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Editorial
Santi Vancells

IV
La banalitat del bé
La societat del segle XXI confon sovint la felicitat amb el plaer i té la pretensió d’escapçar la vida, privant-la del sofriment i del dolor. Viure es converteix en una fugida
per evitar qualsevol esforç que no es tradueixi en un guany immediat. No tota gana
ha de ser satisfeta al moment. No tota necessitat resolta a l’instant. L’eix acció-reacció
pertany a economies personals poc elaborades, que viuen pendents dels seus condicionants. En un món poc donat a les subtileses cal recuperar essències consumides, amb
excessiva vel·leïtat, en els aparadors de la moda.
El goig de viure supera l’alegria del moment i es relaciona més amb el que fem que no
amb l’exclusivitat dels fruits que n’obtenim. La recerca de la felicitat no és una meta,
sinó el medi del que ens dotem, perquè la vida tingui un sentit.
Hanna Arendt, en la crònica que va fer del judici d’Eichman, a Jerusalem, va introduir
un terme que definia molt bé el caràcter de les persones que varen perpetrar l’Holocaust. Arendt deia que el què més l’havia impressionat era la normalitat dels acusats.
Gent incapaç de reconèixer el mal, amagats rere el compliment estricte de la llei. Ella
ho va definir amb una expressió: la “banalitat del mal”.
El nostre model social i cultural s’identifica amb un eslògan que ha fet fortuna. Un
eslògan reiterat i considerat, més enllà de qualsevol anàlisi crítica, un paradigma intocable: l’estat del benestar. Un estat que sembla convidar-nos a una festa perpetua.
A la “dolce vita” o com deia Francesc Pujols a “aquell estat en el què pel sol fet de ser
catalans anirem pel món i ho tindrem tot pagat”.
L’estat del benestar ha provocat un efecte pervers: “la banalitat del bé”. Persones normals i corrents poc predisposades a l’esforç, al sacrifici, a la disciplina o a mantenir
comportaments ètics que no siguin amorals. En aquesta societat del bé tothom hi té
dret i gairebé ningú hi té cap deure. Les obligacions pertoquen a l’altre. El valor de la
insatisfacció és proporcional als graus de comparació que establim. Les nostres aspiracions són capciosament individuals, competitives i estan per sobre del bé comú.
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L’estat és el proveïdor oficial del benestar, l’administrador del nostre oci, el subvencionador i “esponsor” principal de les nostres activitats lúdiques, culturals i socials. Una
manera de controlar i domesticar l’alegria. La cultura ha deixat de ser motiu de transgressió, d’alliberament, de trencament. Avui els salts mortals es fan sobre una xarxa
protectora. Avui el plaer és purament tecnològic, mecànic, dissenyat per a paladars
disposats a assaborir una gastronomia vulgarment elitista, allunyada de la realitat i
enlairada fins a les cotes més altes de l’esnobisme. La bellesa, com l’art, només serveix
si ens emociona. L’imperi de la raó, tal com diu Puigverd, no pot imposar-se a les
emocions. Perquè l’experiència del plaer i de l’amor és personal. Vivim en l’època dels
mercats i del mercadeig. Tot es pot comprar, tot es pot traspassar. El qui no hi entra és
considerat un estrany. Les alternatives al sistema, les veus dissonants, tendeixen a seguir uns patrons de conducta, en els quals la seva distinció és purament formal, complint amb escreix el paper de crear la il·lusió de la possibilitat o el miratge del canvi.
La banalitat del bé parla d’una bondat melindrosa, empallegosa, plena de bones intencions i escassíssima d’accions i intervencions.

V
La cultura del vidre
Vivim instal·lats en la frontera de vidre, aquella que ho ensenya tot, però que ens impedeix tenir-ho, anar-hi i ni tan sols tocar-ho. En l’era de Internet els límits semblen
inexistents. Vivim immersos en el fantàstic somni Calderonià: “el rei somia que es rei,
i viu amb aquest empeny manant, disposant i governant i el reconeixement que rep,
s’escriu en el vent i en cendres el converteix la mort”. La vida és un espectacle, en el qual
tot es pot mostrar. Vivim en la societat del “Yes, we can” del tot és possible, del bufar
i fer ampolles. La realitat i la fantasia perden els seus límits i es confonen. La cultura
de l’espectacle és proporcional a la pèrdua del respecte. La societat del cansament del
filòsof Byung Chul Han, ha donat pas a la societat de l’avorriment. La crisi de la interioritat, de la intimitat, és proporcional a l’externalització del plaer i l’alegria. Obligats
a semblar que som feliços ens descosim per dins.
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VI
Estimar és donar valor
Estimar és donar valor i per donar valor s’ha de ser valent. En la societat de la por i la
seguretat, resulta difícil estimar, lliurar-se a l’altre, lliurar-se a una activitat altruista i
generosa; sortir del perímetre segur i generar una experiència que expandeixi la consciència individual i social.
Durant vint-i-cinc anys La Plana ha creat un espai de pensament i cooperació, en el
qual les persones han tingut l’oportunitat de debatre, analitzar i gaudir de l’intercanvi
cultural i personal. Un espai obert a les experiències, a l’estudi i a les opinions argumentades.
A vegades jutgem el valor pel guany que produeix. Si aquest fos el paràmetre el valor
de La Plana és molt alt, perquè des d’allò que és petit ha generat un gran moviment.
Enguany ens tornem a trobar, amb el lema: “fem-ho bé, fem-nos millors”. Un reclam
que ens demana una resposta personal, per donar el millor de nosaltres, amb la voluntat, gens innocent, de fer que el futur no sigui una simple qüestió d’atzar. No som
turistes d’una intel·lectualitat precuinada. Som exploradors del pensament, aventurers
de l’acció, viatgers de la cultura. Gent de pau i bé, a la recerca del goig de viure. Gaudiu-ne, vosaltres, també.
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Paradís (2)
Albert Barbé

Hi ha un moment a qualsevol vida, també a la dels pobles,
que hom reclama l’improbable, fins i tot l’impossible. Hi
ha un moment en que la consciència dona l’esquena a la
percepció del que hi ha; tanca el ulls, i prém el projector de
l’imaginari. I llavors concebim un món perfecte. I com ja
no hi ha límits ni amenaçes, aquest món irrestricte és per a
tothom, no només per a mi i els meus.
No saps de què parlo? Mai no has estat rebec? Mai no t’has
entossudit? Mai no t’has aferrat a l’imatge, al somni, i t’has
dit o has cridat que no acceptaries cap rebaixa? Mai has
sentit la teva fe tant certa? Mai t’has embogit d’il·lusió? Mai
has dit sempre?
Vacances ve de vagar, del llatí vacare, ‘estar ociós’, propiament ‘estar buit’, ‘estar lliure’ (J. Coromines). Hi ha un moment de vacança a totes les vides. Lliures dels deures quotidians, buits de càrregues, ociosos, … visitem el paradís?
O fem turisme?
Quan hem concebut un món, més que millor, meravellós,
i tornem a obrir el ulls i veiem el que hi ha, i ens cruixeix
l’ànima, i ens pesa l’interrogant de com arribarem a utopia,
què podem fer? Fer paciència, és a dir, empènyer en cada
acte l’anomenada realitat a transformar-se en la realitat
ideal. Així vam baixar dels arbres i ens vam convertir en
bípedes. L’esquena encara s’en ressenteix.
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“Los raqueros de Os Castros”
Carmen López

Debía ser en el 41, Concha, una mujer de treinta ocho años, apresuraba el paso para no llegar tarde a su cita.
Huesuda, ojos severos, moño apretado y luto perenne, arrastraba a su hijo, Paco, de seis años, por el barrio
de Os Castros, su barrio desde hacia unos meses, en la Coruña. No hablaban, no había de qué. Ella sabía que el
muchacho no estaba conforme y él que su madre hacía lo que podía. Don Francisco Vales Villamarín, el maestro, les esperaba en el Colegio Teniente Médico Sal-Lence.
Antes de entrar en el caserón habilitado como colegio, Concha miró a su hijo, y mientras le pedía que se comportara “No hables si no te preguntan, ¿estamos?”, se escupió en la mano y la pasó por el flequillo de su hijo en
un intento de domar el rebelde caracolillo que le nacía justo en medio de la frente. Estaba inquieta, temía que
el profesor le preguntara si el chico ya había pasado por algún aula. Lo hizo, pero solo por unas pocas semanas,
y la cosa no fue bien.
Y es que Paquito no era de aguantar según qué cosas.
El último día en su anterior colegio, apurado, solo pidió permiso para ir al baño; lo debió hacer mal, porque
la Srta. Elena, la maestra, entendió la interrupción como un desafío a su autoridad y lo encerró en una salita
adyacente a la clase, en donde, entre otros bártulos, se guardaban los tinteros. Paquito los usó todos.
Podía con el bofetón de la maestra, con su cabeza apedreada y con los moratones de sus pantorrillas, resultado
de trifulcas callejeras; pero no con el abuso, con eso no, y el niño, desde su metro treinta, devolvió con ira el
golpe. La maestra lo expulsó de su escuela.
Esperando en la escalera, Paco se alegró de tener un maestro, al menos le sería más fácil decir “me meo”.
Don Francisco les abrió la puerta, Concha y Paquito, pasaron a un amplio recibidor, allí mismo les atendió
brevemente.
—¿Qué edad tiene el chico, Doña?
—Seis
—¿Y cuando cumple los siete?
—En septiembre de este año.
—Pues, si quiere, el mismo día que los cumpla me lo trae; pero no antes.
—¡Don Francisco que al chico lo he de dejar solo en la calle, que tengo que salir a trabajar!
—Señora, yo no le robo la infancia a ningún niño. Hasta los siete correr, saltar y trastear.
Y allí se acabó la conversación. Paquito, mi padre, volvió a la calle, y antes de sentarse en la clase de Don Francisco, aplicó a fondo sus consejos...
En esos meses tuvo tiempo de volverse a abrir la cabeza un par de veces más. Don Tomás, el médico de la Casa
de Socorro, lo conocía bien.
—¿Otra vez aquí? ¡Anda, pasa para adentro! ¡A ver cuándo aprendes a apartar la cabeza cuando vuelan
piedras! —las protestas y exclamaciones de Don Tomás siempre iban acompañadas de un leve, y en el fondo,
cariñoso, pescozón.
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Con sus hermanos mayores y los amigos, mi padre, jugó a caninas durante horas, preparó los proyectiles de
tierra y hierba con los que siempre andaban tan bien armados y, mientras, aprendía, sin darse cuenta, el gallego
con el que engatuso, unos años después, en Barcelona, a la que sería su suegra. Hizo pelotas con calcetines, saltó la valla del convento del barrio para robar las alpargatas y los higos a las monjas; miró con malicia el cable
que alimentaba con electricidad a los tranvías y los trolebuses que tenían parada justo delante del colegio de
Don Francisco, era facilísimo trepar hasta arriba y cortarlo para hacer cinturones; escondió patatas en el tubo
de escape de los camiones y esperó paciente el estruendo del motor cuando sus conductores los intentaban
arrancar. Aprendió a colarse en el gallinero de los cines Gaiteira y Estrella de Galicia, y es que conseguir la perra pequeña o el patacón que costaba la entrada le resultaba más difícil. Odiaba ir a buscar chatarra.
En Santander, de donde había venido, unos meses antes, era fácil y, sobre todo, divertidísimo conseguir alguna
moneda. En Puerto Chico siempre había algún turista dispuesto a ver como un “raquero”, sin rastro de pudor
por su absoluta desnudez, se zambullía en el agua helada del Cantábrico y, buceando, recuperaba la moneda
que le habían lanzado envuelta en papel de fumar Si me echa una perra gorda la saco con el culo. El Virulo, gran
amigo y el mejor buceador de la pandilla, le enseñó cómo hacerlo: No le quites ojo a la perra, tírate al agua de
cabeza, sin removerla, justo cuando la moneda toque el agua, o la perderás. La pillas y te la guardas en la boca;
cuando ya estés casi arriba, te la pones en la raja del culo y lo asomas fuera, que el señor la vea bien.
En la playa del Lazareto, de Os Castros, casi no había turistas. Así que allí pasaba el rato pescando, nadando
y recogiendo trocitos de madera que la marea devolvía a la costa. De esos trozos, mi padre, dice que con
paciencia y la ayuda de una oxidada navajita conseguía “sacar las formas que tenían dentro” y que disfrutaba
haciéndolo. Yo me pregunto si, años después, cuando le tocó decidir qué hacía con su vida, eso fue relevante al
decidirse por la ebanistería. Con veinte años ya era oficial de primera especializado en escultura. Con treinta,
montó su propio negocio. Un afortunado que consiguió vivir trabajando de lo que amaba.
Con Don Francisco, Paquito tuvo mucha suerte, fue un excelente profesor; quizás aquí sobra, pero dejarme
decir que fue el autor de ensayos y manuales de pedagogía , que acabó siendo Secretario de la Real Academia
de las Letras Gallegas ,que hoy en día, un colegio y una calle llevan su nombre , que fue elegido Hijo Predilecto de su Betanzos natal; pero eso es otra historia. Mi padre, en pocos meses, en una clase con casi cincuenta
muchachos de edades comprendidas entre los siete y los catorce años , aprendió a leer y a escribir, sin sufrir en
absoluto, no recuerda ningún altercado similar al de su primer colegio; sí recuerda la emoción de las visitas a
museos, conferencias y exposiciones de pintura a las que les llevaba regularmente ; que quedaba embelesado
cuando Don Francisco leía y recitaba poesía. Y es que cuando lo hacía , se entendía todo y descubría que
el mundo era mucho más grande de lo que ya había intuido cuando vio a Fumanchú en el cine, huyendo del
acomodador. Sí, Don Francisco, le contagió el gusto por la lectura y la poesía. Aún hoy, con ochenta años,
cada día, antes de las siete de la mañana, mientras riega sus rosales del ático en el que vive, recita La canción
del pirata, de Espronceda, es uno de sus poemas favoritos. No sé si estarán muy contentos los vecinos, porque
mi padre es un tipo intenso, tiene buena voz y recita con ganas, sin compasión… Sus rosas no distinguen los
lunes de los domingo, y él tampoco. Que aún no haya salido el sol tampoco es un problema para él... Ese poema
lo asoció siempre con mi padre y clava cómo me sentía yo cuando era muy joven, y también ahora, en los días
buenos... Sospecho que a mi padre le pasa lo mismo.
tín…”

“Con diez cañones por banda/ viento en popa, a toda vela / no navega si no vuela un velero bergan-

A mi padre se lo descubrió Don Francisco a principios de los cuarenta, a mi me sigue impresionando en dos
mil quince, y no hace demasiado que mis hijos me preguntaron que cómo se llamaba eso que cantaba el abuelo
“pillón” a sus plantas. Sus ojos curiosos me chivan que acabaran aprendiendo La canción del pirata. ¿Hasta
donde llegara lo suyo, Don Francisco?
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Homeòstasi: diàleg entre la cultura i l’oci
Montse Vives

És en l’oci que ens entra la sorpresa. Aquella imatge que
ens impacta. Sovint oblidem això, ho veiem com un fet de
la infància com etapa. En realitat la “infància” ha de ser-hi
sempre, si no som només essers obedients de consignes, de
creences, de tòpics.
És en els moments d’oci, quan no busquem res, quan no hi
cap expectativa, quan ens avorrim que torna entrar la sorpresa. I, sovint, aquí es produeix una regressió. En comptes de sustentar-ho i transitar pel passatge incert, busquem
ràpidament la resposta d´un altre, una autoritat. Tornem a
buscar al pare en forma de coneixedor reconegut o de mag.
No ens agraden les sorpreses. Volem una estabilitat aturada
i el preu és emmalaltir. Llegeixo malaltia no a la lectura,
només, d´un determinat estat fisiològic sinó al trencament
de tot un cercle social. El cos esdevé el mitjà per poder intervenir a nivell de la consciència. El símptoma es l’oportunitat de trobar el sentit i construir la integritat.
Tasca dura! No hi ha receptes, no hi ha mapes. Veurem
moltes maneres de construir-ho, haurem d’anar jugant,
com un nen, fins que vagi agafant forma l’estructura. Paciència i imaginació esdevenen la clau d’aquest procés.
Paciència en l’esforç de construir noves connexions. És una
lectura lenta.
Imaginació per veure possibilitats on tot sembla tancat. És
una escriptura creativa on sovint haurem de trencar el full
moltes vegades fins que la narració sigui coherent.
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Almenys ho sé d’una persona
Imma Vives

Almenys ho sé d’una persona. No, de molt més que d’una,
però, tan sols pel fet de que n’hi ha una ja és important.
És negre, africà, fa deu anys que va venir a Catalunya, que
va venir com tants i tants d’altres. Va venir amb el somni
de procurar-se una millor existència. Somni barrejat amb
un tint de fantasia, és a dir, sense mesurar la dificultat ni
la possibilitat conscient. Observant-lo i coneixent fins on
arribo part de la seva biografia i de la seva trajectòria, em
pregunto si aquest error no és redimible, em pregunto si
aquest error no pot ser tractat sense càstig. Ho dic, perquè encara no té papers, encara no és legal en aquest poble,
encara és invisible. Encara no és ningú davant la llei i per
tant continua sentint el sotmetiment de la historia. És la
manera actual de que romangui el sentir de la esclavitud
en que l’emoció primigènia és la por. La por a viure, la por
a fer, la por a ser, la por a errar,… la por, aquesta emoció
que paralitza el progres. Malgrat que, és molt contradictori, almenys, aquesta persona que conec i tots els milers
i milers i milers que cada dia s’han bellugat i es belluguen
pel mateix somni o per la mateixa necessitat d’una millor
existència la por no els paralitza a anar endavant, malgrat
que acabin silenciats amb un retorn sense retorn. Em pregunto quina civilització permet tant de càstig pel fet de ser
invisibles, tant de càstig pel fet de no pertànyer al grup dels
privilegiats. Em pregunto quins són els valors que romanen
per mantenir una civilització glamurosa i aparent on els invisibles son la justificació per continuar generant fronteres.
Quina paradoxa! Però és així: allò invisible genera por. Allò
que no coneixem genera por. I sembla ser que tant aquesta persona que conec com els milers I milers d’invisibles
generen molta por, tanta, com la que intenten que tinguin
ells. Generen l’espant de la desestabilització d’aquesta civilització. Crec que això promet. En realitat els invisibles,
són els que desemmascaren que estem vivint en un planeta
inhumà, són els que ens emmirallen la manca d’esperit. Són
els que ens possibiliten reconnectar amb el que és valuós,
amb aquella part del ser il·limitada. Ho aconseguirem si
tots ens permetem anar més enllà de les fronteres conegudes. Gràcies a tots els invisibles. Gràcies a la part invisible
que cadascú de nosaltres tenim. Sovint sotmesa, alhora que
promesa d’una millor existència.

Cultivant la terra
Greene County, Georgia EUA, 1937

