EN QUÈ EM FAN PENSAR?

TESTIMONIS

PERSONALS

Com més petits ens veiem en un espai tan gran, més
iguals ens sentirem.
Eduardo Chillida, escultor (1924-2002)

La meva creixent comprensió dels ximpanzés, de
Barbagrís i dels seus amics, va incrementar el profund
respecte que sempre havia sentit cap a formes de
vida diferents de la meva, i em va permetre valorar
des d'una nova perspectiva el lloc dels ximpanzés i
també el nostre, en l'esquema global. Els ximpanzés
són part d'un tot, juntament amb les aus i els insectes,
amb tota la vida fecunda de la selva, les aigües
sempre agitades del gran llac, i les infinites estrelles i
planetes del sistema solar. Tot era un, tot formava part
del gran misteri. I jo també en formava part. Em va envair una profunda sensació de
calma. Cada cop més sovint em descobria pensant: “aquest és el meu lloc, el lloc al
que pertanyo. Això és el que he vingut a fer en el món.”
Jane Goodall, naturalista, experta en ximpanzés

Necessito un veritable entrenament per poder pintar. La
pintura exigeix una tensió enorme. Cal que em posi en els
millors condicions de treball. Necessito recollir l'atenció.
Menjo poc, escolto música, llegeixo -molta poesia-, passejo
molt per la natura. Ara que visc a Mallorca miro el mar, els
arbres, els ocells. I aquesta manera de passar els dies amb
mi mateix, en el silenci, em permet mantenir la tensió que
necessito per poder pintar.
Joan Miró, pintor (1893-1992)
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Tancada a casa, em sabia molt greu veure com els meus
dies passaven de llarg, buits, sense poder explorar tot
allò que jo desconeixia. Cada hora, cada dia que passava,
sense poder llegir un nou llibre, sense poder veure o
visitar algun nou espai, era un moment preciós perdut
que ja no podria recuperar. Em semblava que tots els que
tant em volien protegir no entenien que l'àguila -per
petita que sigui- necessita l'espai obert per poder volar i
viure.
Alexandra David-Neel (1868–1969)
exploradora i escriptora

Billy, podries dir-nos perquè et vas
interessar pel ballet?
—No ho sé, m’agradava.
—Una última pregunta Billy. Podries
explicar-nos quins sentiments experimentes
quan balles?
—No ho sé, em sento molt bé. Al principi
estic com agarrotat, però quan començo a
moure’m ho oblido tot. I... És com si desaparegués, sí, com si desaparegués, i tot el
meu cos canviés. Com si tingués foc a dins. I em veig volant... com un ocell! Sento
com electricitat. Sí, com electricitat.
De la pel·lícula Billy Elliot
enllaç a aquesta escena: https://www.youtube.com/watch?v=h4VA9nXDL5w

No em sento una estrella. Em veig com una actriu
que treballa molt. És cert, de vegades feines meves
són celebrades, però no trio els papers pensant a
complaure l’audiència. Crec que això té a veure amb
la meva infantesa. El pare i la mare deien que hem
de lluitar pel que creiem. Sento que sóc part d’una
comunitat; som aquí tots junts, i ens hem d’ajudar
entre tots. I, com més amor puguem aportar al món, més
opcions tindrem d’aconseguir que el món sigui millor.
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He menjat les sobres i he caminat descalç, però això no té importància. Si miro enrere,
crec que ha valgut la pena. Cada dia em sento més savi, si més no en termes musicals.
Has d'aprofitar el teu pas per aquest món coneixent més i més coses en tot moment.
M'agradaria pensar que d'aquí a deu anys seguiré viu i hauré assolit una saviesa més
gran.
Salif Keita, cantant de Mali
Els seus primers passos no van ser gens senzills.
Descendent de Soundjata Keïta, el guerrer
fundador de l'Imperi Mandinga el 1240, va ser
repudiat per la seva família quan es va interessar
per la música. "Un home de llinatge noble no pot
rebaixar-se a cantar" —li deia el seu pare—.
Tampoc ho va tenir fàcil pel fet de ser albí, una
modificació en la pigmentació que en el seu entorn
social provocava rebuig.

Des de molt jove em feia moltes preguntes, i em va semblar que dedicar-me a la
ciència podia ser una bona manera de trobar respostes. I vaig triar la física
experimental perquè m’agrada fer servir les mans, experimentar, més que la teoria.
Les meves tres grans passions són la música, la cuina i la física; les tres
s’assemblen molt perquè demanen combinar regles precises i alhora, creativitat. Cal
combinar els ingredients, o les notes, amb ordre i mesura, però si et quedes repetint
sempre la mateixa recepta mai crearàs res de nou.
El CERN és una font d’orgull i inspiració
per a físics de tot el món. Reuneix 3.000
investigadors, de 177 universitats i 38 països. És
un exemple concret de cooperació
internacional mundial, un exemple concret de
pau, un lloc que ens ajuda a millorar en
capacitat científica però també a ser millors
persones.
Fabiola Gianotti, física de partícules, és
directora general del CERN
-Centre Europeu per la Recerca Nuclear-
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Si uno gana sin sacrificio lo disfruta, pero es más
satisfactorio cuando has luchado. No juego para ganar
balones de oro, juego para ser feliz. Sentirte feliz como
persona es superior a cualquier triunfo, es como lo
veo.
Andrés Iniesta, futbolista

Per a què serveix la poesia?
—Per a ser més feliç, misteriosament feliç. La poesia
ofereix coneixement i consol. Un bon poema millora
el món.
D'on surten els poemes?
—El món està ple de poemes, i els vas descobrint: ser
poeta és una manera de viure.
Què és un poeta?
—Algú que busca la veritat.
Joan Margarit, poeta

Quan vaig començar a estudiar,
m’imaginava la vida tancada fent
equacions. Però, a mesura que vaig
veure com desapareixien rius i boscos,
es va desencadenar en mi la necessitat
d’estudiar i actuar per a la terra i les
persones. Procuro posar tota la meva
capacitat, tota la meva ànima, en
respondre als reptes que se'ns
presenten.
La meva experiència és que adonar-me que sóc part de la Terra, em dóna força;
adonar-me que sóc part de la humanitat, em dóna força. Crec en el poder real que
tots tenim per actuar amb base a la solidaritat.
Vandana Shiva, llicenciada en física, filòsofa, ecologista i activista en defensa del medi
ambient.
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Quan una porta de felicitat es tanca, se n'obre una
altra. Però, sovint, ens fixem tant en la porta tancada,
que no ens en adonem de l'altra que s'ha obert
davant nostre.
Helen Keller (1880-1968), cega, sorda i muda; escriptora

Per crear alguna cosa el primer pas és meravellar-te, quedar enlluernat pel que
existeix, il·lusionar-te. Només des d'aquest estat de sorpresa tens la possibilitat de
crear. És aquesta part de la ment la que has de mantenir jove: cada matí quan et
despertes, continuar sorprenent-te de que hagi sortit el sol i celebrar-ho.
David Mumford, matemàtic

La gent considera que caminar per
l’aigua o per l’aire és un miracle. Però a
mi em sembla que el veritable miracle
és, en realitat, caminar per la terra.
Cada dia participem en un miracle i no
ens en adonem.
Thich Nhat Hanh, monjo budista
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La solidaritat té el poder de transformar-te. Vaig sentir
l’obligació moral d'ajudar les persones que no tenen les
mateixes oportunitats que jo, per això participo en rescats
en alta mar.
Carola Rackete, capitana de vaixell. Llicenciada en Ciències
Nàutiques, col·labora amb l'organització humanitària Sea-Watch.

Posar-me petits reptes m'ajuda a portar la rutina millor,
perquè al final són moltes hores, molts anys fent
sempre més o menys el mateix. Per molt dur que sigui,
em sento afortunada, perquè faig el que m'agrada. És
dur, però ho he viscut magníficament, aprenent de
gent molt bona al meu voltant, nodrint-me dels valors
de l'esport i superant-me dia a dia.
Sóc exigent amb mi mateixa, perquè aquesta és la clau.
Sóc conscient que, òbviament, vaig millorant, però és important assumir que sempre
hi haurà gent millor que tu, que mai seràs la millor. El que importa és fer-ho el millor
que puguis. No crec que existeixi la perfecció, sempre es pot fer millor.
Ona Carbonell, nedadora, natació sincronitzada

Quan era petit em fascinava moltíssim el cargol,
que podia transportar casa seva a les espatlles,
allà on anava. Durant la meva expedició a
l’Antàrtida, la meva fascinació pel cargol no va fer
sinó créixer. Vaig anar a peu tot sol fins al pol sud i
en aquell vast paratge no hi havia cap so humà, a
banda dels sorolls que feia jo mateix. La natura em
parlava disfressada de silenci. Com més s’estenia
el silenci, més coses sentia.
El secret d’anar a peu fins al pol sud és posar un peu davant de l’altre prou vegades.
Tècnicament parlant, és senzill. El repte és voler-ho. El repte més difícil és llevar-se de
bon matí amb una temperatura de cinquanta graus sota zero. I el segon repte més
difícil és estar en pau amb un mateix.
Erling Kagge, explorador
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