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editorial

Dependències, subordinacions
i submissions diverses

Vivim abocats a la dependència, potser per això, en
una mostra més o menys conscient de rebuig, dos
milions i escaig de persones demanen la independència. La independència de què i per a què?
La maniobra més bèstia que s’ha viscut a Europa els
darrers trenta anys ha estat la imposició de la moneda única. A Espanya fins el 2002 varen conviure
euros i pessetes, a partir d’aquell moment la inflació
es va disparar i d’un dia per l’altre el què valia 100
pessetes va passar a costar-ne 166. Aquest va ser el
primer augment de tot un seguit d’increments imparables que han acabat multiplicant per 2 o 3 l’import de productes bàsics.
L’any 2001 un bitllet de metro a Barcelona costava
700 pessetes, avui el mateix bitllet costa 10,20 euros
(1693,2 pessetes) 2,4 vegades més. Aquesta proporció
es pot aplicar d’una manera generalitzada a tots els
productes que consumim, però no als salaris. Així
mentre l’IPC (índex de preu al consum) pujava, en el
període 2001-2011 un 31,6% els sous ho feien un 13%.
Guanyem no gaire més del que ho fèiem l’any 2002 i
en canvi paguem amb escreix els serveis més bàsics:
habitatge, transport, aliments etc.
A Grècia el disseny de la crisis va servir per assajar i
posar a prova la resistència de les persones. Es tractava de calcular fins on es podia arribar per tenir la
població depenent i controlada sense generar cap tipus de revolta. Aquest model de seguida es va aplicar
als països del sud d’Europa.

de la dependència, crea una societat que viu en un
estat permanent de llibertat condicional o de llibertat vigilada. La màxima extensió d’aquesta situació és
la presó preventiva dels dirigents que van promoure
l’acte més gran de desobediència civil que s’ha produït a Europa (R. Wagsenberg/D.Fernàndez).
El domini, i el sotmetiment de la ciutadania, a partir
de la manipulació econòmica, qüestiona i desmereix
la qualitat democràtica de l’estat espanyol i posa en
dubte la consideració que el sistema representatiu
sigui el més adequat per defensar amb rigor i honestedat la ciutadania. La trampa és tan malèvola que
ha aconseguit constrènyer i alhora disgregar la força
i el potencial de les persones, a través de la brutal
paradoxa de no posar límits a les aspiracions individuals, de fer creure que tot és possible i de traslladar,
seguint el model de l’església catòlica, la existència
dura, difícil i injusta del dia a dia, a un espai virtual on l’estètica del que és “guai” es converteix en
un succedani de la realitat. Mai fins ara havíem representat tan bé el somni de la vida, del què parlava
Calderon de la Barca. Sì, avui somiem que som reis i
que amb aquesta requesta falsa i enganyosa manem,
disposem i governem. I lluitem aferrissadament per
no perdre el –poc o molt– que tenim immersos tots
plegats en la gran bossa social de les escombraries.

L’essència de la veritat és la llibertat de pensament i
d’acció, però aquesta aspiració a ser lliures només és
possible des de la justícia individual i social, o sigui
des del compromís amb un mateix i amb els altres.
La independència ens demana despreniment, solida“L’atrapament i l’entrampament” social és de tal mag- ritat i justícia. Ser lliure vol dir ser responsable, resnitud que costa imaginar-se qualsevol opció d’allibe- pondre, sense subterfugis ni excuses, dels teus actes
rament. La coacció de la llibertat individual, a partir i assumir-ne les conseqüències.
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Aquest model polític corromput i partidista és inadequat i obsolet. La construcció de noves formes de
relacionar-nos és un repte que hem d’afrontar. L’organització cel·lular cerca no només sobreviure, sinó
gaudir i sobresortir del dolor i de l’anonimat i per
aconseguir-ho estableix mecanismes de col·laboració i cooperació que reforcen el rol col·lectiu des del
reconeixement de la individualitat.
La comunitat diversa i plural de “La Plana” participa activament d’aquesta visió i cerca una experiència vital, corpòria i tangible. Des de la humilitat
en constituïm en un ens polític i declarem que som
“polis” i que som “pathos” i que som “logos”.
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astrologia

Respondre (2)
Albert Barbé
astròleg

“El meu nom és Greta Thunberg. Tinc 15 anys. Sóc
de Suècia. Parlo en nom de Climate Justice Now (...)
Vostès només parlen del creixement econòmic verd
i etern, perquè tenen massa por de no ser populars.
Només parlen sobre seguir endavant amb les mateixes
males idees que ens van ficar en aquest desastre, fins
i tot quan l’únic sensat que poden fer és posar el fre
d’emergència. No són prou madurs per dir les coses
com són. Fins i tot aquesta càrrega ens la deixen a nosaltres els nens. Però a mi no m’importa ser popular.
Em preocupo per la justícia climàtica i pel planeta (...)
La nostra biosfera s’està sacrificant perquè les persones riques en països com el meu puguin viure de luxe.
Són els sofriments de molts dels que paguen pel luxe
d’uns pocs (...) Vostès diuen que estimen als seus fills
per sobre de tot, però els estan robant el seu futur
davant els seus propis ulls (...) Necessitem mantenir
els combustibles fòssils a terra i hem de centrar-nos
en l’equitat. I si les solucions dins del sistema són tan
impossibles de trobar, potser hauríem de canviar el
sistema en si mateix.
No hem vingut aquí a pregar als líders mundials que
es preocupin. Ens han ignorat en el passat i ens tornaran a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens
estem quedant sense temps. Hem vingut aquí per ferlos saber que el canvi està arribant, els agradi o no. El
veritable poder pertany a la gent. Gràcies.”
Greta Thunberg davant la Cimera del Clima
de les Nacions Unides, 2018

L’obligació és un sentiment humà, no és una càrrega
que ens cau a sobre. Consisteix en una resposta a “lligar-se” a una necessitat col•lectiva que, sovint, és invisible per a la majoria de membres de la comunitat.
És el segon ingredient de la transcendència, polaritat
complementària de l’alliberament, del que parlàrem
en l’anterior entrega. Mentre els deures són el pagament just i inexcusable que la societat ens demana a
canvi del que derivem d’ella, l’obligació l’escollim.
Mentre hi ha lleis que tipifiquen com a delictes faltar
als nostres deures, l’obligació individualment escollida tan sols ens la recorda la nostra pròpia consciència. En astrologia, aquesta possibilitat de fer humana
la signifiquem amb Neptú, perquè va ser descobert
(1846) mentre alguns humans se n’adonaven de les
conseqüències inhumanes de la industrialització sense consciència, i s’organitzaven, i lluitaven pels drets
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laborals, polítics i socials. I sovint esdevenien màrtirs en la conquesta d’una societat més equitativa.
En direm respondre, ètim de responsabilitat. Mentre
la cobdícia obscena intenta desactivar la Greta invitant-la a parlar en els fòrums de la vergonya – ja deuen estar fabricant paranys per a desacreditar-la – ella
respon al crit del futur i al dolor dels sacrificats. I ja
ha fet bona part de la feina: inspirar un moviment
social. Si Greta abandonés, qui li podria retreure res?
Si ella continua, qui li pot garantir res?
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que la paraula, el seu significat. Orfes de sagrari, la
majoria, ens hem entregat a alternatives que “dronejen” la salut i l’aparença. Mengem sa, fem exercici i
reciclem, i ja ho tenim. I si no ho fem, ens apropem
a sentir-nos com els excomunicats medievals. “No és
això, companys, no és això” deia en Llach fa quaranta
anys. La Greta no ha respost des del sentit del deure,
ho ha fet amb la radicalitat de l’obligació. I fer-ho així
comporta sacrifici. Quant? Quin? Tot, i és la dissolució del “jo”, entès com la prioritat de l’esfera pròpia.
Se’n pot dir altruisme d’això, o aquella actuació que
El nostre símbol per al potencial de compromís té per objectiu afavorir quelcom que no sóc jo, encahumà, Neptú, triga 164 anys a completar una volta ra que jo en pugui sortir beneficiat d’aquesta acció
al sol, mesura temporal que, ara com ara, dobla l’ex- (aquest últim comentari és per al cau del cinisme).
pectativa de vida en els països on “vivim de luxe”. En I cal dir-ho perquè el benefici és extraordinari. En
una analogia senzilla, se’ns fa palès que la responsa- aquest món tan interconnectat i tan poc comunicat,
bilitat, entesa com l’estem entenent aquí, és quelcom temem la mort com sempre. Frisem per pertànyer al
que un sol no arriba a completar-la en una vida. Vet grup. Si el grup és la humanitat, el carnet de pertiaquí la necessitat de cercar o crear col•lectiu “entre- nença a ella ens el guanyem quan responem sempre a
gat”. Vet aquí que la consciència s’ha de prolongar cap la demanda a la qual siguem sensibles. Sobreviure la
als avantpassats, per recollir els seus fruits, i cap al mort és doncs qüestió de responsabilitat.
futur, per a traspassar en condicions les llavors. De
fet, quan responem més enllà dels llindars normatius, Comencem per fer-nos una pregunta: Què em dol del
hem de redoblar l’esforç com si estiguéssim sols i vet- món?
llar perquè sempre hi hagi camarades.
Gràcies, Greta. Gràcies a totes i a tots els col·lectius
Amb la setmana santa acabada de sobrevolar, parlar que us esmerceu per deixar un món millor del que
de sacrifici potser remou certes fòbies o confongui l’heu trobat, en qualsevol sentit i en qualsevol indret.
altres filies. Tanmateix crec que cal reivindicar, més No us deixeu enredar, en som moltes.
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geografia, política i economia social

Quan l’amor esdevè POLÍTICA en majúscules
Josep Mª Navarro Cantero

Fa uns dies d’aquest mateix mes d’abril, organitzàrem
una trobada des de l’associació SODEPAU, amb el suport de l’Ajuntament de Celrà, i amb la col·laboració
d’altres entitats diverses, barcelonines i gironines. El
propòsit de la trobada era donar suport a dues incipients associacions, sorgides a Alemanya, de mares,
àvies i familiars diversos de desapareguts/des i presos
polítics sirians.
La recent guerra a Síria, desfermada el 2011 i encara
inacabada, ha provocat milions d’exiliats i refugiats,
més de mig milió de morts, milers de desapareguts/
des i milers de presos polítics.

amb interessos contraposats de caràcter geopolític i
geoestratègic, que ha destrossat el somni de llibertat
d’un poble que es va aixecar el 2011 per aconseguir
millores concretes: socials, econòmiques, polítiques,
civils... del seu president Baxir Al-Assad, i de l’autoritari règim que aquest cabdill dirigeix amb mà de
ferro d’ençà que l’heretà del seu pare, el dictador Hafez Al-Assad.

Al bell mig d’aquesta tragèdia de por, repressió, mort i
destrucció, i quan segurament ningú pensava que pogués quedar energia entre la població civil siriana per
seguir amb la denúncia de tanta impunitat genocida i
autoritària, van sorgir unes dones, unes mares i àvies
La ferotge repressió de l’autoritari règim d’Al-Assad que cercaven els seus fills, néts, marits desapareguts/
ha estat el principal responsable del menys el 80% des en aquesta espiral de crueltat i maldat.
d’aquestes morts, desaparicions, exilis, i per descomptat de què hi hagi presos polítics a les presons sirianes i Mares i àvies (a les que es van sumar altres familiars)
als centres de detenció, alguns dels quals ningú sap on que només volien saber on eren els seus estimats i eses troben. Podríem parlar de centres d’extermini, se- timades que havien desaparegut un bon dia, o una nit;
gons es desprèn dels informes de les principals agèn- que havien estat detingudes sobtadament al carrer, a
cies de Drets Humans que s’ocupen de fer el segui- la seva casa, a la feina, o en el decurs d’una manifesment de l’estat dels presos i preses, desapareguts/des, tació, o en alguna operació repressiva... Reclamaven i
així com del compliment dels diversos acords, tant de perseguien els responsables polítics, primer amb timirespecte dels DD.HH., com d’aquells procediments desa i por, i després amb energia i ràbia. Ho feien amb
que s’han de seguir en casos de conflicte bèl·lic per valentia i risc de la seva vida i llibertat, al principi des
part dels contendents.
de dins del país, i després, moltes vegades, obligades
a marxar i fugir a altres països, des dels països on les
La terrible guerra que ha sacsejat aquest país de van acollir com refugiades i exiliades polítiques.
l’anomenada Àsia menor, amb capital Damasc, la
llegendària ciutat califal, ha implicat també nom- Algunes van obtenir respostes concretes però mai
broses intervencions internacionals d’un costat i un certes: “el teu fill/a ha mort d’accident, o ha mort per
altre dels contendents: els Estats Units, Gran Bretan- un atac de cor”; altres vegades res, cap resposta; cap
ya, França, Alemanya, Israel, Aràbia Saudita, Tur- responsable podia dir res d’on es podien trobar els faquia, Rússia, Iran, Algèria, Xina.....etc. Una guerra miliars desapareguts, esfumats en el no-res...
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El gener de 2014 es publica l’anomenat popularment
l’Informe César: “Si los muertos pudiesen hablar:
muertes y torturas masivas en los centros de detención en Siria”. Son 28 mil fotografies de persones assassinades en les presons d’Al-Assad. Un policia del
Règim encarregat de documentar i fotografiar els i
les mortes (assassinades) a les presons i centres de detenció, opta per exiliar-se i endur-se amb ell aquesta
prova fefaent que demostra gràficament la crueltat i
la impunitat del règim d’Al-Assad, i la fa pública, cosa
que podeu comprovar fàcilment cercant-ho a la xarxa
(https://elpais.com/internacional/2018/05/29/actualidad/1527610510_296976.html, aquí teniu una mostra.
Amb estupor moltes famílies reconeixen els seus estimats. Però evidentment en aquestes fotos no estaven
tots ni totes, només eren una petita part, documentada això sí....
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impunitat i de la manca de drets humans en molts
països, potser d’arreu???
De quelcom tan íntim i profundament arrelat en els
nostres cossos i en la nostra ànima, de l’amor han fet
LA POLÍTICA en majúscules, és a dir, han fet la causa
comuna que ens agermana a totes les persones de tots
els pobles del món quan cerquem la veritat entre les clavegueres de les raons d’Estat: ON SÓN ELS NOSTRES
FAMILIARS? ON SÓN ELS NOSTRES ESTIMATS?
LES NOSTRES ESTIMADES? Les volem vives, i si no,
volem els seus cossos per enterrar-los, vetllar-los, amb
respecte i amb estimació. Nosaltres els vàrem donar
vida, nosaltres les volem per tenir-ne cura....”

Impressionant¡¡ impressiona de debò veure i escoltar
aquest testimoniatge... Vaig plorar, ho reconec, mentre prenia notes i transcrivia el relat de les diverses dones allà aplegades, de Catalunya, d’Algèria, de Síria....
Les dones sirianes exiliades a Alemanya, França i al- Vaig veure-hi clar que aquesta fortalesa que dóna la
tres països reclamen justícia, com en el seu moment convicció profunda de l’amor pels éssers humans esho van fer les dones argentines (“madres y abuelas de timats és indestructible, és personal, íntima i d’una
la plaza de mayo”, recordeu?), com també van fer les força política tremenda. Efectivament, una força inmares i àvies algerianes (en la dècada dels 90), com destructible per cap potència, ni règim, ni dictador, ni
ho fan altres mares i àvies d’altres països, del nostre per cap repressió desfermada.
també, encara ¡¡¡. A Celrà (Girona) es van trobar netes de desapareguts de la Guerra Civil espanyola amb Tracto de transmetre el que he viscut i sentit al llarg
aquestes dones, i es van intercanviar, emocionades, d’aquesta jornada a Celrà; no sé si arribo a transmeexperiències de lluita, d’amor i esperança...
tre-ho, i finalment ho aconsegueixo? La cerca de la
veritat ja no és ideologia o bé objectivitat científica, i
Aquestes heroïnes (si no, no sabria com anomenar-les) sí que és això, però és quelcom més..., amarat d’amor,
han fet del seu amor, del sentiment de cura “pels seus”, sentiments, carinyo, i cura metamorfosats en política
una reclamació de justícia, llibertat i denúncia de la en estat pur.
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geografia, política i economia social

Les esquerres, fagocitades
per l’individualisme modern
El cristianisme i l’esquerra als últims dos segles
Rafael Crespo Ubero

“Feliços els qui treballen per la pau: Déu els anome- La Communitas cristiana com a fonament
narà fills seus. Feliços els perseguits perquè cerquen de les esquerres
la justícia, perquè d’ells és el Regne del cel.” (Mateu,
5, 9-10).
El naixement de la classe obrera al segle xviii com
a conseqüència de la industrialització, no va impliDiuen que un fantasma recorre Europa: “la revifalla car la creació d’un 4art Estat. D’entrada es va generar
del feixisme”, visible amb l’augment d’organitzacions el Tercer Estat, de naturalesa burgesa. Tanmateix, es
d’extrema dreta que arriben als parlaments i governs poden considerar el grup base de les organitzacions
europeus. Dic revifalla perquè penso que el substrat d’esquerres. I és significatiu que a finals xviii i printotalitari mai havia desaparegut dels estats nacions cipis del segle xix ja s’autodenominaven els comuns,
occidentals, ja que es troba a les seves arrels, tal com terme de referència sota el qual s’anomenen avui en
indicà Hobbes al Leviathan al segle xvii.
dia els darrers moviments d’esquerres a l’Estat Espanyol: Els Comuns, Los Comunes, ..
I davant d’aquest fenomen, quina reflexió fan les
esquerres? Doncs per a mi una de molt superficial. Els processos revolucionaris decimonònics culminen
Alguns sectors afirmen que l’error radicaria en què el 1871 amb la Comune de Paris, on es conforma una
no han sabut fer arribar les seves idees al poble. Que acció revolucionària fonamentada en el treball en
a més, està manipulat per les dretes, per les notícies comú plural. L’experiència parisenca la protagonitzafalses, per la por o la inseguretat pel futur. D’altres ren persones de les diferents orientacions d’esquerres:
indiquen que els darrers moviments com el 15 M a anarquistes, comunistes, socialistes... Era una inicial’estat espanyol no han estat moviments alternatius, tiva equitativa (que no igualitària) i internacionalista,
sinó que han acabat incorporant-se a la democràcia en la que lluitaren colze a colze homes i dones proledelegada que tenim i no han generat una democràcia tàries, de diferents nacionalitats i cultures. Aquesta
real. (Díaz, F. 2018)
curta experiència de mesos ha estat font d’inspiració
d’experiències posteriors. Una en especial, els presDe fet, les anàlisis sobre les esquerres es fan mirant supostos participatius a Porto Alegre 1988, iniciativa
sempre cap al futur, una fugida endavant pensant que després s’ha estès per tot el món. I és el símbol de
només en la victòria, sense una reflexió profunda de la participació ciutadana de base.
quin ha estat el camí recorregut, com diu un proverbi
fula “Si no saps on vas. Aturat i mira d’on vens”. Així, Aturem-nos aquí, per analitzar la relació entre la
la idea principal d’aquest text és que les anomenades communitas cristiana i les esquerres. Comunitat proesquerres europees han perdut força perquè s’han vé de la construcció llatina com + munis que signiallunyat dels seus orígens comunitaris, molt pròxims fica ‘corresponsable’, ‘cooperant’, “conjuntament”,
a la noció cristiana de Communitas.
que “col·labora en realitzar una tasca” perquè hi ha

LA PLANA ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ

11

una obligació contreta amb l’altre(s). Implica doncs
acció, no només contemplació. Així, la communitas
era l’agrupament de persones vinculades entre si per
al compliment d’obligacions comunes i reciproques.

el principi revolucionari de fraternitat, també d’origen cristià. Malgrat que ha estat el que menys s’ha
promogut, comparat amb els altres dos de Llibertat i
Igualtat. El vincle entre comunitat i fraternitat el trobem especialment en dos escrits cristians del llibre de
L’espai adient per a viure la comunitat són les troba- les Actes dels apòstols (Ac 2, 42-47 i 4, 32-35):
des dels seus membres a les assemblees. No oblidem
que església vol dir assemblea, convocatòria dels fi- “Ho tenien tot en comú (Ac 2,44). La vida de fraterdels entorn de la taula on es commemora el sacrifici nitat entorn del Senyor ressuscitat s’ha d’expressar
de Crist d’una vegada per sempre. Les crides als inicis en una comunió que ha d’arribar fins a la posada en
dels moviments revolucionaris segles xviii-xix eren comú dels béns materials (i sobretot en tenir un sol

per a reunir-se a les llars, com va fer Sant Pau als inicis del cristianisme. El domicili és el lloc de la família, d’aquí el símil de la comunitat cristiana com una
família (pare, mare, fill, germans, sor.). Que alimenta

cor i una sola ànima, deia sant Agustí a la seva Regla).
Qui estima no pot ser insensible davant de les necessitats del germà, al contrari posa a disposició els seus
béns. D’altra banda, es tracta de compartir, no només
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amb els membres de la comunitat, sinó també amb a millorar les condicions de vida de les persones de
els pobres i necessitats que els fidels coneixen”.(Bisbat manera íntegra-holista amb la noció de progrés, que
Terrassa 2013).
d’entre altres aspiracions vol fer desaparèixer la dimensió espiritual de les persones. (vegeu article de
Un punt important, Communitas vol dir el que és Ferran sobre progrés)
comú però no idèntic. La dimensió comunitària no
cerca l’homogeneïtzacíó, sinó la unitat des de la plu- L’individualisme modern pot acabar
ralitat. Penso que un dels factors que va afavorir l’ex- amb les esquerres
pansió inicial del cristianisme, és la capacitat d’incorporar la pluralitat de les societats que l’acollien. Eren Partim de la base que l’ésser humà és un ser sociable.
temps on la paraula era la via de difusió del missatge Que no ha estat creat per a romandre sol i aïllat, nede Jesús. El valor de la pluralitat es va perdre quan cessita per viure d’altres éssers humans. Des d’aquesta
l’espasa, com a eina per acabar amb la diversitat, premissa, la modernitat actual és antinatural perquè
acompanyà la creu en l’expansió moderna occidental genera un individualisme aïllant. I en aquest procés
(Creuades, Reconquesta, Conquesta colonial ...).
hi han col·laborat les esquerres en declivi des de fa
dècades. La decadència de les esquerres comença
De fet, la noció de diversitat va implícita en la de quan s’impliquen en la construcció de l’estat nació
comunitat. Com una família és diversa així ho és la neoliberal, model que esdevé el suport polític del siscomunitat, que necessita les particularitats (virtuts tema capitalista. Inclús en els nostres dies, les esquei defectes) de cada membre per a mantenir-se viva i rres volen la socialització dels mitjans de producció,
adaptar-se als canvis (Panikkar, R. 2004, p. 154). Al però accepten que un dels principis fonamentals de
mateix temps, l’energia de l’intercanvi que relliga a l’estat nació ha de ser defensar i protegir la propieles diferents persones que formen la comunitat prové tat privada i l’accés privat als béns mobiliaris o no.
en bona part de la fe. La primera comunitat cristiana Ja sigui de la terra, de les fàbriques, de les cases, però
compartia, en primer lloc, la fe. Fe i conversió van també dels infants. Trencant diferents principis de la
ser els factors decisius de les comunitats. En aquest comunitat: el compartir els béns, i que l’educació dels
punt especialment, Maria és model, figura i imatge infants és responsabilitat del grup. Avui la criança és
de l’Església-comunitat (cf. Lumen Gentium 63). Ella responsabilitat de l’estat i dels pares biològics només.
“conservava tots aquests esdeveniments, confron- El mateix està passant amb la gent gran. I la protecció
tant-los en el seu cor” (Lc 2,19). I la fe del cristianisme de la propietat privada és un dels principis motor de
[l’esperança en la vinguda del Regne de Déu] és molt l’individualisme.
propera a la fe en el triomf de la revolució i construir
un món millor que està als fonaments de les esque- Per a mi, el gran error de les esquerres ha estat fugir,
rres. Ara bé, no s’hauria de confondre el desig per renunciar al sentit comunitari, i caure en l’individua-
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lisme desarrelat, anònim, que vol imposar el neoliberalisme. Com va dir María Mies “No hi ha comuns
sense comunitat” S’estableix taxativament que és l’individu qui es relaciona amb l’estat ( ens despersonalitzat, ahumà) amb el pacte de què el protegirà.
L’individualisme ha acabat amb la dimensió comunitària. El que s’aconsegueix és l’aïllament de la persona
de la seva dimensió social, com ja ho va fer de la terra.
L’home esdevé més indefens, es queda nu davant l’estat-nació. L’aïllament genera por i la por és una de les
bases del control totalitari per part de l’estat, tal com
assenyala Hannah Arendt (2011).
Recuperem la dimensió comunitària
de les esquerres
Malgrat una lectura negativa del present, es detecten
senyals esperançadores. Assistim a l’aparició de moviments socials, que no responen a una planificació
estratègica sinó que sorgeixen del descontentament
popular. I tots ells tenen un element en comú, la reivindicació de la proximitat fraterna de la comunitat,
com s’ha pogut veure en el moviment de les armilles
grogues a França.
Cal passar de les paraules als fets, en els nostres dies
es parla molt de comunitat, però es practica poc. Cal
impulsar més la fraternitat comunitària com a via
perquè les forces d’esquerres tornin als orígens, i des
d’aquí agafar embranzida.
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filosofia i pensament contemporani

Phatos significa alhora patiment
i modificació
Montse Vives

Filósofa i terapeuta

Podem fugir del patiment imaginant que no podem Repetir, repetir, repetir, fins que m’adono del que hi
o que ja farem. Fugint amb sorolls que silencien la ha entre les línies de l’aparença. Aquest treball reiteratiu, on vaig assimilant i incorporant l’estrany, per
incertesa que comporta ser humà.
anar-me fent.
La incertesa em convida a caminar pel buit i per la
solitud del desert de l’existència i no hi vull renunciar Aquesta força silenciosa que va unint l’acte de mii reduir-me a una relació fictícia amb el temps.
rar i fer, que va obrint clarianes en la foscor. Aquesta
força que és capaç de modificar, cultivant el proper
El futur no em porta res que no hagi conreat. Que i… Oh!, adonar-se, en un instant etern, que la bellesa
no sigui encarnat en el trànsit “prometeic”. Pujaré la la tenia davant i no la veia.
muntanya i s’obrirà una altra perspectiva. La força de
la gravetat em farà caure pendent avall una vegada i Desapareixen els paradisos promesos que ens conuna altra fins que hagi pogut assimilar, incorporar i verteixen en esclaus i comprenem què és la llibertat.
aprendre.
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Carimbó, cultura popular
de l’Amazonia brasilera

La comunitat d’Alter do Chão, dansa al ritme
d’un ritual de resistència indígena
Anna Pujol Navarro

El tambor “curimbó” batega a Alter do Chão. Cada
dia ressona a les aigües de l’aqüífer que hi ha a sota,
un dels més grans del món. Energia que flueix. La vila
dansa en una roda de “carimbó”, tothom es mira als
ulls mentre les flors de les faldilles onegen. El cicle del
cercle, i les més joves s’hi endinsen en una quotidiana mostra de cultura popular de l’estat de Pará, on es
troben els rius Tapajós i Amazones.
L’origen prové d’una mescla indígena, africana i portuguesa. El pas base, o “pé no chão” (peu a terra), és
una mostra de l’afluència indígena, mentre el moviment de cintura ve de l’arrel africana i els gestos dels
braços, de la península Ibèrica. El “carimbó” més
arrel es dansa sobretot amb els peus. “Verequete és el
nostre referent del carimbo arrel”, explica el Mestre
Osmarino, una estona abans que comenci la “Quinta do Mestre e da Sereia”, celebrada des de fa un any
cada dijous al vespre davant del port pescador d’Alter
do Chão.
L’escenari està situat a la casa del Mestre Chico Malta.
El passat 4 d’abril es va complir un any de quintes, i
hi va haver espai per als cinc grups de la vila: Cobra
Grande, Kuatá, Coletivo Surarás do Tapajós, Cumaru
i Tatu Canastra. Les Surarás són l’únic grup de carimbó format exclusivament per dones indígenes. La
majoria de les seves cançons són cantades en la llengua nheengatu.

conegut a altres zones del país. És per aquest motiu
que es va crear el Moviment de Carimbó de l’Oest de
Pará, l’any 2009, per recolzar la campanya de reconeixement davant l’Iphan. Actualment, segueix mantenint les seves activitats de salvaguarda i divulgació
del que anomenen com a expressió artística i cultural
amazònica. Vaig poder participar del dia a dia social
i musical d’Alter durant un mes, i les trobades em van
anar guiant per un paisatge sonor inspirat i creat des
de la selva.
La Sandra, de Valencia, va arribar a Alter do Chao
viatjant de motxilera venent artesania. En aquell moment, ja es va apassionar pel carimbo: “era el que em
feia sentir millor, en un moment difícil em va donar
molta energia. Sabia que d’una manera o altra volia
dedicar-hi temps i energia”. Amb l’Inho, nadiu, formen la unica parella de ballarins professional de la
zona, i també confeccionen faldilles i camises carimboleres.

La memòria dels avantpassats es preserva a través de
la música. “Hi ha carimbós per tot”, explica el Mael,
nascut a Belem do Pará i crescut a Inhangapí. Toca el
banjo, un dels instruments que acompanya el curimbó, a part de les maraques i, sovint, guitarres, flautes
i saxos, entre d’altres. Segons el Mael, les maraques
estan formades per “llavors de llàgrimes”, referint-se
a l’època de l’esclavitud, i cada llavor hi és col•locada
amb una intenció. El Rudá, veí del Mael a la comuEl carimbó de Pará va rebre el titol de Patrimoni Cul- nitat de Caranazal, crea maraques artesanalment. La
tural Brasiler per l’Institut de Patrimoni Històric i carcassa s’extreu d’un arbre nadiu i es deixa sota terra
Artístic Nacional (Iphan) l’any 2015. Encara és des- uns dies per tal que les formigues netegin l’interior.
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La Larissa i la Raika s’assenten damunt els curimbos
durant un assaig del grup Cobra Grande, del Mestre
Chico Malta. Són germanes i juntament amb el Miguel i la Julinha (també germans) són els més joves
del grup. Arriben abans i ajuden a preparar les cadires. Les situen en cercle, amb els curimbós a la part
central. L’assaig s’expressa com a ritual i com a transmissió intergeneracional de cultura popular. Tothom
demana permís, reverencia, beneeix i agraeix abans
de començar a tocar i cantar.

“Tant la música com la dansa constitueixen un autèntic moviment de resistència indígena”, conclou la
professora de dansa Dona Marceli, que remarca que
es produeix una autoafirmació i un empoderament,
tant en el moviment corporal, com en la forma de la
roda, “en cercle, que concentra l’energia”. Les lletres
de les cançons també mantenen les tradicions de generació en generació, en una transmissió oral del dia
a dia de les comunitats.
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L’A,B.C del Barça

Cruyf f, Guardiola, Menotti, Michels, Rijkaard, Bielsa
i altres espècies en perill d’extinció
Santiago Vancells Gascons
Metge
Medicina Basada en la Persona

El gran factòtum del F.C.
Barcelona és Johan Cruyff.
Ell va canviar la mentalitat
perdedora i victimista del
club i la va convertir en guanyadora. Per aconseguir-ho
va partir del fet que el futbol és un joc i que per tant
depèn de l’atzar, però al mateix temps va fer tot el possible perquè la influència
sobre el joc i en conseqüència
sobre l’atzar fos el més favorable possible.
La traducció d’aquesta aposta
guanyadora se situa en l’ a, b,
c, del seu futbol: el “achique
de espacios” de Menotti (a), la
possessió de la bola de Bielsa
(b) i la pressió en camp contrari de Michels (c). Parlem de tres elements bàsics: l’ocupació i la reducció
dels espais, el control del joc a través de la pilota i
l’anul·lació del contrari, no deixar-lo pensar, a partir
d’una pressió alta, que t’obliga a tenir totes les línies
juntes i a defensar lluny de la teva àrea.

o en porcions del camp, i en aquests espais els jugadors
coneixien perfectament la posició que havien d’ocupar. El joc curt i de suport mutu n’era la base. Aquest
joc beneficiava clarament als equips i als jugadors més
ben dotats tècnicament i en aquest sentit el Barcelona
en sortia beneficiat.

La reducció i l’ocupació dels espais exigeix practicar un
joc de gran qualitat tècnica, només els jugadors més
ben dotats són capaços de fer-ho. Els entrenaments de
Cruyff varen deixar de ser físics i varen passar a cercar
la perfecció tècnica. Els famosos “rondos”, primer varen ser ridiculitzats i després implantats no només als
grans equips, sinó a tot el futbol, des de benjamins fins
a juvenils. El joc se situava en parcel·les, en quadrants

La reducció de l’espai afavoria els dos altres elements:
la pressió i la recuperació de la pilota i per tant la
possessió. Allò que en el seu peculiar llenguatge deia
Cruyff: “si la bola la tenim nosaltres, els altres no la
tenen”. Amb la possessió, i la pilota als peus, l’equip es
movia harmònicament com un acordió, es desplegava i es recollia de manera coordinada com un si fos
un organisme viu.
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Aquest futbol es jugava en cada parcel·la del camp
d’una manera total, és a dir els tres factors, –a, b i
c– s’ordenaven i es combinaven per formar una expressió afinada, solidària i ben avinguda. La bellesa
plàstica que se’n desprenia va captivar tothom i el
Barcelona, amb jugadors que el mateix Cruyff havia
criat i dissenyat en el futbol base es va convertir en
un exemple i un mirall. L’arribada de Guardiola va
completar l’obra de Cruyff i va portar el club al seu
màxim esplendor. El futbol es va fer art. La plasticitat
i el moviment constant de totes i cada una de les peces componia un ballet que dansava amb la música de
la pilota als peus.

al peu de la lletra aquest patró, amb això renovava
contínuament l’equip i apostava per jugadors joves.
És evident que comptava –o hauria d’haver comptat–
amb el suport incondicional dels dirigents, sobretot
en els períodes de transició. Aquest suport és el que
va tenir inicialment Guardiola, quan Joan Laporta,
seguint els consells de Cruyff, el va fer entrenador.
Aquesta filosofia, expressada en forma d’ADN del
Barça, del joc de toc i de possessió o del debat sobre
si l’entrenador és resultadista, s’ha perdut, perquè s’ha
deixat de seguir aquest a,b,c.

Allà on hi havia d’haver renovació hi ha hagut conPer jugar aquest sistema hi havia una condició inde- formisme, allà on hi havia d’haver lideratge hi ha hafugible, una distribució tàctica que només era possi- gut contemporització i allà on hi havia d’haver decible a través del 4-3-3 (quatre defenses, tres migcam- sió hi ha hagut dubtes, vacil·lacions i moltes errades.
pistes i tres davanters) o la seva variant el 3-5-3. La
prerrogativa imprescindible era que els tres davanters El Barcelona actual és el reflex d’un galimaties que
iniciessin una pressió que escurcés el camp i dificultés abasta tots els estaments del club. Un president conla sortida de la pilota de l’equip contrari, amb la qual fús i desorientat, que no exerceix cap lideratge, un
cosa la recuperació de la bola era gairebé immediata. grup embrollat, borrós i incomprensible de càrrecs
La segona condició era disposar de jugadors que no tècnics que no encerten en les seves decisions i finaltinguessin por de tenir la pilota als peus, en qualsevol ment un grup de jugadors que s’han fet amos del club
zona del camp, inclosa l’àrea pròpia, i que al mateix i han tingut l’aspiració de perpetuar-se i impedir la
temps fossin capaços de fer-la córrer amb rapidesa, renovació.
o sigui de passar-la de seguida al company, situat just
en la posició que li corresponia. D’aquesta manera les El daltabaix s’explica d’una manera molt senzilla: el
peces es desplegaven com en un taulell d’escacs, cada canvi de dibuix del 4-3-3 al 4-4-2 comporta una mou sabia que havia de fer i quin espai havia d’ocupar. dificació no només del sistema, sinó de tota l’estrucTan sols així s’explica que un equip amb jugadors “pe- tura del club.
tits” i físicament poc voluminosos dominés el joc, des
de la posició i des de la possessió.
El simple aleteig d’una papallona ha provocat un terrabastall. El debat i la discussió no ofereixen dubtes,
Per aconseguir aquesta perfecció calien dues con- a Liverpool, els jugadors locals varen córrer gairebé
dicions: la motivació permanent i la competència set quilòmetres més que els del Barça. Hem de jugar a
interna. Cruyff fomentava la pressió en el vestidor i córrer o a dominar, a través de la possessió, de la reno tenia cap inconvenient en retirar el qui no seguia ducció d’espais i de la recuperació ràpida de la pilota?
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epíleg
Albert Barbé
astròleg

Quan ens deixem seduir per la
superficialitat, impedim la bellesa.
Escolta.

Quan ens resignem a la mediocritat,
no podem fer justícia. Relativitza.

Quan som porucs davant el repte,
renunciem a la sagacitat. Explora.

Quan la covardia és un referent,
justifiquem la pèrdua del respecte.
Resol.

Quan normalitzem el fanatisme,
ens distanciem de la veritat.
Transgredeix.

Quan intercanviem menyspreu,
abaratim l’amor. Aprecia.

Quan ens instal·lem en la impotència,
ens extirpem la esperança. Decideix.

Quan ens habituem a la indiferència,
no podem parlar de pau. Implica-t.

Quan ridiculitzem les ganes de
protecció, espantem l’alegria. Arrela-t.

Quan perdem la fe al primer
contratemps, no tindrem paciència.
Creu.

Quan ens ensuperbim de no
comprometre’ns, la glòria serà
impossible. Respon.

Quan en lloc de raonar, racionalitzem
la experiència, rebutjem la puresa.
Pensa.

