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PARLEM DE LA VIDA!

Presentació
Creixem per dins? Què ens hi ajuda? Ens trobem en un final de cicle i d’etapa i això ens
porta, d’una manera natural, a posar l’accent en prendre consciència del sentit i les
possibilitats de créixer com a éssers humans, de “créixer per dins”. I a valorar, un cop
més, allò que ens hi pot ajudar.
En contacte amb alguns testimonis, algunes experiències personals, podrem
valorar una mostra ben diversa d'actituds, emocions, activitats i opcions, i la seva relació
amb el creixement en profunditat. Veurem que al nostre entorn no tot ens agrada, hi
ha aspectes positius i també hi ha conflictes, incomprensió, enfrontaments, però ens
adonarem que no són "coses que passen”, en abstracte. Les actituds de les persones
hi juguen un paper essencial. Descobrirem que “llums” i “ombres” són dues
possibilitats presents en cadascú; decidir quina d’elles alimentem, i intentar-ho, té
relació directa amb “créixer per dins”.
La proposta interrelaciona doncs, la mirada vers algunes realitats que formen
part del nostre entorn social i la presa de consciència de la possibilitat humana de
creixement. Per a facilitar l'itinerari de treball presentem el conjunt d'exemples i
experiències reunits en dos conjunts:
1. Llums i ombres: explorem les diverses cares de la realitat. El relat dels dos llops
i algunes experiències personals relacionades amb fets contemporanis ens
permetran qüestionar-nos sobre les llums i les ombres de les realitats socials i
les actituds humanes que hi tenen a veure. Descobrirem que sempre hi ha més
d'una possibilitat.
2. Testimonis personals: en què em fan pensar. Un recull de reflexions personals
sobre la vida, les pròpies opcions, la felicitat, els reptes, etc. ens convida a
explorar què ens ajuda a créixer i què ens aporta. Podrem, també, veure si tot
plegat pot tenir relació amb alguns consells i pistes que ens arriben des de
diverses tradicions de saviesa.
Créixer per dins és fruit d'un camí que descobrim cada dia, a totes les edats, i
que –si ho volem– ens pot portar ben lluny. Celebrem l'oportunitat que tenim de viure
en profunditat, de desenvolupar-nos, de créixer de debò. "Caminante no hay camino,
se hace el camino al andar..." A tall de cloenda, al final d'aquestes pàgines hi trobareu
alguns suggeriments de músiques i poemes que conviden a celebrar la vida.
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Uns recursos útils per...
Es tracta d'uns materials pensats com a final d'etapa (per a sisè de Primària), com a
resultat i síntesi del recorregut que hem fet fins aquí i ens ha ajudat a créixer. Però que,
alhora, poden molt bé ser un instrument de treball a primer d'ESO, per propiciar la
reflexió compartida i l'autoconsciència sobre el significat de créixer com a éssers
humans i de les possibilitats de fer-ho que tenim entre mans, des de la perspectiva de
la nova etapa que s'inicia.

Compartint algunes reflexions
Com a riu de fons, quan parlem d'un creixement en profunditat, hi ha una sèrie
d'aspectes, o de condicions, que hi són presents, de manera directa o indirecta,
impregnant les propostes i les reflexions. Subratllaríem, per exemple:
-

-

-

Créixer interiorment "no va sol": no és un fet automàtic, és una possibilitat i un
repte a les nostres mans.
Fer-nos preguntes, buscar, reflexionar, sense conformar-nos amb les opinions
fetes, ens ajuda a créixer.
Per créixer en profunditat necessitem distingir, reconèixer, comprendre, optar.
Demana, doncs, cultivar l’atenció i l’escolta interior. Una escolta que ens porta
a descobrir fondàries potser insospitades.
"Llum" i "ombra" apunten al creixement interior, a dues realitats que podem
reconèixer en cadascú de nosaltres.
Créixer per dins, el creixement qualitatiu, és font d'interès i de felicitat; font de
saviesa i de compromís. La veritable "recompensa" no ens la podrà donar ningú
des de l'exterior, sinó que la podrem sentir, descobrir, en nosaltres mateixos.
No hi ha uns àmbits professionals o unes activitats "superiors" a unes altres. La
qualitat no té a veure amb una mena de personalitat o una altra, ni amb un ofici
o un altre. La qüestió és si vivim amb les finestres tancades o ben obertes.

Tot plegat, podrem explorar-ho en contacte amb un ventall ben divers de testimonis
personals que ens parlen del que dóna sentit a les seves vides; persones que, a partir
de la seva experiència, ens posen al davant dels reptes i la riquesa de la vida. Unes veus
que oferim a tall d'exemple; segur que se'n podran recollir d'altres en l'entorn pròxim
(família, escola, població, esdeveniments propers...).
En el recorregut també tindrem l'ocasió de relacionar el creixement interior amb
el llegat de saviesa que ens arriba, des de ben antic, des de tots els racons del planeta.
Algunes d'elles són paraules que ja han aparegut en altres propostes de treball. Si el
grup les coneix, serà una bona oportunitat per recordar i relacionar-les. I si no és aquest
el cas, aleshores serà una bona oportunitat per a descobrir-les.
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Abans de donar pas a les propostes concretes voldríem encara compartir
algunes reflexions que han anat sorgint a les nostres sessions de treball, tot explorant
el que implica "créixer per dins".

Créixer per dins: prendre consciència del desenvolupament interior
És important adonar-se del procés de creixement. Tot el contrari d’acceptar aquella
mena de fatalitat de “ets com ets” (“la gent no canvia” –diu la dita popular–),
convidarem a prendre consciència de l'oportunitat del canvi: com hem canviat, com
canviem, com participem en el nostre creixement. Des que érem petits, hem canviat.
Hem canviat? Fins on volem créixer? Fem les coses igual que abans? En algun
moment es pot proposar alguna activitat o mirada que ajudi a prendre consciència del
canvi personal. Si es tracta de criatures que fa uns anys que coneixem, no serà difícil
apel·lar a reaccions i situacions del passat per a poder constatar la diferència amb les
actituds del present i fer evident el procés de canvi.
Un camí, un creixement, que no té fi. Fins on? El repte és a les nostres mans.
Fer-nos preguntes ens ajudarà a trobar pistes. Convidarem els nens i nenes a conèixer
preguntes i interessos que han impulsat a altres persones a avançar cada dia en
l’aventura de la vida. A través de les diverses activitats podran descobrir que hi ha vides
que es posen en marxa a partir d’interrogants, altres des de l’admiració, o del
reconeixement, o del desig de compartir, o de tot una mica! Homes i dones que es
deixen interpel·lar per la vida, que no es tanquen sobre sí mateixos. El ventall de
testimonis ens parlen de la possibilitat de fer canvis, de reptes, d'interrogants i
d'il·lusions; de com créixer és un procés que es fa pas a pas, en un camí sense límits.
Són exemples que permeten constatar que “sempre hi ha més”, que com més creixem
més possibilitats es mostren, perquè l’aventura de la vida no té fi.
No sempre serà senzill mantenir-nos en l'orientació desitjada, pot costar un
esforç, però val la pena. No hi ha dos camins iguals, ni ningú pot fer el teu camí per tu
–ens diuen. I també subratllen la importància de posar-nos reptes a mida. Una reflexió
que val per les criatures, però també pels adults que fem camí amb elles. Val per tots
els àmbits d’aprenentatge, val pels objectius que proposem. Tenim en compte les
possibilitats reals? Hem posat les bases per a que sigui possible avançar? Posem normes
acotades i possibles? A nivell d’escola (o de família) fem petites modificacions, petits
propòsits, que poden semblar petits, però que si els anem cuidant uns i altres (i no
només en aquella hora o en aquella altra), sabem que els canvis es van fent sentir
realment.

Sobre el cultiu de l’escolta interior
Propiciar i cultivar l’escolta interior ens permet desenvolupar la capacitat de reconèixer
i valorar allò que vivim, tant a nivell personal com en relació amb els altres. El que vivim
és resposta al que succeeix al nostre entorn, vivim reaccionant de forma més o menys
immediata. Aprendre a escoltar per dins és aprendre a prendre més consciència de la
qualitat i natura d’allò que vivim i de les reaccions que es generen. Serà doncs una eina
www.otsiera.com
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essencial per a poder gestionar i orientar les nostres reaccions, per a reflexionar, per a
descobrir diversitat d’opcions, per a trencar amb els automatismes que es posen en
moviment des d’hàbits incorporats inconscientment, fruit –ben sovint– de les
inseguretats. Una eina per portar les regnes de la nostra vida, a tots nivells.
Atendre i comprendre no implica, necessàriament adoptar la millor de les
decisions. Però ens donem la possibilitat de ser més conscients de les decisions, la
possibilitat d’aprendre a assumir les conseqüències d’allò que decidim. Tant si hem triat
l’opció més arriscada com si hem triat anar a remolc, hi hem guanyat, perquè ara som
més conscients del que fem, conscients dels pros i contres, conscients de les
conseqüències que se’n poden derivar.
"Dins nostre, tots tenim màgia" –avisa J.K. Rowling–. Una "màgia", un tresor
amagat, que cal descobrir, que podem descobrir. A més de posar llum al món de les
interaccions emocionals, l'exercici de l'escolta interior ens permet obrir-nos, més i més,
a aquells àmbits de subtilitat de nosaltres mateixos (i de la realitat), al veritable cor del
món que batega en totes les artèries i venes de l'univers –en paraules de Raimon
Panikkar1–. Un àmbit de profunditat que s'escapa de les definicions, però que sabem
reconèixer en aquella mirada d'interès sincer, en aquell sabor de profunda pau, de joia,
de comunió profunda amb tot; una vivència peculiar d'unitat... Trets que van apareixent,
de forma més o menys explícita, en bona part dels testimonis personals. Així com també
una manera d'escoltar que es deixa interpel·lar per la realitat... Des del fons de nosaltres
mateixos sentim i veiem, més enllà de les paraules. La realitat ens parla de moltes
maneres...
No serà possible explorar alhora tots els temes que apareixen i que desitjaríem
poder treballar. Però sí que podem recollir-ho per aprofundir-hi més en un altre
moment.

Llums i ombres...
Llum? Ombra? Què ens suggereixen aquestes paraules? De què són imatge? En què
ens fan pensar? Què ho fa que hi hagi reaccions i actuacions que puguin ser
comparades amb la llum i altres amb la foscor, amb l'ombra?
Les reaccions de la “banda fosca” responen, generalment, a la ignorància, a
deixar-se portar o anar a remolc, a les pors. Són fruit de la inseguretat i la desconfiança.
Potser ens en adonarem que de vegades hi ha llum i també algunes ombres, que les
coses no són del tot "blanc o negre". I també que hi ha possibilitats de triar. Alimentar
la capacitat d’atenció, d’escolta i anàlisi, la confiança, l’autonomia personal, l’interès
sincer, dóna força i consistència a la “banda lluminosa”.
En front de les actituds de confrontació i violència, sobresurt el valor del diàleg
com a exercici de comprensió i respecte vers posicions diferents de les pròpies.
Les expressions de la “banda fosca” no queden circumscrites a un determinat
àmbit, poden aparèixer en qualsevol àmbit de l’activitat humana (esports, religió,
política, música, etc.). No tindria sentit identificar un àmbit amb les actituds concretes
d’algunes persones. Sempre és més fàcil generalitzar, o criminalitzar, que analitzar i
1

R. Panikkar. El mundanal silencio. Barcelona, Martínez Roca, 2000. p.128.
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exercitar una mirada crítica. No es tracta de justificar-ho tot, sinó de no conformar-se
amb una mirada superficial. Malauradament, d'exemples de violències fruit d'alguna
mena "d'integrisme" no en falten; ho vulguem o no, també formaran part de l'escenari
de vida d'aquesta generació. I haurem d'aprendre a fer-hi front reaccionant, no des dels
pre-judicis, sinó des de la capacitat crítica i l'autonomia personal.
De la mateixa manera, els canvis positius no cauen del cel, ni els duen a terme
super-persones. Sempre hi podrem descobrir la summa d'actituds, gests, interrogants i
compromisos, de persones com tu i com jo, persones que es deixen interpel·lar i que
uneixen les seves forces... Sempre, sempre, podem aportar alguna cosa positiva. I això
ens fa créixer.

I això de la saviesa... què deu ser?
En els diversos itineraris que anem proposant, en un moment o un altre apareix aquesta
paraula una mica enigmàtica, difícil de concretar: ..."saviesa". La tradició sioux ens parla
de la "setena direcció" com la direcció de la saviesa. A Tanparlaina, el rei Persidecàs I
va crear la Reial Acadèmia de la Saviesa; A I tu què m'expliques, la unitat de l'Elefant
gira al voltant de la saviesa. A La Frida i el senyor Lin, "savi", "sàvia", "saviesa"... són
termes que van apareixent a cada apartat perquè tota la proposta és un itinerari de
recerca sobre la saviesa. La saviesa té a veure amb fer-se preguntes, amb buscar, amb
estimar, amb comprendre, amb ajudar, amb arriscar-se, amb ser feliç i fer feliç. Té molt
a veure amb créixer per dins! Saviesa i creixement interior van de la mà, i no són flor
d'un dia.
L'itinerari que ara proposem arrenca reflexionant sobre les llums i les ombres de
les actituds humanes, sobre prejudicis, ignorància, manca de diàleg i dificultats
d'entesa, mentre ens va posant en contacte amb persones que encarnen una mostra
ben diversa de trets de saviesa. Finalment, para l'orella a un conjunt de "consells de
saviesa" que ens arriben des de diversos continents i cultures. Sense necessitat de grans
explicacions, fem així l'experiència de tastar una aigua valuosa que prové de fonts ben
diverses i que a tots ens aprofita. De manera implícita, aprenem que "l'aigua" no és
propietat d'un grup o d'un altre, que les riqueses culturals no són propietat exclusiva
de ningú sinó aportacions que enriqueixen a tota la humanitat. És tastant l'aigua que
podem aprendre a valorar la diversitat de fonts.
I, finalment, celebrem! Busquem imatges, poemes, cançons... perquè pot ser un
bon moment per compartir i celebrar, perquè la vida s'ho val, perquè hem conegut
persones que s'ho valen, perquè hem après, perquè hem fet camí junts!

Com dèiem més amunt, són aquestes algunes reflexions sorgides a les sessions
de treball del grup, tot preparant i posant en pràctica aquests materials sobre el
creixement interior. Venen, tot seguit, algunes propostes concretes.
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SUGGERIMENTS I PROPOSTES

1. Llum i ombra
Anem per feina! Unes primeres propostes de treball explorant la imatge de "llum" i
"ombra" ens permetran crear les condicions per a estar receptius al relat dels "dos
llops" i a les històries ben reals que l'acompanyen.
No cal dir, tal com no ens cansem de repetir, que es tracta d'un conjunt de pistes
de treball, per triar, adaptar, etcètera: uns quants suggeriments per a facilitar que
cadascú cuini la seva pròpia recepta.

ELS DOS LLOPS. Activitats prèvies i lectura del relat
1. Convidarem el grup a buscar exemples que il·lustrin actituds positives i reaccions
negatives davant situacions i experiències diverses. A les notícies, a les xarxes, a la vida
del barri o de la població...
•

Hi descobrim situacions i actituds que “il·luminen”, que sumen? Hi descobrim
situacions del signe contrari?

És possible que entre els exemples que aportin hi incloguin, també, situacions
doloroses generades per causes “naturals”: terratrèmols, tsunamis, aiguats, incendis...
Si és així, ens caldrà afinar i distingir. La proposta anava dirigida a distingir llum i ombra
en les actituds de les persones. Un terratrèmol és un fenomen natural, que genera
destrucció i dolor, però és d’un altre ordre. Tot i així, davant de qualsevol fet, també
dels fenòmens naturals, les persones reaccionem. Potser trobem notícies relacionades
amb aquell terratrèmol en les que veiem persones aprofitant per robar, o tot el contrari,
exemples de solidaritat. Davant d’una mateixa situació les respostes poden ser molt
diferents.
A més, també en molts fenòmens naturals hi podem trobar la “cara fosca
humana”: els terratrèmols fan més mal si no s’ha construït bé. No s’ha fet bé per
ignorància o per pensar només en els beneficis, sense tenir en compte el mal que es
podia generar? Arrencar boscos, els monocultius, el mal ús de les fonts d’energia, la
gestió irresponsable dels residus... són decisions que tenen conseqüències. Quines
actituds hi podem descobrir?
Potser podrem incorporar i estirar els fils de tot el que vagi sortint. Però també
és possible que vegem aparèixer temes o situacions que demanen ser tractats en un
www.otsiera.com
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altre moment. La mort podria ser-ne un, per exemple. Si és així, ho explicitem, fem llista
d’aquells temes que demanen més temps i que preferim deixar per un altre moment
per a poder-hi pensar més a fons.
En un altre ordre de coses, també caldrà distingir entre “situació imprevista que
ens fa la guitza” i “ombra”. La pluja pot dificultar una sortida, però la pluja no és “cara
fosca”, per exemple. Pot ser una bona ocasió per adonar-nos que valorem ( els fets, les
experiències...) com si fóssim el centre del món, valorem en funció dels nostres plans i
interessos.

2.
Podem aturar-nos més en un àmbit que resulti més proper, o del que hi hagi
exemples més immediats. Per exemple, el món de l’esport, o el de la música.
- Conversa. Fer un llistat del què ens suggereix el món de l’esport. Els aspectes
positius: què ens ho fa passar bé? Què ens fa pensar que l’esport val la pena?
- Només destacaríem aquests aspectes de l’esport, o també en coneixem d’altres
que no són tan positius, interessants... Fer novament un llistat.
- Les dues perspectives es poden ampliar amb notícies que trobin als diaris,
xarxes, internet...
- Un cop recollits i observats els dos llistats, fer comentaris al voltant de...
• Què passaria si algú només veiés els aspectes negatius de l’esport? Què
es perdria si desqualifiqués l’esport per aquests motius?
• Què passaria si algú no acceptés que malgrat passar-ho molt bé amb
l’esport, també hi ha aspectes no tan positius?
- El fet que en un àmbit hi hagi situacions negatives, no implica la desqualificació
de tot aquell àmbit.
Totes aquestes reflexions es poden estirar- ampliar- cap a altres camps que per al grup
siguin significatius: música - concerts, internet, funcionament escolar, funcionament
familiar, nivell personal...

3.

Quines paraules relacionaríem amb cada una de les dues cares?
Fem-ne un llistat, dues columnes, on vagin sortint paraules com, per exemple:
fanatisme, violència, incomprensió, exclusió, menyspreu; o comprensió,
respecte, acolliment, alegria, escoltar...
- Afinar i aprofundir en el significat d’algunes paraules.
- Què hi ha al darrere de la llum i de l'ombra? Què ho genera? La reflexió i el
diàleg ens ajudaran a descobrir aspectes com:
• actituds “d’anar a remolc”, de “deixar-se portar”, de poca autonomia
personal, a la banda “fosca”
• la reacció d’un grup és la reacció d’una suma de persones, cadascuna
capaç de triar
• les llums i les ombres les podem veure fora, a l’entorn, però també les
podem reconèixer al nostre interior.
-
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4.

Lectura del relat dels dos llops

La lectura d’aquest petit relat ens pot ajudar a aprofundir en la possibilitat i la
responsabilitat personal de fer créixer les actituds positives. Créixer de debò o no
créixer, depèn d’allò que alimentem.

Els dos llops
Un vell indi parla amb el seu nét.
—Dins meu hi ha una lluita —li explica—, una lluita terrible entre dos llops. N’hi ha un que
provoca problemes; moltes vegades és antipàtic, s’enfada de seguida, tot ell és
impaciència, gelosia, fúria i avarícia. És dominant i es posa en un primer pla. I si l’altre no
ho accepta, es fa la víctima o s’enfada. No escolta de debò, sempre troba que té raó, mai
no dubta i sempre se sent superior. L’altre llop és bo. És pacient, escolta amb atenció abans
de contestar. És sincer, clar, atent i amable. A més té sentit de l’humor i accepta les
situacions tal com són. És animat, busca el millor en els altres, i no critica mai ningú. S’hi pot
confiar.
El nét escolta atentament, reflexiona i després pregunta a l’avi:
—I quin dels dos guanyarà?
El vell indi somriu i respon simplement:
—El llop que més alimentis.
(versió d’Eline Snel a: Respira. Kairós, p. 104)

•

Lectura. Quina relació trobes entre aquesta història i tot el que hem anat
comentant?

Hi ha exemples vius i ben reals de persones que han alimentat el seu “llop savi”.
• Algú en recorda algun que vulgui compartir?

TRES "HISTÒRIES DEL MÓN"
De històries que il·lustren o fan visible la “cara ombrívola” o el llop antipàtic, egoista...
n’hi ha moltes...
De vegades costa més il·lustrar, visibilitzar aspectes de la banda lluminosa, la
que té a veure amb l’altre llop.
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Podem portar a l'aula algun fet recent, alguna "història del món" propera. N'oferim
tres, relacionades amb diverses situacions de conflicte ben reals. Es poden distribuir
per treballar-les per grups. O triar-ne alguna.
Aquí hi ha un recull d’històries de vida que fan visible...
•

Quina banda? Per què us ho sembla? De què ens parlen?

•

Quines paraules destacaries de cada història?

•

Què t’ha interessat...o sorprès...o emocionat més de cada una d’elles?

•

Escriu una frase de cada una que t’hagi cridat l’atenció.

ALLÒ QUE TRIEM
Allò que triem és el que ens va fent com som, molt més que no pas les nostres
habilitats. Tots tenim llum i ombres a l’interior; el que importa és el que tenim en
compte quan actuem.
(J. K. Rowling)
Allò que triem... una altra manera de dir “el llop que alimentem”.
• Hi trobes relació amb les històries que hem vist? Pensem-hi..., parleu-ne...
• Relacionar les tres experiències personals que hi ha recollides.
Antoine Leiris, Özlem Cekic i Patricia Gualinga són un exemple ben real de la possibilitat
de triar. Tenim encara dos testimonis més, el de James Robideau i el de Tony Alva,
dues històries personals que parlen d'ombres i de llum, que parlen de canvi, de
creixement.
•
•
•
•
•

Les dues afirmacions que fa J.K. Rowling les trobes a les altres dues
experiències personals?
Et sembla que els dos testimonis ...trien? De quina manera ho fan? Com ho
expliquen?
Tot això... et fa pensar en algun moment que tu també hagis notat que
“triaves”?
Et sembla que podem triar sense adonar-nos que ho fem? T’ha passat?
“Triar” i “deixar-se arrossegar” és el mateix? Quines diferències hi trobes?
Com ho veieu? ... Podríeu parlar-ne.
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2. Ens ajuda a créixer...: testimonis personals
Tenim a les mans un recull de reflexions sobre la vida, des de les experiències personals
d'un ventall ben divers de persones. Parlen de fer-se preguntes, de la felicitat, de la
descoberta, de posar-se petits reptes... En fi: parlen de créixer, del que ens hi pot ajudar
i del que ens aporta.
Abans que nosaltres, des de sempre, les persones s’han interessat de moltes maneres
per la vida; han triat tota mena de camins per a explorar-la i poder viure a fons. Els
camins poden ser molt diferents, però potser descobrim que hi ha alguns trets
comuns... Les aportacions d’aquest conjunt de persones, des d’activitats i interessos
ben diversos, permeten descobrir aspectes del creixement personal en els que potser
encara no havíem pensat mai. També veurem que sovint es poden trobar dificultats,
que els camins no són sempre fàcils, o que de vegades cal anar una mica contra corrent;
que el reconeixement extern no és precisament la clau...
Cada veu afegeix algun element interessant, viu. Són molts textos, no els
llegirem pas tots seguits; triem, repartim... Poden donar peu a diferents dinàmiques de
treball. Presentem algunes propostes, a tall d'exemple.

TESTIMONIS PERSONALS
Ens aturem en els dos primers testimonis que apareixen: el d'Eduardo Chillida i el de
Jane Goodall.
•

Llegiu aquests dos testimonis personals ( E. Chillida i Jane Goodall)
Trobes alguna relació en allò que diuen un i l’altra?

•

I entre el testimoni de l’exploradora A. David-Neel i el personatge “Billy
Elliot”?

•

I entre el testimoni del matemàtic David Mumford i el monjo budista Thich
Nhat Hanh?

•

trobaries algun altre testimoni que s'hi relacioni?

•

Què destacaries dels altres testimonis?... Et fan veure alguna cosa important
per tu? Alguna actitud que valores, que t’agradaria alimentar, que t’ajuda a
créixer?
www.otsiera.com
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Aquesta activitat pot tenir diverses variants. Sigui quina sigui l'estratègia que fem servir,
del que es tracta és de motivar l'interès i facilitar la reflexió. Per exemple:
•

Lectura dels dos primers testimonis (E. Chillida i J. Goodall), amb la proposta de
trobar-hi alguna relació. Per grups, mirar de formar altres parelles (o trios) entre
els exemples que tenim al davant. Després d'una estona, compartir-ho,
explicant quina relació hi han vist. Segons en què ens fixem, veurem que hi ha
moltes combinatòries possibles.

•

Imprimim cada testimoni en un full i els posem cara avall, damunt la taula.
Demanem a algú que agafi un full a l'atzar i el llegeix en veu alta. Escoltem bé,
en parlem. Pengem el full. Algú en destapa un altre. Lectura. Hi ha alguna relació
amb l'anterior? Si n'hi ha, quina? Si no en trobem cap, deixem el full a part
(penjat o damunt la taula, però separat de l'altre). Se'n destapa un altre... té
relació amb algun dels dos que ja havíem llegit? Si en té, els pengem a prop un
de l'altre... I així anem fent, fins haver-los destapat tots i tenir-los penjats
agrupats d'alguna manera. No en pot quedar cap de totalment aïllat. Abans
haurem pensat quants fulls, quants testimonis, tindrem a mà: amb quantes
cartes volem jugar...

•

Uns moments de treball personal: de totes aquestes reflexions que hem llegit,
tria'n una, la que més t'hagi agradat o interessat. Què és el que més t'ha
agradat? Pensa-hi. Parlem-ne.

Créixer per dins, créixer de debò, ... no s’acaba mai... Què ens hi ajuda?
Anem recollint tot el que vagi sorgint:
>

Estimar i sentir-nos estimats.

>

Fer les coses de debò i tan ben fetes com podem.

>

Saber escoltar.

>

Ajudar a construir un món millor. Ajudar els altres.

>

Saber que no estem aïllats, que formem part d'alguna cosa.

>

La curiositat, les ganes de comprendre...

>

Les ganes de superar-nos, d’avançar, d’aprendre...

>

Descobrir les pròpies capacitats.

>

Voler ser feliços.

Relaciona els testimonis personals que tens recollits amb algun o alguns d’aquests
aspectes. Després en podeu parlar entre vosaltres... Us ha semblat a tots el mateix?
Com ho veieu? Us han ajudat a valorar alguna actitud concreta?
En podeu recollir d’altres i fer créixer el mural de testimonis personals que ens mostrin
la cara més lluminosa...

www.otsiera.com
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UN PAS MÉS...
Disposem encara d'un altre recull de textos: Consells de saviesa.
Aquests són més antics; es tracta d'una petita tria de textos de saviesa provinent
de les diverses cultures del món. Alguns d'ells han aparegut ja en altres propostes de
treball i potser el grup els reconeix. Serà una bona ocasió per a recordar i relacionar. I
si no és així, serà una bona ocasió per a descobrir-los.
D'un primer cop d'ull, ja podríem preguntar al grup si no detecten alguna cosa
estranya... Totes les veus són masculines! Què ha passat? Entre els testimonis
contemporanis hem pogut conèixer les experiències de dones i d'homes. Per què deu
ser que costa tant saber el que deien o el que pensaven les dones de fa un temps?
Fet aquest comentari, o aquest "toc d'atenció", proposarem alguna activitat que
convidi a aturar-se en aquestes "paraules especials".
Per grups...
• (Triar/ o a l’atzar...) Repartir un petit text de saviesa a cada grup, o un
parell de textos.
•

Relacionar el text amb algun o alguns dels testimonis personals. Explicar
per què. Què els fa relacionar-los?

O repartir/projectar el conjunt de textos. Lectura individual seguida de la tria d'un dels
fragments. Reflexió personal i després diàleg.
•
•

Què et suggereix? Per què t'agrada el que has triat?
Amb quin, o quins, dels testimonis ho relacionaries?

Com a final d'aquest itinerari de recerca, una activitat que pot ajudar a fer un treball de
síntesi:
•

Si tinguessis al davant una persona sàvia a qui poguessis fer tres preguntes
sobre “la vida”... Quines li faries?
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3. Celebrem la vida.
Celebrem l'oportunitat de continuar creixent

Instruccions per viure una vida:
Para atenció.
Meravella't.
Digues-ho.
Mary Oliver (1935-2019), poetessa

Sobre celebrar la vida, sobre fer camí, ...quants poemes, quantes cançons! Segur que
en coneixen, que en coneixem. Segur que hi ha aquella cançó que ens agrada molt,
que "ens omple de vida"! Aquella imatge suggerent que ens agradaria mostrar.
•

Busquem, compartim, triem, cantem!

Aportem el nostre granet de sorra al rebost de "cants a la vida" oferint-ne un petit
recull. A l'APENDIX DE TEXTOS hi trobareu totes les lletres senceres de les cançons.

Caminante no hay camino
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.

(Antonio Machado)

(Serrat&Sabina:
https://www.poeticous.com/machado/caminante-no-hay-camino?locale=es)

Meravellós regal (Txarango)
.... Camina al meu costat. Que tot és vida al teu voltant.
I el món segueix girant per tots igual. Meravellós regal, viure...
(del disc: El cor de la terra, 2017) https://www.youtube.com/watch?v=SnAML6FWQBg
www.otsiera.com
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Fent camí

(Esquirols)

Fent camí per la vida ens tocarà menjar la pols,
Ficar-me al mig del fang com han fet molts.
Compartir el poc aliment que porto al meu sarró...
https://www.youtube.com/watch?v=XfnwOp-qsMk

Viatge a Itaca (Lluís Llach)
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences....
https://www.youtube.com/watch?v=NO7nSrVlGY8

What a wonderful world (Louis Armstrong)
I see trees of green / Red roses too
I see them bloom / For me and you
And I think to myself / What a wonderful world…
subtitulada en castellà: https://www.youtube.com/watch?v=0WCzMju6yXQ

Sobreviuré (versió catalana)
He d’aprendre a viure, tornar a començar.
Viure en silenci, ser invisible, no em farà avançar.
Després miro l’altra gent, veig que em miren diferent.
Vull canviar, és l’hora, m’he de despertar...
TV3 - Oh Happy Day - Sobreviuré - Amarcord - OHD8

I will survive (versió anglesa de Gloria Gaynor)
At first I was afraid, I was petrified
Kept thinking I could never live without you by my side…
https://www.youtube.com/watch?v=ZBR2G-iI3-I

Color Esperanza (Diego Torres)

Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir
Cambiar el aire depende de ti
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
www.otsiera.com
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APÈNDIX

RECULL DE TEXTOS
Trobareu aquí tots els textos de les propostes, per tal que pugueu configurar itineraris
"a mida". Van acompanyats de la seva font corresponent. A més d'aquesta versió en
PDF, l'Apèndix de textos està també "penjat" com a document independent, en format
Word.

TRES "HISTÒRIES DEL MÓN"
No obtindreu el meu odi
Entre les victimes hi havia Hélène Muyal-Leiris, que va morir assassinada a la sala de
concerts Bataclan. Tres dies després, Antoine Leiris, marit de l’Hélène i pare del Melvin, el seu
fill de 17 mesos, publicava a les xarxes socials una carta titulada “No obtindreu el meu odi”. Les
paraules de Leiris van irrompre enmig de l’esforç col·lectiu per entendre i donar resposta a
l’horror.

16 de novembre, 2015
Divendres al vespre vau llevar la vida a un ésser excepcional, l’amor de la meva vida, la
mare del meu fill, però no aconseguireu el meu odi. No sé qui sou ni ho vull saber, sou
unes ànimes mortes. Si el Déu per qui heu matat cegament ens ha fet a imatge seva,
cada bala al cos de la meva dona haurà sigut una ferida al seu cor.
I no, jo no us obsequiaré amb el meu odi. És el que desitgeu, però respondre al vostre
odi amb la ira seria caure en la mateixa ignorància que us ha fet ser el que sou. Vosaltres
voleu que tingui por, que miri amb desconfiança els meus conciutadans, que sacrifiqui
la meva llibertat per la seguretat. Aquesta batalla l’heu perduda.
L’he vista aquest matí, després de dies i nits d’espera. Tan maca com quan va sortir
divendres a la nit, tan bonica com quan me’n vaig enamorar bojament fa més de 12
anys. Per descomptat, estic devastat pel dolor, us concedeixo aquesta petita victòria,
però serà de curta durada. Sé que ella ens acompanyarà cada dia i que ens retrobarem
en aquest paradís d'ànimes lliures al qual vosaltres no tindreu accés.
Som dos, el meu fill i jo, però som més forts que tots els exèrcits del món. De fet, no us
puc dedicar més temps, doncs m’he de reunir amb en Melvil que s’està despertant de
la seva migdiada. Té només 17 mesos, prendrà el berenar com tots els dies, i jugarem
com tots els dies i, tota la seva vida, aquest nen us plantarà cara amb la seva felicitat i
la seva llibertat. Perquè no, tampoc no obtindreu el seu odi.
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Cafè i pastes per al diàleg

Una política danesa i musulmana lluita contra els missatges d'odi amb trobades cara a
cara.
Gloria Moreno - La Vanguardia, 29 des. 2017
“Mala bèstia, terrorista o símia” són alguns dels missatges d'odi que sol rebre Özlem
Cekic des que, el 2007, es va convertir en una de les dues primeres dones musulmanes
en entrar al Parlament de Dinamarca. Primer els esborrava i feia tot el possible per
treure-se'ls del cap. Però, des de fa algun temps, respon als qui la insulten per convidarlos a un cafè i conversar cara a cara.
Amb una beguda calenta i unes bones pastes, diu, la gent s'entén molt millor i és capaç
de trobar temes en comú, per molt oposats que siguin els seus punts de vista. A més,
és molt més fàcil escriure coses desagradables contra un desconegut des del teclat d'un
ordinador, mentre que dir-les-hi de cara és una altra cosa. Molts de qui l'ofenen
suavitzen les seves expressions o fins i tot li demanen perdó quan s'hi reuneixen.
"A Dinamarca, les distàncies entre la gent estan creixent. Tant a la dreta com a
l'esquerra i entre grups religiosos, el to és cada vegada més dur i feridor", explica al
seu web, insistint en què, en realitat, "el que ens uneix és molt més que el que ens
divideix”.
A les primeres cites hi va acudir espantada i amb un missatge a punt al mòbil per
demanar ajuda. En algunes s'ha sentit més incòmoda que en d'altres. Però la seva
experiència és positiva. En general, "les persones que m'envien aquests missatges són
gent normal. Tenen una feina, una família", assenyala. La política admet que no sempre
és fàcil. Però insisteix en la importància de parlar per adonar-se que, "per damunt de
tot, som persones". "Tinc por d'ells i ells tenen por de mi. Hem de trobar-nos per saber
que no hauríem de tenir por". En síntesi, aconsella "parlar amb l'altre i no només sobre
l’altre”.
D'origen kurd, Cekic va néixer a Ankara el 1976 i va emigrar a Dinamarca quan era nena.
L'aprovació de mesures més estrictes per frenar la immigració l'han portat a donar-se
de baixa del seu partit (Partit Socialista Popular) i ara es dedica de ple a promoure el
diàleg. No es reuneix només amb ultradretans, sinó també amb fonamentalistes
musulmans, gent que odia els jueus, els homosexuals. Té feina, però també esperança
i molt d’entusiasme.

Puc fer un canvi en aquest món
Patricia Gualinga, líder dels Sarayaku, un poble de la selva amazònica equatoriana, ha
combatut a les petrolieres que volen irrompre al seu territori. Al gener de 2018 un desconegut
va llançar pedres contra casa seva, trencant-ne les finestres, mentre cridava amenaces de mort.
Un grup de dones es van unir en una conferència de premsa, per expressar la seva solidaritat
mútua: "Les dones amazòniques estem unides, som fortes i tenim un compromís permanent
amb la defensa de la Mare Terra. Encara que intentin espantar-nos, no ens derrotaran, seguirem
unides en la lluita, costi el que costi".
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La Patricia Gualinga va declarar:
La por no farà que abandoni la lluita, no només pel poble Sarayaku, sinó pels altres
pobles. I tampoc em genera odi. Intento que el meu interior no es contamini d'odi. Puc
sentir tristesa, puc sentir indignació, puc sentir frustració, un munt de sentiments, però
faig el possible per no sentir odi, no vull contaminar-me amb això.
No puc entendre per què les persones poden ser injustes, tampoc puc entendre que
les decisions dels governs produeixin tant dolor a la humanitat. Tot això és el que no
arribo a entendre encara. Deu ser que no tenen la capacitat de mirar gaire més enllà de
la seva pròpia realitat.
Mai m'havia plantejat ser una dirigent o alguna cosa així, jo mai havia parlat en públic.
A l'inici només vaig pensar: "ajudaré", però després sempre hi havia alguna cosa més
a fer, i després una altra, i una altra, i ja no ho vaig deixar mai. I un cop posada vaig
descobrir que sóc capaç de parlar en públic; i així, actuant, és com m'he convertit en la
persona que sóc.
No importa que als ulls de la societat sigui insignificant, o discriminada, jo sé que puc
fer un canvi en aquest món. Amb el meu granet de sorra, puc ser un canvi positiu en
aquest món. Això és el que importa.
font: latinorebels.com (30.12.2015)

ALLÒ QUE TRIEM
Allò que triem
Allò que triem és el que ens va fent com som, molt més que no pas les nostres habilitats.
Tots tenim llum i ombres a l’interior; el que importa és el que tenim en compte quan
actuem. És important recordar que, dins nostre, tots tenim màgia.
J. K. Rowling, escriptora
font: https://frasesdelavida.com/frases-de-j-k-rowling/
https://www.goodreads.com/quotes/9608018-son-nuestras-elecciones-lo-que-muestran-los-que-somosmucho

Valentia
Crec en el Gran Esperit, inherent a totes les coses, en la Mare Terra i en el silenci. El
silenci és l'equilibri perfecte. Poder-se mantenir ferm i en calma davant les tempestes
de l'existència, aquesta és l'actitud de la saviesa. L'autocontrol és la veritable valentia.
Durant uns anys vaig liderar el Moviment Indígena Nord-americà (AIM), lluitàvem per
recuperar les nostres terres i els nostres drets. La policia ens va respondre amb trets i
www.otsiera.com
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tancs i aleshores ens vam armar. Hi va haver molts morts. Un dia vaig pujar a la muntanya
a la recerca de visió, i la meva vida va canviar. Vaig rebre el missatge que la pipa de la
pau és molt més poderosa que una pistola. Ningú em va explicar com ho havia de fer.
Vaig anar muntanya amunt, vaig fer dejuni i vaig parlar als quatre vents. I vaig saber el
que havia de saber sense que cap cosa fos dita. Si aprenem a escoltar, tots podem
comprendre els senyals i els sons espirituals: els ocells, les pedres, els arbres, el vent
ens parlen. Tots estem relacionats, som part de la mateixa creació. Ara sóc educador
social i em dedico a la formació i protecció dels menors.
James Robideau, o Wicapi Wicasa –home estrella–, líder del poble lakota. En la seva
lluita pels drets del seu poble, va canviar la pistola per la via del diàleg.
(font: entrevista de Ima Sanchís. En: La Vanguardia, 12.04.2014 -La Contra-)

TONY ALVA: “L’skate t’ensenya a ser equànime... i a saber caure!”
Víctor-M. Amela entrevista a Tony Alva, un skater veterà
Quantes vegades ha caigut vostè?
Incomptables. Vaig pujar al meu primer skate quan tenia cinc anys! Fa més de mig segle
que vaig sobre el patí…
Tan jovenet era? Vaig voler ser acceptat al meu barri, on vivien els primers skaters
californians. Em va ensenyar un dels pioners de l’skate, per a mi tot un heroi, anomenat
Jorgen Johnson. I sí, sí, se’m va donar bé... i em vaig envanir. Vaig voler sentir-me el
millor, el número u...
Què té de dolent aquesta ambició?
No ho vaig encaixar bé, vaig acabar fent l’enze, la meva vida es va desencaminar…
Avui ho he substituït per entrega: ensenyo als joves tot el que sé, i això em dona sentit.
Quines qualitats ha de tenir un skater per ser bo? Determinació. Coratge.
Creativitat.
Creativitat? L’skater decideix sobre la marxa, en present continu, sempre en
moviment. L’skateboard és gairebé un art marcial: mesures cada gest, evites obstacles
i aprens a caure. Cal saber caure bé, sempre!
Jo... prefereixo no provar. El que sentiries... et compensaria de tot.
Sí? Què sentiria? Connexió amb l’entorn, l’aire lliure, el sol brillant, la teva pròpia
intuïció i l’equilibri. Series més equànime amb tu i els altres.
Quin consell d’or donaria a un principiant d’aquest esport? Practica l’skateboard
només si t’agrada. Si l’estimes. Si el sents al teu cor. I mai per fardar. Mai per ser
famós o ric.
(font: fragments de l'entrevista, a La Vanguardia, 21.10.2019 -La Contra-)
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TESTIMONIS PERSONALS

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

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
(font: Jane Goodall. Gracias a la vida. Mondadori, 2000)

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
Joan Miró, pintor (1893-1992)
poder pintar.
(font: Dora Vallier. L’intérieur de l’art. Paris, du Seuil, 1982. pág.127)

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
Alexandra David-Neel (1868–1969)
per poder volar i viure.
(font: A. David-Neel, dins: http://www.huellasdemujeresgeniales.com/alexandra-david-neel/)

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?
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—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 al fragment: 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
Nicole Kidman, actriu
d’aconseguir que el món sigui millor.
(font:
https://www.lacapital.com.ar/escenario/siento-que-soy-parte-una-comunidaddestaco-nicole-kidman-n1404379.html)

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
Salif Keita, cantant de Mali
gran.
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.

(font: El País, 9-05-2009, p.44)

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(font: https://www.theguardian.com/theobserver/2014/nov/09/fabiola-gianotti-new-directorgeneral-cern)
www.otsiera.com

21

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
Andrés Iniesta, futbolista
superior a cualquier triunfo, es como lo veo.
(fonts: http://www.sportmagister.com/noticia.asp?id_rep=9865&Hoja=2&data=2015 i
Marca 2.07.2012)

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

(font: entrevista de V.M. Almela, en: La Vanguardia, 03.04.2009 -La Contra-)

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; adonarme 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.
(font: entrevista de Tais Gadea, a: Sophia, 08.06.2016)

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
(font: https://www.ofrases.com/autor/465-helen-keller)

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
(font: entrevista de Lluís Amiguet, en: La Vanguardia 05.07.2013, La Contra)
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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
(El milagro del Mindfulness. Oniro, 2014. p.27)

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.
(Alba Sidera Gallart. El Suprem italià dona la raó a Rackette. El Punt-Avui, 18.01.2020)

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
(font: http://www.publico.es/deportes/ona-carbonell-entrevista-natacion-sincronizada.html)

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
(del seu llibre: Caminant pas a pas. Edicions 62, 2019. 176 p.)
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CONSELLS DE SAVIESA

La cosa més difícil del món no és més que la suma d'una sèrie d'elements senzills.
L'obra més grandiosa es du a terme, necessàriament, per mitjà de petits actes.
Del llibre Dao De Jing, atribuït a Lao Tse, savi xinès del segle IV a.C.

Posa tot el teu cor en l'acció, sense que l'èxit o el fracàs et pertorbin. Que la teva
intenció sigui el bé de tothom, compleix així la teva tasca en la vida.
Sàvia és la persona que no es complau ni s'afligeix si la sort li és favorable o adversa,
viu en harmonia i la seva joia és en el bé de tots.
Del llibre Bhagavad Gîta, escrit a l'Índia entre els segles V – II a.C.

Vosaltres sou la sal de la terra, però si la sal es torna insípida, amb què se la salarà?
Vosaltres sou la llum del món; ningú encén una llum per a amagar-la sinó per a que
il·lumini tota la casa!
Jesús, del segle I. (a l'Evangeli de Mateu 5, 13)

Igual que quan camines vas amb compte per no trepitjar un clau ni torçar-te el peu, has
de tenir molta cura per no causar cap mal a la teva ment. Si la protegeixes, ella et
protegirà.
No cometis sabotatge contra tu mateix adoptant les actituds negatives i improductives
dels altres, són contagioses.
Epictet d'Hieràpolis, filòsof grec, del segle I.

L'autèntica felicitat no depèn de les circumstàncies externes. La felicitat només es pot
trobar a dins. I no podem tenir un cor alegre si les nostres ments són plenes de temors
i ambicions.
Epictet d'Hieràpolis, filòsof grec, del segle I.

Aprendre a utilitzar els ulls és aprendre a mirar quan sembla que no hi ha res per a
veure, i aprendre a fer servir l’oïda és aprendre a escoltar quan sembla que tot està en
silenci.
Os Dempeus, guia del poble lakota (Nord-Amèrica, segle XIX)
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Potser la gent no se n'adona, però tothom posseeix una valuosa joia amagada al seu
interior. Per molt que es faci servir, aquest tresor no s'esgota mai, tothom se'n pot
beneficiar sempre.
Yoka Daishi (665-713), mestre budista de la Xina.

Com t'ho faràs per trobar la valuosa perla si et quedes mirant el mar des de la riba?
Només troba la perla qui es llença al mar per buscar-la.
Rumi, mestre musulmà del segle XIII, Turquia

Sigui la teva saviesa el teu puntal
la compassió la teva guia
i escolta sempre la música sagrada que batega en cada cor.
Guru Nanak (Punjab, 1469-1539), fundador del sikhisme

Tu ets allà on són els teus pensaments.
Assegura’t que els teus pensaments
Siguin allà on tu vols ser.
Busca sempre allò bo que hi ha en tu,
i fins i tot podràs transformar el desànim en joia.
Recorda: mai se’t presentarà un obstacle que no puguis superar.
De Rabí Nachman de Breslau (Ucraïna, 1772-1810)

Tan potent és la llum de la unitat que pot il·luminar la Terra sencera. Sou els fruits d'un
sol arbre i les fulles d'una sola branca.
Consagreu-vos a la promoció del benestar i la pau dels fills dels éssers humans.
Que les dissensions que els separen siguin esborrades de la faç de la Terra.
Bahà'u'llàh (1817-1892), fundador de la Fe Bahà’i
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CELEBREM LA VIDA
Instruccions per viure una vida:
Para atenció.
Meravella't.
Digues-ho.
Mary Oliver (1935-2019), poetessa
(a: Ocell roig. Godall, 2018. p.93)

Caminante no hay camino
Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en la mar.
(Antonio Machado)
(Serrat&Sabina: https://www.poeticous.com/machado/caminante-no-haycamino?locale=es)

Meravellós regal (Txarango)
Yelele yelele, yelele yelele
Tambira ye Jehovah
Yelele, mamawe
Yelele yelele, yelele yelele
Tambira ye Jehovah
wa baraka
Wabaraja eeeh
Hakuna mungukama wewe bwana eh eh
Ah Wa upendo
Wa upendo eeh
Hakuna mungukama wewe bwana eh eh
Una gota cau avall
acaronant l'arbre que aguanta
el pas dels anys.
Una brisa que desperta.
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Camina al meu costat.
Una flor neix al desert.
Batega vida
a la selva i en el cel.
Un crit al cor de la terra.
Camina al meu costat.
Que tot és vida al teu voltant.
Meravellós regal, brilla.
I el món segueix girant per tots igual.
Meravellós regal, viure.
Sentir l'Àfrica al meu pit.
On tots els pobles
començaven el camí.
Una brisa que desperta.
Camina al meu costat.
L'univers en mil fanals.
Balla la vida
amb els tambors de Caparan.
Una brisa que desperta.
Camina al meu costat.
Que tot és vida al teu voltant.
Meravellós regal, brilla.
I el món segueix girant per tots igual.
Meravellós regal, viure.

(del disc: El cor de la terra, 2017)
https://www.youtube.com/watch?v=SnAML6FWQBg

Fent camí

(Esquirols)

Fent camí per la vida
Ens tocarà menjar la pols,
Ficar-me al mig del fang
Com han fet molts.
Compartir el poc aliment
Que porto al meu sarró,
Tant si m'omple la joia
Com si em buida la tristor.
Vindran dies d'angoixa,
Vindran dies d'il·lusióCom la terra és incerta,
Així sóc jo.
Dubtaré del compromís
I, a voltes, diré no.
I em mancarà quan calgui
Decisió.
Però lluny, a l'horitzó
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(amb la llum resplendent, la força del vent m'empeny endavant)
Ja lliure de l'engany (són els homes)
En veure milers, com jo,
Que van vencent la por (que van vencent la por)
Alleugeriré el pas (és la joia i l'esperit, la força del crit)
Duent amb mi el sarró (que em guia davant)
I avivaré amb el cant
(tan lleuger com el pas dels meus companys)
El pas dels meus companys
Endavant
Compositor: Joan Vilamala
https://www.youtube.com/watch?v=XfnwOp-qsMk

Viatge a Itaca (Lluís Llach)
Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca,
has de pregar que el camí sigui llarg,
ple d'aventures, ple de coneixences.
Has de pregar que el camí sigui llarg,
que siguin moltes les matinades
que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven,
i vagis a ciutats per aprendre dels que saben.
Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca.
Has d'arribar-hi, és el teu destí,
però no forcis gens la travessia.
És preferible que duri molts anys,
que siguis vell quan fondegis l'illa,
ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí,
sense esperar que et doni més riqueses.
Ítaca t'ha donat el bell viatge,
sense ella no hauries sortit.
I si la trobes pobra, no és que Ítaca
t'hagi enganyat. Savi, com bé t'has fet,
sabràs el que volen dir les Ítaques.
II
Més lluny, heu d'anar més lluny
dels arbres caiguts que ara us empresonen,
i quan els haureu guanyat
tingueu ben present no aturar-vos.
Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l'avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos.
Més lluny, sempre molt més lluny,
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més lluny del demà que ara ja s'acosta.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes.
III
Bon viatge per als guerrers
que al seu poble són fidels,
afavoreixi el Déu dels vents
el velam del seu vaixell,
i malgrat llur vell combat
tinguin plaer dels cossos més amants.
Omplin xarxes de volguts estels
plens de ventures, plens de coneixences.
Bon viatge per als guerrers
si al seu poble són fidels,
el velam del seu vaixell
afavoreixi el Déu dels vents,
i malgrat llur vell combat
l'amor ompli el seu cos generós,
trobin els camins dels vells anhels,
plens de ventures, plens de coneixences.
https://www.youtube.com/watch?v=NO7nSrVlGY8

What a wonderful world (Louis Armstrong)
I see trees of green
Red roses too
I see them bloom
For me and you
And I think to myself
What a wonderful world
I see skies of blue
And clouds of white
The bright blessed day
The dark sacred night
And I think to myself
What a wonderful world
The colors of the rainbow
So pretty in the sky
Are also on the faces
Of people going by
I see friends shaking hands
Saying, "How do you do?"
They're really saying
"I love you"
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I hear babies cry
I watch them grow
They'll learn much more
Than I'll never know
And I think to myself
What a wonderful world
Yes, I think to myself
What a wonderful world
subtitulada en castellà: https://www.youtube.com/watch?v=0WCzMju6yXQ

Sobreviuré (versió catalana)
He d’aprendre a viure,
tornar a començar.
Viure en silenci,
ser invisible, no em farà avançar.
Després miro l’altra gent,
veig que em miren diferent.
Vull canviar,
és l’hora, m’he de despertar.
Vull ser feliç,
vull viure així,
assaborir cada segon;
vull compartir-lo i ser feliç.
Hi ha tantes coses per aprendre,
tants moments per disfrutar,
la vida sempre va sumant
el que tens i el que has donat.
Creieu-me,
ara viuré,
cada segon, sí,
mentre pugui ser aquí.
Ja he entès
que el meu destí és escollir.
I no em fa por, no.
He decidit: vull ser feliç.
Ara viuré, si em queda
una miqueta d’aire no penso defallir.
Tinc les ganes de guanyar,
tantes ganes de lluitar.
Seré feliç, seré feliç, per dins.
Mentre pugui ser aquí
no penso defallir.
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Tinc ganes de lluitar,
seré feliç, seré feliç.
Puc triar plantar-me aquí,
sóc lliure d’escollir.
Equivocar-me em pot servir per anar
aprenent molt més.
Si segueixo el meu cor
no caldrà patir per res.
I a cada pas, seré feliç.
Seré feliç, seré feliç. Feliç.
TV3 - Oh Happy Day - Sobreviuré - Amarcord - OHD8

I will survive (versió anglesa de Gloria Gaynor)
At first I was afraid,
I was petrified
Kept thinking I could never
live without you by my side
But then I spent so many nights
thinking how you did me wrong
And I grew strong
And I learned how to get along
And so you're back
From outer space
I just walked in to find you here
with that sad look upon your face
I should have changed that stupid lock,
I should have made you leave your key
If I'd known for just one second
you'd be back to bother me
Go on now, go,
walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one
who tried to hurt me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know
how to love,
I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give
and I'll survive. I will survive, hey, hey
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It took all the strength
I had not to fall apart
Kept trying hard to mend
the pieces of my broken heart
And I spent so many nights
just feeling sorry for myself
I used to cry
But now I hold my head up high
And you see me
Somebody new
I'm not that chained-up little person
and still in love with you
And so you felt like dropping in
and just expect me to be free
Well, now I'm saving all my lovin'
for someone who's loving me
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one
who tried to break me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as
I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give
and I'll survive. I will survive
Go on now, go, walk out the door
Just turn around now
'Cause you're not welcome anymore
Weren't you the one
who tried to break me with goodbye
Do you think I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?
Oh no, not I, I will survive
Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got all my life to live
And I've got all my love to give and I'll survive
I will survive, I will survive.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBR2G-iI3-I
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Color Esperanza (Diego Torres)

Sé que hay en tus ojos con solo mirar
Que estás cansado de andar y de andar
Y caminar girando siempre en un lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir
Cambiar el aire depende de ti
Te ayudará vale la pena una vez más
Saber que se puede
querer que se pueda
Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón
Es mejor perderse que nunca embarcar
Mejor tentarse a dejar de intentar
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar
Sé que lo imposible se puede lograr
Que la tristeza algún día se irá
Y así será la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela
Por cantar una vez más
Saber que se puede
querer que se pueda
Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón
Saber…
https://www.youtube.com/watch?v=Nb1VOQRs-Vs
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