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Vivim l’època de les presses i de la immediatesa. Tot 
ha de ser ràpid i fàcil – o així ens ho volen fer creure- 
assequible, a l’abast de la mà. L’anomenada “Síndro-
me de Sant Tomàs”: només creuré el què les meves 
mans puguin tocar i els meus ulls veure, ha donat pas 
a una realitat tecnològica que ens allunya de la pos-
sibilitat de tocar i de veure-hi amb els nostres propis 
ulls. Avui són els ulls de la tecnologia els qui miren 
per nosaltres. La modernitat, no només és impulsi-
va, sinó que es comporta com un vendaval  intolerant, 
que ens passa pel damunt i ens deixa, si no seguim el 
corrent, al paire. 

Vivim en la contradicció de creure que la vida està 
plena de facilitats i alhora hem d’assumir que viure 
és difícil. Entre aquestes dues circumstàncies la vida 
transcórrer amb la sensació que a vegades  vivim una 
vida que no és la nostra, o almenys no és la que vol-
dríem. Hi ha elements vitals, principals, inqüestiona-
bles i innegociables que es dilueixen en un marasme 
de tergiversacions, de confusions, de corrons que 
converteixen la democràcia en un succedani, en què, 
en lloc de ser-hi representats, en som meres represen-
tacions. Hem regalat la nostra primogenitura a canvi 
d’un plat de llenties. 

La història de Esaú i Jacob, com la nostra, està ple-
na de mentides, de trampes, de falsedats, de dreceres, 
dissenyades per aconseguir un reconeixement que 
no ens pertoca ni ens convé. I enmig d’aquesta ven-
tada ens sembla impossible aturar-nos. L’evolució de 
la vida ha derivat, d’allò que és biològic i natural, a 
rebre una influència, cada vegada més intensa i deter-
minant, d’allò que és cultural i social. Els canvis ja no 
són cromosòmics, són petites mutacions epigenèti-
ques que es produeixen amb una rapidesa impensable. 
Són la resposta a aquest viure accelerat i voraginós. 

Ens volem desvincular del temps i l’espai i esquivar la 
nostra finitud, sense adonar-nos que nosaltres també 
som temps i espai i que quan ens hi desvinculem el 
que fem és desintegrar-nos.  

En el desert de les nostres solituds, els oasis ens resul-
ten indispensables. La Plana és un d’aquests oasi. Un 
oasi petit, situat fora de les rutes, per les que circulen 
les grans caravanes de la vida. Però de tant en tant, 
algú, assedegat i desorientat, quan es creu perdut, tro-
ba en el seu  camí aquest oasi. És difícil mantenir una 
presència aïllada i sotmesa a la pressió de l’excepcio-
nalitat. És difícil mantenir-se fidel a la diferència que 
ens distingeix, no per ella mateixa, sinó per un com-
promís ineludible amb la recerca del bé; no és fàcil su-
perar les nostres pròpies febleses i no claudicar davant 
de les imposicions, sovint injustes, que ens proposa la 
modernitat, convertida en un “modus vivendi” des-
igual, desproporcionat i agressiu. 

En les Jornades d’enguany, tindrem ocasió de deba-
tre aquests temes i aprofundir en el coneixement d’un 
constructe social, essencialment injust i ple de des-
igualtats.  En l’era de la seguretat, la por i la incertesa 
estan més presents que mai. Hem pretès dominar el 
caos i tan sols hem aconseguit fer-nos més vulnera-
bles. El super home que s’anuncia pel futur immediat 
serà fill de la deshumanització. 

Els oasis de la vida són llocs de pas, no ens hi podem 
estar gaire; just el temps necessari per reposar, recu-
perar-se i continuar endavant. Les escasses hores que 
romanem sota les palmeres, contemplant la geome-
tria variable del cel, ens refan i ens donen forces per 
reprendre al camí.   

Els oasis de la vida

editorial



LA PLANA ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ 5

Situacions (3)
Albert Barbé
astròleg

“Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las 
muchedumbres de América, vi una plateada telaraña 
en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto 
roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos 
escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los 
espejos del planeta y ninguno me reflejó,
…
vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la 
tierra, y en la tierra otra vez el Aleph y en el Aleph la 
tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo 
y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y 
conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que 
ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.” 

El Aleph. Jorge Luis Borges (1949)
Biblioteca Ayacucho, edición de 1953.
Prólogo: Iraset Páez Urdaneta. Cronología y bibliografía: 
Horacio Jorge Becco

Acabàrem l’anterior escrit així: “En el centre del uni-
vers hi ha la Terra, en tant que mirador de l’Home. I la 
nostre talaia també es mou. Dos subjectes, un punt de 
vista en moviment.”

La nostre talaia és un dervix. Aquest ballarí místic gira 
sobre sí mateix al temps que es desplaça al voltant d’un 
centre, en una dansa que escolta la música de les esfe-
res dels cels. El ball de la Terra s’anomena roto-trans-
lació.

En quasi vint-i-quatre hores la Terra completa un gir 
sobre sí mateixa; en tres cents seixanta cinc i escaig 
d’aquests girs en completarà un de translació. Defu-
girem per conveniència la translació fins a la propera 
entrega (la ment dissecciona la realitat utilitàriament).
Si fem analogia, si terra1  és un punt de vista com ho 

és individu, aquest moviment “petit” de terra ens con-
vindrà per a simbolitzar què de l’Home? Què és girar 
sobre un mateix i no sobre el centre que ens tiba? En el 
model humà que suggereix l’astrologia, què reconeixe-
rem i mesurarem en aquesta faceta giroscòpica? Lògi-
cament haurà de ser quelcom més petit, ràpid i egocèn-
tric que no pas el que simbolitzarem en la translació.

Allò que visitem a diari ho anomenem quotidianitat, 
on ens vinculem amb el món segons uns rols. Uns pa-
pers que representem amb relativa assiduïtat. Hi fem 
modificacions cercant uns equilibris suficients o satis-
factoris per a un.  Per aquests indrets de món ara en 
diem conciliació, per exemple, entre l’anomenada vida 
laboral i la vida privada, personal o familiar.

1  terra en minúscula perquè aquí no fem referència al planeta sinó al 
seu ús simbòlic, convertint-lo en una eina d’anàlisi astrològica.

astrologia
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Avui he estat fill en el record d’un pare, tots els homes 
en la des-memòria d’una mare, he estat conductor, 
client de benzinera, comprador fidel, triador de peix, 
infractor d’aparcament municipal, lector de diari, 
company de vida, crític d’un text, criticat per un escrit, 
he estat supervisor de manteniment, pensador corrent 
i especulador accidental, he estat sol, he estat acom-
panyat, he estat comensal i cuiner, he estat consultat 
per una ànima clara que volia major certesa, he estat 
oïdor de ràdio, escoltador de música, he estat ciutadà, 
soci, amfitrió del territori per a una forastera de Perm, 
he estat jardiner, veí, tutor, transportista, arrendador, 
patró, servidor i escriptor novell. Avui m’he mirat al 
mirall, també.

“La vuelta al día en ochenta mundos”, en va dir Julio 
Cortázar d’aquesta teranyina recurrent.

Saltem d’un rol a un altre amb relativa fluïdesa i en-
cert. A vegades caiem a la xarxa de seguretat i d’altres 
ens estavellem contra el sòl. Fem calidoscòpic el món 
perquè girem el context amb l’interès. Puc ser espec-
tador d’una posta de sol, viatjar a un record amorós, 
preguntar-me perquè el cel esclata en taronges i ma-
gentes, plorar amb  la mort del dia la d’un amic, treure 
la càmera per guanyar-me la vida, o tancar els ulls i 
imaginar-me un paradís. La posta de sol és la ocasió, la 
meva mirada o relació configura el lloc que li donaré 
a la meva vida. I així amb tot, fent girar el món segons 
vulgui, sàpiga o pugui.

“Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no 
me salvo yo”, diu Ortega y Gasset.

Circum-stància és allò que està al meu voltant o allò 
del que m’he envoltat. Puc ser més protagonista o 
més espectador, però tinc en la meva mirada del món 
la seva gestió del temps i l’espai. No sempre però ens 
atrevim a aquesta llibertat. Sovint sentim que no ens 
en podem alliberar de certes situacions, ens arriben a 
semblar eternes, inamovibles: una posició heretada o 
una imatge personal, per exemple. Altres vegades ens 
confonem i quelcom d’un lloc o d’un temps ho traslla-
dem a un altre lloc o temps. Clàssics d’això són portar 
la feina a la llar, l’amant a casa dels pares, o les neurosis 
personals al activisme social.

Sempre i arreu hom distingí quatre moments en el gir 
de terra sobre sí mateixa perquè en els cels reconeixem 
quatre fets rellevants. Cada dia el sol surt, arriba al seu 
zenit, es pon, i toca fons. Són símbols naturals. Sor-
tir, presentar-me, com jo vull, món de la identitat, llei 
pròpia. Culminar, sobresortir, com em reconeguin els 
altres, món del lloc social, llei de la excel·lència. Ocul-
tar-me, escoltar, com volem, món de les relacions, llei 
del pacte. Màxima profunditat, retirar-me, cóm po-
dria ser, món de l’ànima, llei de la finalitat.

Aquesta taquigrafia es converteix en prosa a l’hora 
d’aplicar-la a la vida d’algú.

Cada mirada, cada món del món, és un angle, un en-
foc; que comporta un funcionament i unes conseqüèn-
cies, i no d’altres. Fent tan sols el que jo vull no  podré 
construir una relació, sí podré escollir la roba que em 
poso. En el meu lloc al món hauré de respondre al que 
els altres esperen del meu servei, no podré retirar-me 
quan ho necessiti. Quan estic en associació no podré 
fer el que em sembli, sí podré acordar quelcom pel bé 
dels implicats. Al sentir-me puc imaginar-ho tot, mai 
estaré en condicions d’imposar res.

Sembla tant obvi que sorprèn que no fem silenci a 
casa o no desitgem fer-ho el millor possible a la feina. 
Aquestes interferències, més habituals del que la sen-
zillesa esquemàtica faria pensar, potser puguin ser co-
rregides fen un ús individualitzat d’aquestes idees. A 
més, cal tenir en compte que totes les situacions són, 
per la seva naturalesa temps-espai acotats, relativa-
ment efímeres.

Borges diu: “Cada cosa (la luna del espejo, digamos) 
era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde 
todos los puntos del universo.” 

Aquesta supervisió relativament permanent, que con-
trasta amb allò més opcional d’avui, ho deixarem per 
al proper capítol.
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A qui veiem quan ens mirem al mirall?
Josep Ma Navarro

Aquests dies de calor i humitat a la Barcelona posto-
límpica, amb el desassossec que de vegades produeix 
aquesta humitat tropical de la ciutat comtal, em sub-
mergeixo en deliris i pensaments humits de suor, 
amarat per tot arreu per aquesta calidesa d’uns quants 
kg de contaminació co2, calor estiuenca, comentaris 
en el facebook, de Catalunya Ràdio, i a les notícies te-
levisives que per moments escolto reprimint gestos de 
disgust i astorament…

Els meus pensaments i deliris transiten manta vega-
des (serà per degeneració gustativa?) a través de les pa-
raules, missatges, i discursos polítics escoltats diària-
ment. 

Què volem quan siguem grans ens diuen alguns? O 
sigui quan siguem lliures i sobirans (sic) Jolines!!! Vo-
lem un Estat-nacional, clar, com tothom… No sé dir 
si va en serio, o és part del mateix deliri?  

Volem el que tothom té, evidentment, suposant que 
tothom vulguem el mateix, a mi gairebé mai m’ho 
pregunten… Després de més de 300 anys sent nació 
i no tenint Estat, volem un Estat-nació?, jo d’entrada  
no em conformo, em fa mal rotllo estar tant,  tant, ho-
mogeneïtzat, no hi ha res més?  Vull ser lliure, sobirà, 
desempallegar-me de l’Estat-nació espanyol..., i d’un 
munt d’institucions, de l’esperit de la transició del 78 
(que convergents, socialistes i psuquerus sostingueren 
i legitimaren), del capitalisme, del colonialisme... Tinc 
una llista així de gran... !!!

Bashar al-Asad por Ali-SAA

geografia, política i economia social
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Cerco, llegeixo, vaig llegint a pensadors i pensadores 
no europeus, aquells menys políticament i filosòfica-
ment correctes i habituals, els que mai van ser tinguts 
en compte per la “cultura universal” eurocèntrica que 
ha dominat el món els darrers 500 anys. Trobo coses 
extraordinàries¡¡ Per exemple, alguns intel.lectuals i 
pensadors  indis (com Ashis Nandy), de l’Índia mul-
ticultural i civilització-estat postbritànica, en la seva 
reflexió i pensament polític-antropològic  plantegen 
la necessitat de construir quelcom nou que no sigui 
un estat-nació, precisament  per preservar la diversitat 
i la pluralitat, i en defensa dels centenars i milers de 
pobles i nacions que viuen en la península indostáni-
ca…. A mi aquestes propostes i reflexions em semblen 
més que suggerents… Ara bé, com fer-ho possible en 
cada lloc? Tornar als antics estats no nacionals? In-
ventar noves fórmules gestores i administratives no 
estatals, respectuoses i obertes a la pluralitat, la parti-
cipació des de baix i la co-responsabilitat?

Els meus col·legues de la CUP em diuen que no hi ha 
res millor, o potser jo ho entenc malament?, que la Ve-
neçuela governada pel Sr. Maduro o el confederalis-
me democràtic del Kurdistán siri de Rojava, o la Cuba  
postcastrista… Bé.., potser tenen raó, jo d’entrada 
m’ho miro de lluny i em fa respecte l’autoritarisme 
dels Règims i dels Estats.

Els del PDCAT (excovergents per sempre mai més) i 
les dretes en general espanyoles i catalanes em posen 
com a model l’Alemanya merkeliana, l’Israel colonia-
lista, la França jacobina, alguns fins i tot els EE.UU 
trumpians…  La veritat,  aquesta reivindicació del 
consumisme capitalista, de l’eficàcia i del productivis-
me salvatge, això sí embolcallat en democràcia parti-
cipativa (sic), i amb una alta dosi de colonialisme mi-
litarista em deixa patidifús i sense ganes de fer gairebé 
res, com la calor humida i tropical barcelonina plena 
de turistes cridaners, suats de mena que intercanvien 
olors corporals amb un servidor…

En aquest deliri meu, estiuenc i mulladís,  rellegeixo 
alguns llibres de la biblioteca de casa, el Microcos-
mos català del Luís Racionero (apassionant!), o aquest 
compendi de reflexions i també de deliris dels amics 
Ferran Iniesta, Josep Mª Gràcia i Agustí Nicolau, Tra-
dició i Llibertat… Són llibres que plantegen la virtut 
i la necessitat de recuperar quelcom propi, quelcom 
com la tradició (no el tradicionalisme conservador i 

convergent..) l’arrelament i la profunditat  del pensa-
ment català, com en Francesc Pujols reivindicava…

Això sí, em faltaria però quelcom més enllà de l’“im-
purament” català nordista,  per fer-ho ampli i abraçar 
tot aquell pensament dels Països Catalans, des de Rai-
mon LLull, passant per Ausiàs Marc, arribant fins a 
Fuster i més enllà o sigui el que ara tenim, si en tenim 
i no ho tenim homogeneïtzat, o sigui com tothom! 
(que sembla ser és el que volem, oi?) 

Tot plegat em fa pensar també, ara que es compleixen 
els 100 anys de la Revolució soviètica a l’antic imperi 
Tsarista,  el que els nostres pares i avis llibertaris van 
dictaminar sobre la revolució soviètica i la URRSS als 
anys 20 del segle XX. Les delegacions de la CNT i del 
moviment llibertari que visitaren successivament la 
URRSS, i que d’entrada saludaren la gran revolució 
popular que s’esdevingué, s’allunyaren de l’eufòria 
primerenca per analitzar molt críticament el paper 
totalitari de la construcció de l’Estat soviètic per part 
d’un sol partit polític, el bolxevic… 

Aquests llibertaris, així com els comunistes catalans 
del POUM, federalistes pimargal·lians, catalanistes 
diversos, rabassaires i pagesos etc., preferien seguir un 
camí propi, específic, no estandarditzats... Que si els 
ateneus obrers i populars, que si les escoles raciona-
listes, que si el cooperativisme  i el mutualisme assis-
tencial per obrers i llurs famílies; les cooperatives de 
consum, les cooperatives agràries,  el vegetarianisme 
i el naturisme, l’espiritisme llibertari i feminista, fins 
i tot, en plena guerra desfermada pels militars colpis-
tes-colonialistes d’en Franco i la falange, s’inventaren 
les col·lectivitzacions que no eren en cap cas empreses 
estatalitzades... 

Tampoc voldria fer un elogi acrític d’aquesta inventi-
va i especificitat pròpia en temps passats, sinó de fer 
memòria històrica sobre les potencialitats i les im-
menses i múltiples capacitats endògenes per crear i 
construir realitats fora dels marcs estàndards.

Serem el que vulguem ser, i no una mala còpia del 
que ja existeix arreu; això sense cap dubte serà el que 
realment podrem aportar a l’esdevenir dels pobles del 
món, i el millor llegat quan siguem ...???

A qui veiem quan ens mirem al mirall?
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L’experiència de ser al Parlament quan un hom és molt 
crític amb les institucions esdevé tot un repte.

Efectivament, nosaltres som un moviment que reprèn 
i actualitza la memòria republicana del 36, en què els 
canvis institucionals varen ser el fruit d’un gran mo-
viment revolucionari a tots els nivells, cultural, social, 
econòmic i polític, amb una gran arrel llibertària que 
considerava que els canvis es produeixen en l’espai 
públic i en les relacions quotidianes, i es formalitzen 
políticament i jurídica en les institucions, i no a la in-
versa, o que, fins i tot, la seva formalització institucio-
nal n’és sovint un fre o un esmorteïdor.

Per tant la nostra presència a les institucions és ple-
na de contradiccions, col·lectives i personals, conver-
tint-se a voltes en una experiència de dissociació del 
nostre cos físic individual i col·lectiu en relació al nos-
tre cos institucional. 

Com sobreviure a aquesta experiència i convertir-la 
en un acte disruptiu, desobedient i transformador? 
Ens cal una revisió crítica d’una altra de les nostres 
memòries, la del 68.

El 68 va acabar sent, principalment, una culminació 
de la revolució burgesa en la seva vessant més liberal, 
eixamplant el marge de les llibertats individuals, que 
no col•lectives, sobretot en benefici dels fills i filles de 
la burgesia, que aspiren a gaudir plenament de la mo-
dernitat urbana, en una gran eclosió individualista o 
en experiències de comunitat narcisista, és a dir, basa-
des en ser un mirall de les individualitats. 

A partir d’aquell moment la indústria cultural i me-
diàtica va adquirir una immensa capacitat d’assimilar 
qualsevol moviment contracultural, i convertir-lo en 
una estètica de consum totalment neutralitzada pel 
que fa al seu potencial disruptiu a nivell social i polí-
tic. Anticipant l’actual etapa, en què aquest fenomen 
arriba a cotes molt més altes, mitjançant les  TIC,  i a 
l’espera de la generalització de la realitat virtual (des-
localització, ubiqüitat, llibertat màxima de consum 
personalitzat, relacions digitals i líquides, identitats 
digitals, etc.). 

Són processos perfectament funcionals a l’expansió 
del capitalisme global, que incorporen en benefici 
propi conceptes com: cosmopolitisme, ciutadania, de-
mocràcia, llibertat, pluralisme, participació, etc. Les 
noves dretes europees modernes, Ciudadanos n’és un 
bon exemple a casa nostra,  estan ara incorporant al 
seu discurs molts d’aquests conceptes, ja que són to-
talment compatibles amb el desenvolupament del ca-
pitalisme global en societats liberals. 

Tenim concepcions i praxis antagòniques d’aquests 
termes, que realment impugnin  el capitalisme libe-
ral i la seva modernitat individualista? Que reinter-
pretin la democràcia i les llibertats des d’una òptica 
comunal, ubicada, territorial, relacional, recíproca i 
solidària, que qüestioni l’ordre i les jerarquies actuals 
del poder i la propietat, des de l’escala comunitària 
i local? Que signifiquin una re-apropiació de l’espai 
públic, material i simbòlica, en favor de l’intercanvi 
social i cultural basat en la reciprocitat, de la partici-
pació política directa, lliure del domini del mercat, de 
la indústria mediàtica i del control de les instàncies 
repressives?

Com fer de la presència una insurgència?
Carles Riera Albert
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En la nostra memòria històrica hi trobem un referent: 
el moviment llibertari. L’actualització del seu pensa-
ment i de la seva praxi pot inspirar als Països Catalans 
nous moviments amb capacitat de revolució cultural i, 
per tant, social i política.

També des del 68 el parlamentarisme i la governança, 
la universitat, i la cultura de l’espectacle, són una ma-
quinària altament eficient per a tenir entretinguda i 
domesticada la dissidència. La cooperació al desen-
volupament i el turisme alternatiu, a un altre nive-
ll, compleixen una funció semblant per a una gran 
quantitat de persones amb inquietuds solidàries. La 
socialdemocràcia i el civisme hi presten també una 
necessària ajuda.

Tot plegat contribueix a millorar l’estètica del sistema 
capitalista liberal, a fomentar la sensació que, poc o 
molt, tothom hi té lloc, que en el seu sí, malgrat tot, 
hi tenen recorregut les esperances d’un món millor, 
i, en definitiva, a sostenir i legitimar que existeixen 
institucions polítiques,  i àmbits socials i culturals que 
són territoris comuns i compartits per totes les classes 
socials i per totes les ideologies, allò del vaixell en què 
hi som totes; i que, en tot cas, el conflicte resta reduït 
a una qüestió de prioritats. Aquesta és la gran trampa 
que neutralitza la dissidència i la redueix al paper de 
telonera, a canvi, ocasionalment, d’algunes engrunes. 

Un pas necessari per a modificar aquesta tendència 
és afirmar que no existeixen institucions ni territoris 
compartits, i que el combat cultural, social i polític és 
frontal. Que la força de la dissidència està en àmbits i 
territoris aliens al capitalisme liberal i a les seves ins-
titucions polítiques i culturals, en àmbits on les sub-
jectivitats, les relacions i les economies, alternatives, 
compartides i articulades, prenen vida fora del mercat 
i de la indústria cultural i mediàtica; on l’acció polí-
tica i sindical se saben i se senten lliures de compro-
misos històrics amb les elits i de reformismes com a 
final obligat de trajecte. I, aleshores, les institucions 
de la democràcia liberal esdevenen per a nosaltres un 
lloc on escenificar la trompada, un espai on palplantar 
l’altaveu d’allò que, de fet, ja estem fent, construint o 
assolint en l’espai públic. I, aleshores, una altra cultu-
ra, una altra economia, i unes altres institucions són 
possibles. Amb irrupcions, disrupcions i desestabilit-
zacions de  tota mena, amb tota mena de violències 
des del poder establert, i amb tota mena de resistèn-
cies per a fer-hi front. Nosaltres sabem el que és tot 
això, vàrem experimentar-ho entre el 31 i el 39. Hau-
rem de tornar-hi, aquest cop per a guanyar. I, ales-
hores, aquell sentiment de llibertat que associem, ex-
cepcionalment, al trenc d’alba d’una jornada de vaga 
general, esdevé una experiència quotidiana.
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Estem a punt d’encetar un moment de vacances. Ne-
cessitem viure aquest canvi de ritme, en què el temps 
ja no ens domina tant des de fora, sinó que podem 
sentir, ni que sigui una mica, com es genera des de 
l’interior. Som temps viu. Ara és el metabolisme 
qui marca la pauta, i ens demana de descansar més, 
d’alentir la marxa —o accelerar-la, si ens ve de gust—. 
És en aquests dies quan podem revisar el nostre equi-
libri entre activitat i passivitat, entre preguntar i res-
pondre. Per cert: amb quins interrogants vitals venim 
carregats?

Per exemple: què em ve de gust fer, ser, esdevenir? 
Quin és l’abast del meu cansament? Quins obstacles 
interns s’interposen entre tenir un propòsit i realit-
zar-lo? Què voldria aprendre sobre el meu desordre, la 
meva confusió, sobre allò que és contradictori i forma 
part de mi? Om som, mútuament, els altres i jo? I jo i 
el món? 

Aquestes i moltes altres preguntes són les que afloren 
quan ens podem permetre una estona de pensar sense 
haver de donar resposta, abans, a necessitats que no 
són nostres. Les vacances de la Plana són aquest obrir-
se de pulmons del nostre món interior. L’impuls i la 
intenció que es pretén cultivar tenen relació amb la 
idea no únicament de ben-estar, sinó de ben-fer, que 
és la premissa per millorar. Ens proposem l’aventura 
de ser bene-factors de la nostra vida senzilla, del fer de 
cada dia. Millorar pas a pas i fer les coses bé: aquesta 
és la consigna que ens ve suggerida per qui coordina 
les jornades de la Plana. El desig de perfeccionament, 
d’afinació, de posada a punt, és un impuls natural i 
positiu. Neix de la necessitat de revisar els equilibris 
interns i la mateixa articulació amb el món, és a dir, 
amb les altres persones. Enguany, d’una manera es-
pecial, es vol posar especial atenció en els recorreguts 
vitals i els canvis d’horitzó, de país, de cultura; en la 
migració, exterior o interior, que ens ha dut a ser aquí, 
avui, tal com som. Perquè una cosa és evident: cada 
persona mira, necessàriament, la realitat i el món des 
del punt de vista propi, del “ser-viu” que és, des d’un 
“jo” que és el nucli de tot allò que som: cos i espe-

rit, memòria i desig, història i projecte, coneixement 
i inèrcia, necessitat i trauma. Som únics per origen i 
trajectòria, per experiència i relacions; i per la com-
plexitat de l’equilibri que hem de gestionar per estar 
al món. Aquest exercici és totalment personalitzat 
i exclusiu, i ningú pot fer-se’n càrrec de part nos-
tra. Podem ajudar-nos, a vegades, llençar-nos cables, 
il·luminar des de l’exterior algun detall que no es pot 
veure des de dins; podem acompanyar-nos en trams 
del camí, més o menys llargs, podem recolzar-nos 
mútuament en algun aspecte concret de l’existència; 
tot i així, fer-se càrrec de la complexitat essencial de la 
mateixa persona és menester de cada u, i tard o d’hora 
cal abordar-ho, abans no et desbordi.

El fet interessant i notable és que necessitem la inte-
racció amb els altres per adonar-nos d’aspectes molt 
íntims de la nostra persona. La nostra autopercepció 
és imperfecta, i són els altres qui ens fan tot sovint de 
mirall. Per això el joc és tan important en l’auto-reve-
lació i en el co-coneixement. Les dues perspectives es 
complementen, però la síntesi, un cop més, se l’ha de 
fer cadascú. I aquí estem.

El primer cop que vaig col·laborar amb la Plana va ser 
l’any 1989, amb una proposta lúdica que vam preparar 
amb l’Enrico Euli, filòsof i recercador a la Universitat 
de Cagliari, una persona que és més que un amic, per 
mi, com sempre passa quan dues ments han arribat a 
compenetrar-se fins al punt en què és difícil discernir 
on acaba una i on comença l’altra. Amb l’Enrico hem 
establert un circuit de creativitat compartida de gran 
intensitat; això ha estat per mi una experiència difícil 
d’explicar i de repetir, però segurament emocionant. 
El trobo a faltar, en aquesta circumstància, i precisa-
ment per això he pensat de fer servir una reflexió que 
he tret del seu blog personal —en italià— (https://sa-
tur-nous.blogspot.com.es/2017/07/tra-le-aquilone-la-
quilone.html), que adaptaré lliurement per al nostre 
cas.

Prendre posició / fer-se moviment. 
Decantar-se vitalment, 
a les portes d’unes vacances.
Stefano Puddu

https://satur-nous.blogspot.com.es/2017/07/tra-le-aquilone-laquilone.html
https://satur-nous.blogspot.com.es/2017/07/tra-le-aquilone-laquilone.html
https://satur-nous.blogspot.com.es/2017/07/tra-le-aquilone-laquilone.html


12  LA PLANA ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ 

La proposta mou d’un esquema que Luciano L’Abate, 
psicoterapeuta italoamericà, descriu en el seu llibre “Il 
sé nelle relazioni familiari” (2000) [“Sé” en italià corres-
pon al “self” anglès, el “jo mateix” català, si es pot dir 
així]. Es tracta d’un dibuix en forma de rombe on se 
situen quatre polaritats del jo:

 

Com podem veure, les coordenades mostren, en sentit 
vertical, les polaritats del desplegament (a dalt) o de 
l’encongiment del jo, la plenitud o la buidor; en sen-
tit horitzontal, les polaritats indiquen un jo excessiu (a 
l’esquerra) o un jo recessiu (a la dreta), és a dir, una 
tendència del jo a autocentrar-se (pensar que tot gira al 
voltant d’un mateix) o bé a eterocentrar-se (estar mas-
sa pendent dels altres, posar-se sempre al darrer lloc).

En un llibre de l’any 2004, (“I dilemmi diletti del gioco”) 
Enrico va intentar enriquir aquest esquema: per a cada 
costat, va proposar una característica descriptiva, que 
posés en relació els vèrtex de dos en dos. A més, va pro-
var de diferenciar dos triangles, un a la part inferior del 
rombe, l’altre a la part superior, per aconseguir eviden-
ciar una diferència d’aptitud i de posició vital.
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L’àmbit de l’agressivitat i de la passivitat, en aquesta 
hipòtesi, defineixen un espai on la violència té més 
protagonisme; d’altra banda, l’assertivitat i l’empatia, 
a la part superior, emmarquen un àmbit més propici 
per un sentir i actuar en clau no violenta.

El que és interessant és que, en un llibre posterior, del 
2007 (“Casca il mondo”), Enrico Euli fa un pas més en 
l’anàlisi d’aquest esquema, que anomena “estel” (aqui-
lone, en italià), a partir de l’anàlisi d’uns punts d’in-
flexió que s’han esdevingut entre finals del segle XX i 
principis del segle XXI. En aquest cas, la seva anàlisi 
se centra en les diagonals: d’una banda, aquella entre 
agressivitat i empatia, on se situen les noves formes 
“compassives” de la ideologia conservadora, des del 
neoconsumisme ecocompatible a les guerres humani-
tàries: un entramat complex i perillosíssim, on el domi-
ni es vesteix amb les característiques de la cura i de la 
protecció, s’escuda amb principis democràtics i de soli-
daritat, però amb igual capacitat de devastar i destruir 
poblacions, cultures i persones.
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Ja en aquell moment, la idea d’Euli era de donar-hi res-
posta amb l’intent, especialment adreçat al món edu-
catiu i polític, de desenvolupar al màxim la diagonal 
oposada, aquella que es mou entre passivitat i asser-
tivitat: d’una banda, es tracta d’augmentar la nostra 
capacitat proactiva (la de proposar, emprendre, crear, 
dir que sí); d’altra banda, és necessari arriscar més 
quan ens posem en joc socialment, i donar més força 
a la no-col·laboració activa, a la resistència passiva, en 
resum al dir que no.

Les diferents elaboracions d’aquest esquema, malgrat 
la brevetat de les explicacions donades, ofereixen unes 
primeres pistes de reflexió que, durant els dies de va-
cances, poden també ser ocasions d’intercanvi, sobre 
què veiem, com ens movem en l’espai assenyalat, i qui-
na lectura política donem a les diferents opcions de 
moviment.

Enrico, en el seu darrer llibre “Fare il morto” (2016) pro-
posa una nova lectura, però aquesta la deixarem per un 
comentari directe, si s’escau. Ens veiem aviat a la Plana!
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Hace más o menos cuatro años, el equipo de La Plana 
y algunas personas, participamos en el Seminario, que 
una vez al mes, en domingo, realizamos sobre, las que 
hemos nombrado: “Pensadoras de la Paz”, Hannah 
Arendt, María Zambrano y Simone Weil.

Me gustaría compartir planteamientos en torno 
al pensamiento de estas filósofas en general y, en 
particular sobre conceptos formulados por Hannah 
Arendt.

De la mano de  María Zambrano transitamos por los 
senderos de la razón poética.  Esa razón que busca 
el dialogo, entre la filosofía y la poesía, interrumpi-
do desde los tiempos de Platón y su condenación a la 
poesía.  Esa razón contribuyó -como habitualmente lo 
hacen las palabras escritas de Zambrano- como bálsa-
mo para que en esos domingos, en que nos reuníamos 
para conversar entre nosotras, entre nosotros con ella, 
las cosas fluyeran y pudiéramos trascender de la lectu-
ra a la indagación propia y al esfuerzo de llevarlo a la 
práctica. También indagamos con su textos ¿por qué 
se escribe? y compartimos la búsqueda de ese secre-
to que se le revela al escritor/a, a quienes tienen esta 

vocación y sienten la necesidad de poner orden a la 
palabra.

Después vendría la presencia, potente, de Simone 
Weil. Sus planteamientos, en torno a la supresión de 
los partidos, ilustran de manera muy oportuna los 
tiempos que vivimos. Esto nos permitió contrastar su 
experiencia y la nuestra y solazarnos en la crítica y en 
la búsqueda de nuevas maneras de vincularnos  con 
un sentido distinto de la política que algunas mujeres 
y hombres  ya practicamos. La política de la relación 
y del cambio en primera persona. En ese sentido lo 
que de ella se publicó póstumamente: la gravedad y la 
gracia, la mística en la vida de las trabajadoras/res fue-
ron el acicate para explorar vías y maneras de aproxi-
marnos a la realidad y a los tiempos en que estamos 
viviendo.

Cuando los textos escogidos de Hannah Arendt lle-
garon a nuestras manos e hice la introducción, y la 
ubicación del contexto, que le dio origen, las  perso-
nas participantes sentimos que ella nos hablaba del 
ahora que vivimos. El texto “Nosotros los refugiados”  
muestra con claridad lo que mujeres y hombres están 

Reflexiones sobre la experiencia de: 
“Pensadoras de la Paz”
Elizabeth Uribe Pinillos

filosofia i pensament contemporani
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viviendo en y frente a las guerras y la situación for-
zada de desplazamiento y pérdida de sus lugares de 
origen. Refleja también la respuesta de los actores de 
este drama. La mayoría de los refugiados de aquel en-
tonces: los judíos que negaban su condición de tales 
para poder presentarse como migrantes económicos. 
Su desespero, su silencio, el soportar, no sólo lo vivido 
en los campos de internamiento, donde los llevaban 
sus amigos, los campos de concentración adonde los 
llevaban sus enemigos, sino también las absurdas si-
tuaciones que vivían al pretender seguir siendo judíos 
y negarlo al mismo tiempo.

Hannah nos permitió contrastar y poner palabras a 
realidades que estamos percibiendo en la actualidad: 
la situación de los 65 millones de refugiados que hay 
en el mundo, de los cuales sólo una mínima parte es 
reconocida como tal, mientras la mayoría está pen-
diente de la petición de asilo, de la condición de apá-
tridas o en una  especie  de limbo imprevisible e inde-
terminado. Tramitar la solicitud, esperar la respuesta, 
hacer los circuitos reglamentarios, para quedar en tie-
rra de nadie…

Esto fue solo el comienzo, porque después vendría el 
dialogo sobre su texto “Little Rock” donde coloca en 
el tapete distintos asuntos de suma gravedad: la pérdi-
da de los derechos humanos, desde  que al finalizar la 
II Guerra mundial  se dejó a seres humanos al margen 
de la protección de tratados y de leyes.  La huida ha-
cia delante, en la década de los años 60 en los Estados 
Unidos, al apoyarse en el sentido de unos derechos 
que no eran, para Arendt, los prioritarios; el tema de 
la educación no segregada y otros donde se violaba la 
constitución, así cómo  los reglamentos federales no 
aprobados sobre los matrimonios mixtos. Aquí apare-
ce el crimen, con el que cual nace la democracia nor-
teamericana: la exclusión de los nativos y los afroame-
ricanos en su modelo de democracia. Acompañan 
estos planteamientos las reflexiones sobre el papel que 
juega la visibilidad y audibilidad en el espacio público, 
donde, en el momento en que escribe estos artículos, 
muestra cómo para los judíos la lengua es un tema que 
desaparece en una o dos generaciones. mientras que la 
visibilidad de los afro - descendientes americanos se 
mantiene y varía más lentamente.

Su  texto “Sobre la desobediencia civil” abrió en nues-
tras mentes las diferentes posibilidades que la expe-
riencia estadounidense nos ofrece. Entre ellas desta-
caríamos la distinción entre la objeción de conciencia 
y la desobediencia, referida sobre todo a quien es el 
actor, si se trata de un individuo en  singular o un co-
lectivo, a quien le guía la  acción de desobedecer para 
mostrar su disconformidad  -por ejemplo  la negación 
de los derechos civiles a la población afroamericana-. 
Otra aportación interesante es el juego equilibrado de 
los poderes en Estados Unidos; la combinatoria de lo 
federal frente a los diferentes estados de este  modelo 
americano.

De la mano de Arendt  pusimos palabras a realidades 
que forman parte de nuestra cotidianidad y nos recla-
man no sólo nuestra presencia, sino también nuestra 
comparecencia, en el sentido en que la nombra María 
Zambrano, estar  presentes con todo nuestro ser.

Invito a las personas a vincularse a este Seminario, 
donde este año continuaremos con Zambrano, Arendt 
e iniciaremos el dialogo con Edith Stein.
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“Som més del que ens pensem, encara que molt menys 
del que ens creiem”
BÁRCENA, Jalil a “Ramon Llull, l’Islam i la necessitat del diàleg”. Ve-
geu LLULL, Ramon “Llibre del gentil i dels tres savis”, Ed. Claret: 2016.

“Amor, amar, amic i amat s’acorden tan fortament, que 
són una actualitat en essència, i l’Amic i l’Amat són 
diverses coses que concorden sense cap contrarietat ni 
diversitat d’essència. I per això l’Amat és amable sobre 
totes les altres amors.”
Ramon Llull, “Llibre d’Amic i Amat”, 211.

“Com ens recorda l’escriptor i editor Joan Sales durant 
tot el seu gran llibre Incerta glòria, l’home està cridat 
a la glòria i tot allò que l’aparta d’aquesta crida tard 
o d’hora l’acaba abocant a un desassossec que mirarà 
d’apaivagar amb succedanis que, en el fons, es mostra-
ran ben inoperants i altament nocius. Aquests succeda-
nis poden tenir repercussions individuals (depressions, 
suïcidis, comportaments asocials, etc.) o desembocar 
en processos econòmics, tecnològics i militars altament 
destructius. Massa sovint hom ha relacionat aquests 
esdeveniments com el simple resultat de la pulsió de 
poder, sense analitzar, però, les seves arrels profundes.

De fet podem afirmar, seguint el pensament de Simone 
Weil (1909-1943), que quan hom s’aparta de la gràcia 
—l’energia divina que irradia a tot l’univers i el sosté 
en harmonia—, és la pulsió de força destructiva la que 
esdevé el fonament, guia i justificació de la nostra vida. 
Una força que presenta les aparences de la gràcia, per-
què també és energia —però ofuscada— precisament 
perquè n’és la seva degradació i, com deien els clàssics, 
«la degradació del millor és el pitjor». És a dir, la pulsió 
de força, ocupant el lloc de l’acció providencial de l’es-
perit diví, dóna a l’home un fals sentiment de plenitud, 
de realització personal, però que és ben fràgil, ja que 
tan sols es fonamenta i es pot nodrir del desordre i des-
trucció que genera. També podríem dir-ho en termes 
de les tradicions abrahàmiques: Déu preserva el món 
en el seu moviment incessant, però als humans ens toca 
entendre-ho i operar com a col·laboradors conscients 
durant la nostra curta vida; però això és just el con-
trari del que està fent la suposada «societat oberta», 
de la qual tan positivament parlava Karl Popper (1902-
1994), ideòleg inconscient del crepuscle modern”.

Josep Maria GRÀCIA, Ferran INIESTA i Agustí NICOLAU, “Tradició 
i llibertat”, Edicions Bellatera, 2014:45.  

De la felicitat i de la joia. 
Carta a la Nur i 
homenatge a 
l’Antoni Pascual
Jesús Artiola i Ruhí
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Nur,

fa ja un any que ets present en nosaltres i prop de qua-
tre mesos que veieres les primeres llums d’aquest món. 
En aquest temps, enllà de pronòstics mèdics i enllà de 
certs costums, t’has anat fet present tot permetent als 
teus pares, i a tots els qui t’estimen, sentir una volta 
més, i d’una forma ben especial, la joia de la Realitat. 
Immers en aquesta vivència, que em porta al record i 
al reconeixement de l’Antoni Pascual (un dels mestres 
que han nodrit el meu temps de vida) em ve de gust 
escriure, i escriure’t, aquestes ratlles.

Has estat cridada, amb nom i cognoms, a un lloc i a 
un temps que a mi em sembla més proper a un crepus-
cle dels ídols que no a una llum de l’aurora. O, potser, 
es van donant en el nostre temps les dues condicions 
alhora... Sigui com sigui, en aquest temps i en aquest 
lloc, et diran tot sovint, o sentiràs, que la teva vocació 
com a humana se centra a buscar la felicitat per tots 
aquells mitjans que tinguis a l’abast. Ho sentiràs tot 
sovint, de ben segur que en molts moments tu també 
ho creuràs i ho buscaràs. Tens tot el dret de fer-ho, 
et caldrà explorar els camins que la vida et presenti. 
També jo ho he fet, tot restant buit i esgotat sempre 
que obsessivament, rere mil màscares, he perseguit 
el que em semblava que era la felicitat. I és que, crec, 
la ideologia moderna de la felicitat (en la que, poc o 
molt, tots vivim o hem viscut) és una degradació, un 
empetitiment, una perversió de la profunda dignitat i 
de l’altíssima vocació que portes inscrita al Cor, amb 
lletres d’or, com a humana: viure en la Joia. Així vaig 
aprendre i he anat conreant, amb l’Antoni Pascual, 
allò mateix que em sembla que en Joan Sales en diu 
la “Glòria” i la Simone Weil en diu “la Gràcia”. O allò 
que en Víctor Frankl, que tant m’ha ajudat, en diu el 
“Sentit”.

De la “felicitat”...

Si llegeixes la constitució dels Estats Units d’Amèrica, 
segurament la societat que més profundament ha en-
carnat allò que molts anomenem com a “modernitat”, 
sinònim d’Occident modern, veuràs que hi diu que el 
sistema social i polític del país es fonamenta en el dret 
inalienable dels individus a cercar la seva felicitat. És a 
dir: els desitjos dels individus, considerats com a illes, 
i el dret a materialitzar-los, fonamenten el sistema so-
cial allà on la felicitat s’entronitza com a vocació 

i com a crida pròpiament humana. Ni jo, ni cap dels 
que t’estimem, volem la infelicitat teva ni de ningú... 
Però, per diverses raons que estimo, no et parlaré mai 
de la felicitat com d’allò que et crida a l’existència. En 
les crisis socials, en la crisi ecològica, en el creixement 
de les depressions i els antidepressius... hi podem lle-
gir cap a on porta posar com a centre del viure aquesta 
felicitat...

En primer lloc perquè, com més la persegueixis, més 
et sentiràs com una illa: separada de la teva filiació 
divina, del Cosmos i de la Humanitat: les teves ger-
manes i els teus germans. Com un “absurd” llençat a 
l’existència que s’ha d’esforçar per reparar o per supe-
rar quelcom que la realitat no ha acabat de fer bé. Em 
sembla que, com més perseguim aquesta “reparació”1, 
més separats ens sentim de tot i de tothom, tot con-
firmant un pressupòsit bàsic de la felicitat moderna: 
el trencament dels lligams amb la Realitat; l’aïllament 
individual respecte l’entramat humà-còsmic-diví que 
és la nostra existència.

I en segon lloc perquè, si la felicitat és la teva autèntica 
crida, viuràs el dolor com quelcom del que necessària-
ment has de fugir. Certament, com a pare, patiré quan 
el dolor t’encalci. Però, tanmateix, no és desitjable que 
volguem fugir, de qualsevol manera, de tot dolor. Hi 
ha dolors, evitables, que no els has de voler. Acceptar 
dolors que no ens pertanyen, o que no són necessa-
ris, és massoquisme i això no és cap virtut. Però hi 
ha dolors que se’t presentaran com a necessaris, com 
a inevitables. Si els rebutges la teva consciència, el teu 
viure, s’anirà fent petit i estret. Mentre que en l’actitud 
amb què els enfrontis la vida pot regalar-te la certesa 
de la joia. L’Antoni Pascual, recordant-nos Sant Jordi, 
ens deia que en els dracs de la nostra existència hi ha 
també la promesa de la princesa i de la rosa. I l’Anto-
nio Machado, en uns versos inoblidables, escrivia: 

“Con las amarguras viejas/blanca cera y dulce miel”. 
Com ens feia veure l’Antoni, Machado va fer la vivèn-
cia transformadora del seu Cor com un rusc d’abelles 
on es feia la transformació alquímica dels dolors cap a 
la blanca cera i la dolça mel. La terra promesa per Ell: 
“un país que regalima llet i mel”. Un matrimoni entre 
el jo de les nostres superfícies i el jo de les nostres pro-
funditats. Una mel i una dolçor ben diferents de les 
promeses de la felicitat a l’ús.
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I de la joia...

Crec doncs, filleta, que és una altra la crida que habita 
en el nostre cor humà, bategant sempre dins del Cor 
de la Realitat ella mateixa. Un Cor en què ens fem, 
alhora, germans i germanes, fills i filles, pares i ma-
res de la Realitat sencera. No ets un absurd llençat a 
l’existència: no existiries sense una crida i un amor 
incondicionals que t’han portat aquí. Dels teus pares 
biològics però també molt més enllà dels teus pares 
biològics has estat estimada des del primer moment i 
des de sempre. No existiries altrament. Això ens per-
met estimar, i ens permet l’alegria, molt més enllà dels 
càlculs empetitits en els quals perseguim la felicitat. 
Això ens permet confiar en una Realitat que és ja sem-
pre plena en el present, sense haver de córrer atrafe-
gats cap a la seva plenitud en un futur que, com l’ho-
ritzó, mai no abastem. I això ens permet donar-nos, 
assumint els nostres Dons, en la cura i en la recreació 
d’aquesta Realitat per a la qual hem estat cridats.

A això vam aprendre a dir-li “Joia”, com a autèntica 
vocació humana, amb l’Antoni Pascual en vespres 
inoblidables a l’Eixam de Sant Celoni o en estones 
de lectura silenciosa dels seus escrits. Llegint i relle-
gint, escoltant de la seva veu la vida i l’obra d’en Joan 
Maragall, de l’Antonio Machado, de Rilke, de Màrius 
Torres o de Nietzsche. Veus mestres de vida que, com 
en Joan Sales, o com la Simone Weil -amb la Glòria o 
amb la Gràcia- ens permeten descobrir aquesta crida 
incondicional de plenitud que batega en el nostre cor.

Des d’aquest reconeixement al mestratge de l’Antoni 
Pascual t’escric confiat que la vida et serà generosa en 
mestres i en amics que t’ajudin a descobrir i a sentir la 
crida de la teva joia.

1  No em refereixo aquí, ni en el conjunt de l’article, ni a la realitat en 
la seva dimensió social i política on, certament, tenim bones raons per 
defensar que hi ha molt a “reparar”. Em refereixo a la realitat en la seva 
dimensió ontològica.
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_Periphèria_Educant la Mirada_ 
Pol Vancells

Geògraf multidisciplinar

Periphèria_Educant la Mirada_ és una reflexió escrita 
i visual sobre els residus resultants de l’expansió su-
burbana: paisatges imprevisibles, anàrquics, atempo-
rals i sense una direcció clara. Són les terrain vagues, 
franges que inunden el territori i no paren de multi-
plicar-se, com si ens anunciessin el col·lapse pròxim 
del sistema. Massa sovint apareixen com un gran 
contenidor que embolcalla somnis frustrats, projectes 
inconclusos que, a diferència dels centres urbans, ens 
mostren la cara més cruel de les ciutats.

Quins són aquests paisatges? Són resultat de la falli-
da de la bombolla immobiliària, esquelets de formi-
gó que s’utilitzen com a refugi per a persones sense 

sostre, les urbanitzacions elitistes que romanen in-
acabades, blocs de pisos buits o espais parcel·lats amb 
vials, clavegueram i enllumenat. Són espais on s’hi 
observa la iconografia típica de les road movies, clubs 
furtius i motels associats gairebé sempre a grans zo-
nes d’aparcament i cartells publicitaris de neó. Vorals 
de carreteres que no poden acabar-se per manca de 
la inversió necessària o polígons d’activitat econòmica 
inactius o abandonats. Solars, deixalleries o barraques 
d’autoconstrucció, a l’estil de les borgate proletàries 
que Pasolini retratava a les seves pel·lícules... La llista, 
inacabable, culmina els paisatges que s’amaguen i es 
dissimulen, però que mostren amb tot el descarna-
ment la seva cara més fosca.

Maçanet de la Selva (La 
Selva). Agost de 2013.
Els paisatges suburbans 
poden arribar a provocar 
la mateixa barreja 
d’inquietud i èxtasi 
davant la bellesa que 
els paisatges naturals 
acostumaven a fer sentir 
a l’observador del sublim. 
¿T’has vist sorprès, 
mentre escoltaves el brogit 
llunyà de l’autopista en 
un descampat suburbà, 
per l’emoció de sentir-te 
colpit com el viatger de 
Caspar Friedrich davant 
la immensitat d’un mar de 
núvols?

art, cultura i societat
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Girona (Gironès). 
Juliol de 2013.
La perifèria es caracte-
ritza per ser un territori 
en codi obert, on usos 
inesperats s’intercalen 
entre els més tradicionals. 
Això dóna com a resultat 
un paisatge interromput 
i intermitent, on qualse-
vol ritme visual es troba 
contínuament alterat per 
silencis, pauses i l’indefu-
gible anar i venir sincopat 
de les imatges que es 
perceben als vorals de la 
carretera. Més que una 
contrapart en negatiu de 
la ciutat, aquestes imat-
ges publicitàries consti-
tueixen, avui, la millor 
metàfora i el millor mirall 
de la vida urbana.

Calp (Alacant, País 
Valencià). Juliol de 2013.
La fallida de la bombolla 
immobiliària ha donat 
com a resultat una munió 
d’àrees abandonades, 
espais i edificis impro-
ductius, sovint indefinits 
i sense uns límits deter-
minats, llocs coneguts 
genèricament amb l’ex-
pressió francesa de terrain 
vague. Aquests paisatges 
en stand-by representen 
icònicament la versió més 
crua d’una perifèria amb 
usos hipotecats i un futur 
més que incert.
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URBANALITZACIÓ, 
Gata de Gorgos (Alacant, 
País Valencià). Juliol de 
2013.
Urbanització fantasma de 
Gata Park (150 hectàrees) 
composta d’habitatges 
homogenis amb verd 
privat, on l’arquitectura 
de les edificacions amb 
les mateixes dimensions, 
colors i textures no té 
cap contingut cultural o 
identitari, s’allunya del 
lloc i, per tant, és repro-
duïble arreu. Allò que el 
geògraf Francesc Muñoz 
anomena urbanalització 
és la pèrdua de l’autentici-
tat de l’espai urbà i la seva 
banalització a través de 
morfologies clonades.
L’’expansió suburbana 
sense pal·liatius ha acabat 
produint autèntics paisat-
ges de la dispersió, molts 
dels quals avui incomplets 
viuen en el més pur oblit.

L’ABDICACIÓ DEL REI, 
Medinyà (Gironès). 
Setembre de 2013.
La multiplicació de pai-
satges perifèrics vinculats 
al sector de la construc-
ció, confirma la hipòtesi 
que alguns territoris van 
quedant obsolets, com 
qualsevol altre producte 
de consum, i són, literal-
ment, abandonats o re-
emplaçats per d’altres en 
l’acompliment de les seves 
funcions econòmiques.
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Santa Cristina d’Aro 
(Baix Empordà). 
Abril de 2013.
Les franges son llocs a 
l’espera, a l’espera d’un 
pensament, d’innovació, 
d’experimentació, que els 
donin significat i identi-
tat, atès que no tenen una 
qualitat manifesta sinó 
potencial. Són paisatges 
per descobrir i reescriure. 
Aquell element estrany 
si no declaradament 
immund –tant si adopta la 
forma d’una ruïna o d’un 
descampat – pugui ser 
vist amb uns altres ulls i 
ajudar-nos a donar sentit 
a la nostra existència al 
món. Que pugui, aquesta 
és la voluntat, esdevenir 
paisatge.

LA CAIGUDA DEL MUR, 
Sant Feliu de Guíxols 
(Baix Empordà). 
Agost de 2013.
Després de 40 anys amb 
un mur privant el pas 
públic a la platja de Can 
Rius, el maig de 2014, la 
Plataforma Salvem Can 
Rius va enderrocar aquest 
mur que tancava el front 
marítim de Sant Feliu de 
Guíxols creant darrera 
seu una platja privada, la 
qual era propietat il·legal 
dels apartaments Club de 
Mar. La història de l’ober-
tura de Can Rius  fins les 
roques de Sang i Fetge i la 
cala dels Frares, ha estat 
marcada per nombroses 
polèmiques, però també 
per la voluntat ciutadana 
de defensar fins al final 
el principi segons el qual 
aquest nou espai havia de 
ser accessible a tothom.
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L’ÀNGEL CAIGUT, 
Maçanet de la Selva (La 
Selva). Agost de 2013.
“En la solitud d’un bar, 
en la perifèria de la 
ciutat. Es remou entre els 
glaçons l’amargor buida 
de l’última copa. L’assassí 
impassible sap que no té 
cap motiu ni per viure, ni 
per morir. Per això mata: 
per acabar”.  
Santi Vancells Gascons.

Sant Gregori (Gironès). 
Març de 2013.
Avui la dificultat, el repte, 
i no tan sols pel que fa a la 
perifèria és entendre com 
i on posar-se per tal que 
sigui possible interrogar 
dialècticament forma i 
contingut.
“Aquelles cases que t’he 
esmentat abans, aquelles 
cases barates, què alte-
ren? Alteren, sobretot, 
la relació entre la forma 
de la ciutat i la natura. 
Doncs bé, el problema de 
la forma de la ciutat i el 
problema de la preservació 
de la natura que envol-
ta la ciutat son un únic 
problema”. 
Pier Paolo Pasolini.
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Llançà (Alt Empordà). 
Maig de 2013.
Alguns territoris viuen 
en una permanent 
ambigüitat gens 
intencionada. Podem 
distingir elements amb 
una certa composició 
estètica a la perifèria? 
Podem parlar d’street 
art? Podem identificar 
objectes i re interpretar-
los com a obres d’art 
contemporànies?  

NOVA BABILÒNIA, 
Medinyà (Gironès). 
Setembre de 2013
Em miro expectant el 
silenci cruel d’una pe-
rifèria marginada. Una 
terra de ningú, com una 
existència sense sentit 
que ha estat esborrada 
perquè l’hemorràgia del 
seu record és incessant i 
llefiscosa. Els confins de 
la ciutat oculten mapes 
plens de peces buides, 
un cúmul d’inquietuds 
adormides en somnis que 
no sabem interpretar. 
Sota la catifa de parrac hi 
ha tot allò  que no volem 
veure. Aquest paisatge 
desolador és la quadratura 
perfecte dels nostres dies: 
cada pam abandonat és 
un pam de retrocés. Amb 
el temps, els esquelets de 
ferro i els blocs de pedra 
faraònics seran fantasmes 
assetjant-nos, criatures 
que ens detestaran per 
haver-les posat a l’empara 
de la deixadesa. L’home, 
residual, potser si passe-
jarà amb una esgarrifosa 
indiferència.
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ABANS, Vilafreser (Pla 
de l’Estany). 
Maig de 2013.
Les benzineres a peu de 
carretera representen 
escenaris privilegiats per 
a la percepció cinètica. 
Des d’aquestes platafor-
mes visuals, el paisatge 
es mostra sempre en 
moviment, sempre sense 
pauses, a l’altre cantó de 
la finestra que fem servir 
de mirador.

DESPRÉS, Vilafreser (Pla 
de l’Estany). 
Setembre de 2013.
El paisatge perifèric, en 
sí mateix, és paisatge? He 
fet la prova, l’he visitat, 
i el que el defineix és la 
dificultat de definició, tan 
temporal com física, és 
un paisatge en mutació 
constant, inapreciable, 
que se situa entre la ciutat 
i el defora, és a dir, és un 
paisatge de frontera.
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Miocardiopatía de estrés
Carmen Asensio

En los últimos 25 años en el ámbito de la medicina se 
ha descrito una nueva entidad clínica que cursa con 
los mismos síntomas, alteraciones electrocardiográfi-
cas y elevación de marcadores de necrosis miocárdica 
que un infarto agudo de miocardio,  pero a diferencia 
de éste,  cuando se realiza la coronariografía no se ha-
lla oclusión significativa de las arterias coronarias que 
justifique el cuadro clínico.

Se trata del Síndrome de Tako-tsubo o Miocardiopa-
tía por estrés, también conocida como Síndrome del 
Corazón Roto.  

Es la única miocardiopatía reversible que existe, y 
se caracteriza por cursar transitoriamente con una 
acinesia o hipocinesia (falta o disminución de movi-
miento) del vértice cardíaco, conservando o incluso 
aumentando la contractilidad de las regiones basales 
del corazón.  El ventrículo izquierdo  deja de contraer-
se de forma adecuada, dilatándose el ápex cardíaco y 
apareciendo una zona más estrecha en su base, como 
un anillo imaginario, por la contractilidad conserva-
da o aumentada a este nivel.

Con la ecocardiografía y la resonancia magnética, se 
observa el movimiento desacompasado del ventrículo 
izquierdo que toma el aspecto de una vasija de cuello 
estrecho y cuerpo abombado, como las que antigua-
mente utilizaban en Japón para atrapar pulpos; de ahí 
el nombre japonés de Tako (vasija)-tsubo (pulpo).  La 

discinesia o movimiento anormal que se produce por 
la ausencia de coordinación de la sístole y la diástole, 
origina un grado variable de disfunción ventricular. 
Hay variantes atípicas en las que se afecta la porción 
media del ventrículo izquierdo en lugar del ápex, y 
otras en las que se afecta el ventrículo derecho o am-
bos ventrículos.

Por su carácter transitorio y su tendencia a evolucio-
nar hacia una restitución completa una vez pasada 
la fase aguda, se ha considerado este trastorno como 
benigno, pero una quinta parte de los pacientes su-
fren complicaciones agudas graves intrahospitalarias, 
como insuficiencia cardíaca aguda, arritmias ventri-
culares, formación de trombos murales y rotura de la 
pared libre del ventrículo izquierdo ; casi el 10% de los 
pacientes sufren un shock cardiogénico, y se produce 
la muerte en el 4,1%. La tasa de recurrencia ante otra 
situación desencadenante de estrés es del 3.2%. No es 
por tanto un proceso tan benigno como se pretende.
La reciente creación  de un Registro Internacional de 
esta miocardiopatía por el Hospital Universitario de 
Zurich ha permitido conocer un poco más sobre la 
misma:  

Con frecuencia el cuadro clínico es precedido por un 
brusco estrés emocional (27,7%) , físico (36%), o am-
bos (8%), aunque en un tercio de los casos no se rela-
ciona con una causa desencadenante.

medicina
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El estrés emocional como desencadenante es más 
frecuente en las mujeres, y el estrés físico en los 
hombres. Más de la mitad de todos los pacientes con 
esta cardiomiopatía tenía una enfermedad neurológi-
ca aguda o crónica o trastorno psiquiátrico.

El Síndrome de Tako-tsubo es más prevalente en mu-
jeres en una proporción 9:1 (igual que en la fibromial-
gia, y no creo que por casualidad), en general aparece 
en mujeres menopaúsicas, si bien en las formas atí-
picas la edad media es 30-32 años; se ha descrito en 
todas las etnias y lugares del mundo, y puede mani-
festarse en todas las edades. Por motivos que se desco-
nocen, en Japón es más frecuente entre los varones.

Se calcula que el 2% de los casos diagnosticados como 
síndrome coronario agudo corresponden realmente a 
esta miocardiopatía.

¿Por qué se produce esta sintomatología clínica tras 
un estrés emocional o físico?

De las distintas teorías que se postulan, la más acepta-
da es la que explica que el aumento excesivo del tono 
simpático, originado por el estrés emocional o físico 
seguido de la liberación de catecolaminas y de endo-
telina, produciría vasoconstricción microvascular 
severa y cardiotoxicidad afectando de manera negati-
va a la contractibilidad del músculo del ápex cardíaco 
por la mayor existencia de receptores beta-adrenérgi-

cos en esa localización. También se baraja la posibi-
lidad de una predisposición genética porque se han 
presentado casos en distintos miembros de la misma 
familia.

No obstante esta y otras teorías no acaban de aclarar 
el origen del síndrome, ni las formas atípicas, o por 
qué es mayoritario en las mujeres.

Mientras preparaba este escrito, he tenido la oportu-
nidad de leer “El maestro del corazón” de Annie Ma-
quier; Transcribo algún fragmento o resumen que nos 
puede ayudar a entender por qué el ser humano puede 
reaccionar de manera tan desmedida ante una situa-
ción de estrés:

Las investigaciones científicas han demostrado que 
el corazón posee un sistema neuronal independiente 
con una compleja red de neurotransmisores, proteí-
nas y células de apoyo. Este sistema recibe el apelativo 
de “cerebro del corazón” y parece que puede apren-
der, recordar y percibir; también puede convertir en 
impulsos nerviosos las informaciones grabadas del 
sistema hormonal y de otros sistemas, dirigiendo la 
información al cerebro a lo largo de un circuito ner-
vioso que utiliza el nervio vago y los nervios situados 
a lo largo de la columna vertebral. La información 
pasa por el cerebro límbico y llega después al córtex 
cerebral.
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Nuestra percepción de la realidad, dice Annie Mar-
quier, depende directamente del circuito que la con-
ciencia utilice: 

Si el circuito activado es el inferior (amígdala cerebral 
y sistema límbico), aquí están depositadas las memo-
rias  generadas no sólo de  las vivencias pasadas del 
individuo, sino también las relativas a la especie y me-
morias ancestrales transmitidas de generación en ge-
neración, en las que no sólo están grabados los acon-
tecimientos sino también la carga emocional que les 
acompaña, desempeñando un papel muy importante 
como centro de procesamiento  de las emociones.
                                                                                                                                       
Este circuito inferior es el que en el cerebro primiti-
vo  garantizaba la supervivencia en situaciones de pe-
ligro, por ello su activación ante cualquier situación 
que guarde alguna remota similitud con una memoria 
pasada, envía al cerebro una serie de reacciones auto-
máticas idénticas a las que tuvieron lugar en el pasado 
para asegurar la supervivencia.

La utilización del cerebro límbico es automática y su 
parte inconsciente tiene acceso directo al funciona-
miento del cuerpo físico.

Si el circuito activado es el superior, el córtex, éste es 
sede de las memorias sin cargas emocionales, la parte 
del cerebro que nos permite ser conscientes de noso-
tros mismos y que tiene capacidad para crear. La utili-

zación del córtex cerebral es opcional y resulta de una 
decisión consciente. 

En mi opinión,  lo que ocurre en la miocardiopatía 
de Tako-tsubo está totalmente relacionado con lo des-
crito en los párrafos anteriores:  la situación de estrés 
desencadenante despierta una memoria grabada con 
una fuerte carga emocional o sufrimiento que activa 
el circuito inferior y produce  una respuesta automá-
tica con aumento del tono simpático y liberación de 
hormonas de estrés, exactamente igual que si se estu-
viera ante una situación de peligro inminente.
  
Si esta respuesta automatizada está en relación con 
memorias pasadas, vinculadas con experiencias vi-
vidas  a nivel personal, que han quedado en el sub-
consciente de la persona o de origen ancestral, del 
inconsciente colectivo, sería importante reconocer su 
presencia para poderlas afrontar de manera adecuada. 
Sólo este reconocimiento llevaría a la sanación.

La ciencia médica se explica el predominio del cua-
dro clínico en mujeres menopaúsicas, por el descenso 
de los estrógenos que podrían regular los receptores 
adrenérgicos cardíacos y atenuar la respuesta a su ac-
tivación. Pero esto no explica por qué la prevalencia es 
tan baja en los hombres  ni el por qué puede aparecer  
en edades más tempranas de la vida.
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¿Es la mujer más sensible al dolor o tiene distinta 
capacidad de sufrimiento? 

Opino que no; pienso que la capacidad de sufrimiento 
del ser humano es independiente de su género. Pero  
quizás sí que por circunstancias ligadas a la historia 
de la humanidad, la mujer ha desarrollado una ma-
yor resistencia  o fortaleza pasiva frente al mismo, que 
acaba atrapándola entre hábitos de sufrimiento.

¿Por qué es más frecuente esta miocardiopatía en el 
hombre japonés?

Se sabe que, según un informe de la Organización In-
ternacional del Trabajo, un 20% de los japoneses de-
dican más de 12 horas diarias a su trabajo.  La muerte 
por estrés laboral es un peligro para la salud reconoci-
do oficialmente por el Ministerio de Sanidad japonés 
desde 1987 y consiste en aumento de tasa de mortali-
dad por complicaciones de salud, como derrames ce-
rebrales o ataques al corazón, debido a un exceso de 
trabajo y estrés laboral. Se ha constatado que un tercio 
de los suicidios en Japón son por estrés laboral.  Esta 
es la vivencia personal.

El sentido del deber de los japoneses, quizás  ancla-
do en los códigos de honor y lealtad de los antiguos 
samuráis, que se inmolaban antes que faltar al mis-
mo. La memoria colectiva del sacrificio de los pilotos 
kamikazes en la segunda guerra mundial… el sufri-
miento reactivo a la explosión nuclear y a sus conse-
cuencias posteriores, permanecerían como memorias 
ancestrales o del inconsciente colectivo. 
                      
Creo que sobran más comentarios que justifiquen la 
alta prevalecía de la miocardiopatía de estrés en los 
varones japoneses,  a pesar de que la bibliografía mé-
dica hace referencia a que se desconoce la causa.

Intuyo que en los próximos años, este síndrome clíni-
co tiene mucho que enseñarnos en cuanto a la nece-
sidad de abordar el contexto vivencial del paciente y 
que su comprensión nos dará la clave para entender , 
prevenir y tratar desde un punto de vista más integra-
dor otras patologías como la fibromialgia y las enfer-
medades autoinmunes.

Aprender a sobreponerse al dolor, tomando conciencia 
del sufrimiento, deshaciéndose de los automatismos 
del circuito inferior y asumiendo la responsabilidad 
de cómo reaccionar ante lo que la vida nos presenta, 
es la mejor manera de prevenir este cuadro clínico y 
sus recurrencias, porque como dice Annie Marquier   
“No es lo que sucede lo que determina nuestra vida, 
sino más bien la forma que elegimos de reaccionar in-
teriormente frente a lo que sucede”.

“Cuando mi sufrimiento se incrementó, pronto me di 
cuenta de que había dos maneras con las que podía 
responder a la situación: reaccionar con amargura o 
transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Ele-
gí esta última” Martin Luther King.
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epíleg

Si veus lletgesa, 
no et sentis superior; endinsa’t-hi.
Si ves fealdad, 
no te sientas superior; ahonda.

Si veus injustícia, 
no t’identifiquis; contextualitza.
Si ves injusticia, 
no te identifiques; contextualiza.

Si veus manipulació, 
no contemporitzis; decep.
Si ves manipulación, 
no contemporices; decepciona.

Si veus irrespecte, no eduquis; resol.
Si ves irrespeto, no eduques; resuelve.

Si veus falsedat, 
no exigeixis; transgredeix.
Si ves falsedad, no exijas; transgrede.

Si veus pena, no justifiquis; valora.
Si ves pena, no justifiques; valora.

Si veus desesperança, 
no escorcollis; decideix.
Si ves desesperanza, no escrutes; decide.

Si veus pobresa, 
no globalitzis; implica’t.
Si ves pobreza, no globalices; implícate.

Si veus tristesa, 
no sorprenguis; acompanya.
Si ves tristeza, 
no sorprendas; acompaña.

Si veus egoisme, no lluitis; creu.
Si ves egoísmo, no luches; cree.

Si veus mesquinesa, 
no et desmarquis; respon.
Si ves mezquindad, 
no te desmarques; responde.

Si veus mentida, no t’irritis; analitza.
Si ves mentira, no te irrites; analiza.

Albert Barbé
astròleg




