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editorial
La cultura de la resignació
Santi Vancells Gascons

La resignació ens estalvia de patir una depressió. Per
aïllar-nos del dolor ens envoltem d’una cuirassa i aixequem cortines de fum, amb la pretensió de camuflar
la nostra dimissió. La resignació, i el desànim, s’han
instaurat en la societat de forma perniciosa: “fent-nos
creure que no hi ha res a fer”.
La tecnologia és el nou paradigma de la modernitat.
Un miratge per no veure que vivim en una societat medieval, dominada pel feudalisme polític, les
prebendes, els impostos desmesurats, la pobresa, les
guerres, la corrupció i sobretot la misèria. Una misèria
moral que ens paralitza. L’estètica ens fa camaleònics
i nosaltres, sobresaturats de necessitats, ignorem que
l’ètica del poder és injusta deshonesta i capciosa. La
cultura social pivota sobre la por, la seguretat i la comoditat. L’imperialisme troba en la moda el seu braç
executor – en paraules de W. Benjamin el nou en el
context del què sempre ha existit- Un estat de crisi

permanent, en el què mai no hi ha temps. Un imperialisme líquid del qual no coneixem els límits, ni l’extensió. No sabem on comença ni on acaba, ni tan sols
sabem si és real o és una nebulosa creada per confondre’ns i accentuar la inseguretat del món. Claudiquem davant d’un ordre imprecís i obscur; abans era
la religió, ara és la “troica”, la crisis, la globalització, la
moneda única, la supressió de les fronteres. Paraules
desproveïdes de contingut, i per tant de la possibilitat
de ser revisades i debatudes.
En aquest estat les persones fan seu el sacrifici, la precarietat i la pobresa i assumeixen que la fatalitat és un
element insalvable. Una rèmora que recorda l’imperialisme de l’església catòlica. La resignació li atorga al
capitalisme una força descomunal, en la mesura que
ens la treu a nosaltres. La manipulació, basada en la
necessitat de disposar en tot moment de les “noves”
tecnologies distreu les nostres penes i ens projecta a
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una virtualitat inexistent, viscuda com una realitat
paral·lela. Un modus vivendi que ens iguala, a l’hora
de trobar vies d’esbargiment i ens estalvia el dolor de
la nostra ignorància. La pobresa del desànim no rau
en la desesperació, sinó en el conformisme, en l’acceptació resignada dels esdeveniments que assolen el
món, percebuts des de la indiferència i la dificultat de
distingir la realitat de la ficció. No sabem si el que succeeix és l’escena d’una pel·lícula, la pantalla d’un joc
o una realitat escruixidora. Preferim ignorar-ho, perquè la realitat és també una moda efímera, substituïda
immediatament per una altra de més punyent i dolorosa. L’acumulació de tanta informació distorsiona
la veritat. La nostra posició privilegiada ens permet
contemplar el dolor del món des de la barrera, des de
la primera fila de la platea, rere un vidre protector -televisió o internet- des del botó que ens permet prémer
o apagar la realitat. La cultura del desànim amaga una
descoratjadora amoralitat. Una pobresa ètica, en la
que els valors queden relegats al camp de les intencions no materialitzades. Una comoditat disfressada
de bona fe.
L’economia de la resignació és una burda fal·làcia que
ens manté en el conservadorisme més radical, que és
aquell que articula el seu discurs des d’una superioritat moral obscena.
Mentre ens perdem en discussions estèrils, sobre el
dret a decidir, el què fem és just el contrari, practiquem la més malèvola de les indecisions. No hi ha acció política, només la simple i repetida descripció del
que està passant. Un rosari de lamentacions i de cops
al pit del tot inútils. Mai tanta informació havia servit
de tan poc, o més dit mai tanta informació ens havia
aclaparat i paralitzat de la manera que ho fa aquesta:
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ho sabem tot de tot, però no fem res per evitar-ho.
“Que el mundo fue y serà una porqueria ya lo sé, en el
quinientos seis y en el dos mil también1”.
Enmig d’una situació tan descoratjadora hem de buscar un refugi; no per amagar-nos i renunciar, si no per
reagrupar-nos en una estratègia comuna. Són molts
els llocs, i moltes les persones, que treballen per trobar un sentit comú a la vida. La Plana és un d’aquests
llocs. Un espai orientat al pensament, a la cooperació
i a l’acompanyament. Quina és la condició que ens
identifica? L’esforç, la constància i l’honestedat. Quins
són els dubtes? Saber si fem prou.
Amb aquest objectiu s’organitzen cursos, tallers, activitats culturals i lúdiques i s’acompanya a persones
que necessiten trobar respostes a les preguntes que els
hi formula la vida. Els valors amb els què treballem
són l’altruisme, el pensament i la cooperació. No escatimem esforços per fer-ho bé i per fer-nos millors.
En aquesta línia la revista “La Plana: Espai de pensament i cooperació” enceta una nova singladura. Donem la benvinguda a les persones que s’incorporen a
les diverses àrees de treball: Josep Mª Navarro i Stefano Puddu a la de geografia política i economia social.
Jesús Artiola a la de filosofia i pensament contemporani. Pol Vancells a la d’art, cultura i societat. MªCarmen Asensio a la de medicina.
Aspirem a educar per a la vida, amb l’objectiu de formar persones lliures, benpensants i enraonades.

1

Cambalache és un tango argentino compost al 1934 per Enri
que Santos Discépolo.
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astrologia

La rauxa (2)
Albert Barbé
Aigua o afeli
Hi ha un moment, a qualsevol vida, que hom escull la
millor de les possibilitats. Creu, i invita al seny a seure
i fullejar la revista al rebedor. Sovint, a la sala d’espera, d’aquesta decisió en diuen caprici o bajanada. Un
mateix té la temptació de dubtar de la seva fe, malgrat
l’intens ànim que albira el somni -la perfecció, el paradís…tot-. Una inexplicable i punyent necessitat de
sortir de l’òrbita del que està bé i funciona, o senzillament del que hi ha. La força d’escapament, que ens treu
d’aquest pou gravitatori, respon al tarannà expansiu
de l’univers mateix. Cóm ens propulsem no és atzarós,
si no misteriós. És un adéu.
Voluntari al sidral barceloní del 92, per raons de lleialtat privada, pagant amb escreix les factures de la falsedat i sentint-me de nou l’ànima, des d’un planeta en
òrbita, vaig voler impulsar-me a la visió Plana, quan
aquesta em va fer l’ullet en una crisi. Era el meu esquer. Anys de doble vida, urbana i rural, particular i
comunitària, de deures i de responsabilitat, prevista i
sorprenent, de l’ànima i també de l’esperit. Vaig anar
comprenent que la badia de La Plana és veritablement
una rampa de llançament. Ara bé, la nau i el combustible les posa cada navegador. Vaig intuir que planeta-plana seria un futur per a mi i jo en voldria ser un
etern present per a ell. Paciència doncs.

LA PLANA ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ

7

8

LA PLANA ESPAI DE PENSAMENT I COOPERACIÓ

geografia política
i economia social
Temps de mala maror a la Mediterrània
Josep Mªa Navarro Cantero
Aquesta vella cruïlla on animals, plantes, persones,
religions, invencions, enginys tècnics, etc. s’han
intercanviat i mesclat al llarg de segles (deia Braudel,
l’historiador de la Mediterrània per excel.lència), tot
metamorfosejant-se i reactualitzant-se; aquest espai
de mar entre tres continents, o millor dit entre dos
continents: Àsia i Àfrica i la seva perllongació peninsular que és Europa, és un espai geopolític que en les
primeres dècades del segle XXI passa per una de les
pitjors crisis humanitàries, polítiques i socials dels darrers segles.

trolen el govern del país. La revolució continua, però...
amb baixa intensitat. Sembla rellevant el paper dels
moviments de dones en els avenços en diferents terrenys: economia local, associacionisme....

Líbia està literalment trencada i les diferents faccions
polítiques i tribals es disputen el poder d’un Estat
inexistent, que en Gaddafi havia més o menys articulat de forma autoritària. La confrontació genera migració i la fugida de molta població cap a Europa. Ara
mateix hi ha dos capitals principals: Tobruk i Trípoli.
L’Absència d’Estat no impedeix la vida habitual, i el
Les primaveres àrabs, o les revoltes i revolucions fo- funcionament de la xarxa de cafès i botigues, etc..
namentalment antiautoritàries que van esclatar l’any
2011 amb l’autoimmolació del jove tunisià Mohamed Egipte roman amb el general Abdel Fattah al-Sisi sota
Bouazizi, i es van estendre per tot el Nord d’Àfrica i la bota del seu exèrcit. Model d’exèrcit popular en el
la zona de Pròxim Orient o Àsia menor, han tingut seu moment, que ajudà a reconfigurar un Estat conresultats diversos i en alguns casos han estat contingu- temporani independent amb un cert aire progressista,
des, de moment, per renovats poders autoritaris.
però que de seguida va anar derivant en un dictadura
brutal amb Sadat i Mubarak. El cop d’Estat del juliol
Al Marroc i Algèria amb règims forts i autoritaris, i del 2013 contra el primer govern democràtic en molts
amb grans diferències en l’articulació del poder en anys (un govern islamista dels Germans Musulmans),
cada país, els moviments reformistes i les diverses reforça el poder autoritari de certes elits urbanes i mimanifestacions dels moviments socials en pro de litars.
més participació i més democràcia han permès petits avançaments. L’articulació de les societats civils Palestina roman ocupada i colonitzada per un Estat
en moviments ciutadans millor organitzats persisteix, d’Israel cada cop més ultradretà, amb fórmules de gesmalgrat l’aparent immobilisme.
tió cada cop més semblants a l’apartheid sudafricà,
on les elits governants israelianes van aprendre tècTunísia consolida un procés de revolució democràti- niques i mètodes d’opressió clarament racistes. Així
ca, sense que es consolidi un poder d’Estat novament mateix, tant l’Autoritat Palestina, com Hamas deriven
autoritari, però on les forces conservadores i del vell en aquest context cap a fórmules autoritàries.
règim segueixen tenint molta força i ara mateix con-
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Líban en una cruïlla molt perillosa manté com pot
una certa estabilitat, en un país on pràcticament no
hi ha Estat, i on una dèbil democràcia a la libanesa
(si es pot anomenar així) aguanta les greus tensions
de la zona, tot acollint a milions de refugiats sirians.
Líban és un país molt curiós i singular, i la seva fortalesa diu molt dels equilibris inestables i complexos
que es donen entre els veïns Estats regionals, i entre
les diferents i complexes articulacions de la població
libanesa, i les seves organitzacions socials i polítiques.

desapareguts, torturats,… La guerra a Síria ha evolucionat cap a una confrontació de poders regionals i internacionals (Turquia, Aràbia Saudí, Qatar, Iran, Irak,
més els EE.UU., Rússia, França....)

Turquia es manté molt estable com a país plural i amb
una democràcia encara feble, amb una deriva autoritària per part de l‘actual govern islamista conservador
d’Erdogan. De fet Turquia és amb molt el país més estable i democràtic de la regió, molt més encara que
Israel. Turquia s’ha vist fortament sacsejada darrerament per un intent de cop d’Estat militar, i la seva deriva i inestabilitat són part de la implicació del Govern
AKP en la guerra a Síria, i en la seva guerra amb les
faccions kurdes del PKK (un partit político-militar
força autoritari). Malgrat aquesta inestabilitat i deriva
autoritària força moviments socials i polítics diversos,
entre ells els del Kurdistán turc, pressionen per aprofundir aquesta democràcia asiàtica.

I en aquest context apareix el DAESH (Estat Islàmic)
i altres opcions de lluita armada terrorista, retroalimentats per l’acumulació de violència i de destrucció
endegada després de l’ocupació de l’Irak, i la radicalització de múltiples sectors de les poblacions de la zona
i d’arreu del Nord d’Àfrica, Europa, Àsia, etc. L’Estat,
aparentment, Islàmic, és un nou projecte de construcció d’un estat o millor dit d’un suposat Califat amb
característiques autoritàries entre Síria i Irak, amb
prolongacions diverses.....

Síria s’enfonsa. Un país destrossat per una guerra perllongada que el dictador Baixar al-Assad va endegar
i ha anat alimentant per mantenir-se al poder. L’impacte d’aquesta monstruosa guerra és una dramàtica
tragèdia de quasi 4 milions de refugiats fora del país,
i al voltant de 7 milions de desplaçats interns. Centenars de milers de morts i ferits; i milers d’empresonats,

Irak també destruït i partit en tres trossos, amb una
situació crítica, amb un govern decantat cap al sectarisme, on la invasió “aliada” euro-nordamericana no
va portar cap democràcia, ans al contrari la mort i la
devastació...

La tragèdia humanitària a la Mediterrània està servida. Centenars de milers de migrants i refugiats polítics tracten d’arribar a Europa, sumant-se als milers
de persones del continent africà que tracten de cercar
una nova vida plena, sense violència, fugint de les injustícies i l’opressió. Europa adopta la política del tancament i de la mà dura, com si aquesta tragèdia no
anés amb ella, com si no tingués cap responsabilitat
directa...Milers de morts ofegats a la Mediterrània...
Quin futur ens espera a tots plegats en aquesta tessitura?
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Compartir el decreixement
Reflexions des de La Plana
Stefano Puddu

Aquest passat 12 d’agost, dins les jornades d’estiu de
la Plana, vam conversar sobre com ha evolucionat, en
la nostra experiència, la idea de decreixement. Si La
Plana celebrava els 30 anys de vida i d’activitats, ja en
fa com a mínim 10 que aquest concepte va començar
a circular a Catalunya. Parlem de principis del 2006,
quan Serge Latouche va tenir la primera conferència
sobre decreixement a l’aula magna de la Universitat de
Barcelona. Al mateix temps, l’editorial Icària va publicar els primers llibres d’aquest economista francès i,
des d’aleshores, n’ha editat molts més, també d’altres
autors. Però, de què estem parlant?
La paraula “decreixement” recull un conjunt de reflexions i de pràctiques que critiquen en profunditat
la idea desenfrenada de “desenvolupament” que ha
dominat el món a les darreres sis o set dècades. Per
això és, en primer lloc, un torpedo conceptual llançat
a la línia de flotació de la religió economicista del nostre temps i del seu dogma fonamental: el creixement.
Ens han fet creure que el creixement és el motiu i la
condició de tota millora tecnològica, social i econòmica que poden experimentar els nostres països. No
ens han explicat, però, quin era el cost ecològic i quins
els efectes col·laterals que suposava per les societats
d’arreu. L’explotació d’altres pobles i la depredació dels
ecosistemes tampoc van voler-la incloure en l’explicació d’aquest procés. Ni s’ha parlat mai dels límits als
quals estem subjectes: els dels recursos i de la seva dis-

ponibilitat, així com els de les capacitats metabòliques
del planeta i de les societats humanes per absorbir
productes i deixalles generades.
El creixement ha fomentat un imaginari d’abundància
i un mode de vida que tendeix al consum, a l’excés,
a la desmesura. Amb l’ajuda de la potent maquinària
de la publicitat, que gasta un pressupost que, a escala mundial, només és segon a les despeses militars, el
desig de gastar s’ha instal·lat en totes les ments, o gairebé. “Consumir, llençar, consumir” és el títol d’un reportatge molt recomanable, que es dedica a investigar
el fenomen de l’”obsolescència programada”, és a dir
el subterfugi amb el qual les empreses procuren que
un producte s’hagi de tornar a comprar al cap de 4-5
anys. Les polítiques de crèdit fàcil ,que han acompanyat els anys d’expansió econòmica, han facilitat aquest
procés, i ens han lligat a la roda del creixement amb
les cadenes del deute —petites o grans, segons els casos. El mateix ha passat amb el consum d’energia, que
ens permet fer cada cop més coses, més còmodament,
i del qual, a la vegada, som cada cop més dependents.
D’una forma molt contundent i resumida, el que vam
aprendre d’aquestes dècades de globalització és que,
avui, la continuació de la guerra amb altres mitjans
ja no és la política, com va teoritzar el baró von Klausewitz a principis del segle passat, sinó directament
l’economia. Aquest tipus de guerra, fins als anys vuitanta, es practicava principalment en països tercers,
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acompanyada, quan convenia, per cops d’estat, militarització, dictadures; a partir de 2008, però, la guerra
econòmica ja la tenim a casa nostra, i l’expoli organitzat dels recursos públics i privats ara el patim en
carn pròpia. Alguns molt més que d’altres, tot sigui
dit. Però ara sabem què passa quan els poders econòmics pretenen exprimir de la societat fins la darrera
gota de riquesa creada.
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naments nous, a la nostra manera de viure i de veure
la realitat que compartim. La dimensió personal i la
col·lectiva necessiten complementar-se: la primera la
necessitem per millorar la vivència de la vida però no
n’hi ha prou: perqué els mecanismes que cal repensar
atanyen principalment a l’esfera social i a una economia compartida. El debat sobre una visió alternativa
de l’equilibri econòmic és de caràcter polític, i mai no
es pot reduir a un canvi d’hàbits o de mentalitat de les
El decreixement va arribar, doncs, per posar uns grans persones, tot i que aquest, també, en forma part.
d’arena enmig dels engranatges d’aquest mecanisme,
que és alhora mental i real. Ens va fer veure que la La Plana, com a espai d’acollida i cultura, va ser un
idea del creixement infinit és impossible, en el marc dels indrets més receptius a la idea del decreixement,
d’un planeta finit; en el millor dels casos, pot donar des dels primer moments en que se’n va començar a
lloc a una dinàmica semblant als processos d’eutrofit- parlar. Recordo múltiples xerrades sobre el tema, amb
zació, aquells que porten un sistema aquàtic a la mort el gran mèrit d’haver posat a la pràctica dins el mateix
a causa d’un excés d’activitat biòtica, fins a la saturació funcionament de la casa aquell canvi de principis del
i al consum de tot l’oxigen disponible. El decreixement qual vam parlar anteriorment. Els temes per investiens va visualitzar la necessitat inviable de disposar de gar són molts, igual que les experiències per compartres planetes com el nostre, si pretenem que tots els tir o els llibres que en parlen. La idea de dedicar una
habitants del planeta assoleixin el mateix tren de vida secció a la revista de la Plana que es proposi d’aproque les societats occidentals. Alhora, ens va fer veure fundir, sense pressa i sense pausa, tot allò que fa reque aquesta opulència no va necessàriament associa- ferència al decreixement i al canvi que planteja, és un
da a un grau de felicitat més alt. Aquí anem estressats, repte apassionant, i agraeixo que se m’hagi proposat
treballem massa hores, no tenim temps, ens preocu- d’assumir-lo. Em proposo de tractar, a cada número,
pem de coses fútils i deixem que ens tinguin collats i una faceta d’aquest prisma, així com d’informar sodistrets. Fins i tot ens va explicar que el creixement, ja bre llibres que aportin idees útils i interessants. De la
des de fa uns anys, és com la llum d’una estrella mor- mateixa manera, convido tothom a qui el tema li inteta, que nosaltres seguim veient brillar molt després ressi, en la seva vessant pràctica i teòrica, a enviar-me
de la seva implosió. En altres paraules, ens diu que ja els seus estímuls, comentaris, referències, preguntes,
hem deixat de créixer, i que això és el pitjor que pot contactes... Serà un plaer construir de forma conjunta
passar en una societat que fonamentada en el creixe- aquesta perspectiva nova sobre la societat i la vida que
ment. D’aquí ve que sigui tan necessari posar uns fo- desitgem compartir.
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filosofia i pensament
contemporani
El diàleg amb “Plantes de poder1”
Jesús Artiola i Ruhí
“Mantuvimos las semillas escondidas y protegidas sabiendo que cuando fuera el momento adecuado, germinarían y darían fruto. Confiamos en los caminos del
creador, de la madre tierra y de la abuela maíz. Nuestra
semilla, nuestro espíritu, vivirá dormido, pero intacto,
en las generaciones futuras y cuando las circunstancias
sean propicias, el concocimiento de nuestra gente revivirá y no se habrá perdido nada. Es nuestra única forma de sobrevivir.2”
Aquest passat estiu, enmig d’un procés personal que
jo vivia amb forta preocupació i angoixa, vaig sentir
la necessitat de buscar alguna pràctica de visió, alguna
pràctica d’ampliació de consciència, quelcom que em
permetés aprofundir, aclarir i situar-me. L’ànima gran
de l’Imma, en Txiki i la Blanca, així com dels companys amb qui vaig compartir aquells dies, varen permetre que aquesta recerca prengués forma en diversos
viatges amb Plantes de poder. Després d’alguns anys
de recerca entorn del pensament dels pobles indígenes de l’Abya Yala3, aquesta experiència m’ha confirmat -en carn i en vivència pròpia- algunes intuïcions i
alguns sabers que he anat desplegant en el meu diàleg
amb aquests pobles. Aquest article, que és alhora un
agraïment a totes les persones que ho varen fer possible i una celebració de la resistència ameríndia, pretén
transmetre’n alguns aspectes que em semblen rellevants.

la porta d’una realitat multidimensional lligada a la diversitat de les nostres capacitats de percepció. De forma confluent amb les perspectives d’algunes ciències
contemporànies, hom s’obre a la vivència de l’existència de “nivells de realitat” lligats relacionalment amb
els nostres “nivells de percepció4”. Entrem aleshores
en la descoberta de la relativitat (o, millor, de la relacionalitat) del temps-espai dominant, del temps-espai
de la nostra quotidianitat, podent afirmar que aquest
temps-espai no és un absolut, que hi ha altres espais
que el de l’extensió física i altres temps que el de la
successió cronològica. Més aviat, relacionalment afirmem que a un determinat nivell de percepció li correspon un determinat nivell de realitat. “La semilla,
la mujer y la Pachamama son una misma persona”,
diuen -per exemple- als Andes quètxua-aymares tot
explicant que en determinats moments d’alta densitat
ritual una persona pot experimentar-se, a la vegada,
com a planta, com a humà i com a divinitat.

-Qui sóc? D’on treu la seva capacitat de significar, d’on treu la seva energia, la seva força, aquesta singularitat5 que sóc? En diàleg amb la planta guanyem
la capacitat de viure’ns en la trama de relacions en les
que hem estat, en les que som, en les que estem essent
sempre. Trama familiar, trama comunitària, trama
còsmica... en les que esdevenim persones en la dinàmica dels reconeixements recíprocs, dialogals, en les
- Què és la realitat? A què anomenem realitat? que aprenem a reconèixer, a reconèixer-nos i a ser reHi ha una realitat? La relació amb les plantes ens obre coneguts. En el viatge al “Cor de la Terra”, en el viatge
al “Cor del Cel”, en el viatge a “l’Ara i Aquí” mediador,

1
2
3
4
5

Expressió ameríndia per referir-nos al que a Occident anomenem “plantes al·lucinògenes”.
Defensoría Indígena Wajxaquib’ No’j (2006: 62).
Terme indígena, que literalment significa “terra madura”, i que el moviment indi americà utilitza per referir-se al continent 		
que els invasors europeus varen anomenar Amèrica.
Vegeu NICOLESCU, Basarab. “Manifiesto de la transdisciplinariedad”. El text complet és descarregable des d’internet.
El filòsof sudafricà Mogobe B. Ramose parla de “el caràcter ontològic de l’ésser humà com a singularitat orgànica”. D’acord 		
amb el pensament tradicional africà, i entorn de la concepció de l’ésser humà en el marc de la noció de “Ubuntu” (rela			
cionalitat humano-còsmica) diu: “ubuntu se compone de dos palabras: el prefijo ubu- y la raíz -ntu. Ubu- hace referencia a la idea del ser
en general, al ser antes de su manifestación concreta, mientras que -ntu significa el punto nodal donde el ser asume forma concreta, el 		
modo de ser de una entidad en particular en el proceso continuo de desarrollo). Vegeu el capítol “Globalización y ubuntu” a DE SOUSA
SANTOS i MENESES (2014) “Espistemologías del Sur (Perspectivas)”. Considero que, en l’essencial, aquesta perspectiva tradicional
africana que podem entendre com a relacionalitat global, s’expressa també en el pensament dels pobles indis d’Amèrica entorn de 		
la noció de Cor. El “Cor” amerindi i l’”Ubuntu” africà són probablement, utilitzant la terminologia de Raimon Panikkar, termes ho		
meomòrfics.
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la planta ens obre al nostre profundíssim “banc de
memòria”: el dens entramat de relacions, present i a la
vegada enllà de l’ara i l’aquí immediat, en el que batega
la vida que som i la vida de la que participem. A això
crec que respon la noció de “Cor” en les tradicions
ameríndies: la relació amb el Cor, l’estar present en el
Cor, la cura i criança del Cor com a centre d’una vida
relacional en la que tot i tothom participa és, crec, el
centre des del que bateguen el pensament i l’acció de
la indianitat americana.
- Aquest cos que sóc6 no és un tros de carn
llançat a un gran buit de sentit, a un absurd; ni és
una màquina que funciona aïllada en l’univers d’un
temps-espai lineal, determinat per lleis quantitatives i despullat de dinàmiques qualitatives. Més aviat,
en la nostra relació amb les plantes, es fan certesa i
es fan vivència aquelles tradicions de saviesa que ens
han transmès que som un microcosmos on ressona
i s’expressa (en la lògica de la Correspondència7) un
macrocosmos. Hom es descobreix, i descobreix el cos,
en aquesta relació, en tant que temple on s’expressa i
es desplega la vida. En les sensacions, en els colors, en
les imatges, en les relacions entre dolors, òrgans, punts
d’energia, visions i significats o entre plaers, llocs del
cos-cosmos, sentirs... ens descobrim com el lloc concret on s’expressa i vol desplegar-se una vida que és
en nosaltres i que depassa, alhora, aquest sac de pell
aïllat, separat dels altres i del món, que la modernitat
eurocentrada ha pretès que som o que “tenim”. Potser
aquesta sigui la vivència de Pau de Tars: “sou temples
de l’Esperit Sant”?
- Finalment, els colors i les formes, tot guiantnos en el viatge, ens obren, al meu entendre, a allò que
Henry Corbin8 anomena com “el món de l’imaginal”:
el món en què allò espiritual es materialitza i allò material s’espiritualitza tot permetent una experiència
de sentit i una vivència d’unitat que transcendeix la
nostra percepció quotidiana que separa “Jo” i “Món”
o “Subjecte” i “Objecte”. Aleshores, en el diàleg amb
les Plantes, els colors, especialment els colors, ens
permeten la participació en i la vivència de les forces
Creadores-Formadores9 que nodreixen el bategar del
6
7
8
9
10
11
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temps. Aquest em sembla que és el sentit principal del
pensament que, des de fa segles, els pobles de l’Amèrica índia escriuen en forma de teixits.
L’amic i mestre Jean Loup Herbert afirmava10 fa prop
de trenta anys: “la ciència occidental ha arribat a adquirir una mena de monopoli mundial, monopoli, però,
que es fonamenta en unes bases intel·lectuals, ideològiques i espirituals que han portat la humanitat durant el
segle XX a un complet atzucac. És clar que és la ciència
occidental en el seu desenvolupament al llarg d’aquests
darrers cinc segles qui ha portat avui la història humana a una situació que no és difícil d’assenyalar com a
una catàstrofe, perquè tots plegats estem vivint aquesta
catàstrofe (...) la catàstrofe nuclear sempre amenaçant,
la catàstrofe ecològica, la fam de tres quartes parts de la
humanitat, l’esgotament dels recursos no renovables del
planeta. Però això no són més que els símptomes d’una
catàstrofe molt més greu: l’esgotament espiritual de la
humanitat que ha engendrat Occident. Cal simplement
observar l’esgotament de les relacions humanes quotidianes per convèncer-se que aquesta civilització “destrueix
la interioritat dels éssers” (...) Es fa important, doncs,
trobar una altra ruta. Les civilitzacions no occidentals
i l’Islam particularment constitueixen un tresor preciós
per obrir aquesta ruta.” Comparteixo, des de fa temps,
aquestes paraules del meu amic i mestre. I en diàleg
amb Plantes de poder de l’estimada Mesoamèrica, he
tornat a confirmar la veritat que contenen. Vivint, resistint i creant, enmig de les múltiples crisis que patim
fruit d’una Modernitat senil i dement, hi ha un munt
de lluites que es fan necessàries i urgents. Tanmateix,
crec que el nucli de la resisitència al Sistema-Món modern és de tipus epistemològic11 i espiritual. Desconnectades d’aquest nucli aquestes lluites corren el greu
perill d’esdevenir fum. I és en aquesta ruta on la densitat de memòria i d’experiència que reviscola tant en
la reafirmació dels pobles i civilitzacions del Sud, com
en el redescobriment de tradicions dominades a Occident, esdevé certament un tresor preciós. Un tresor
que ens permet afirmar, amb el filòsof africà Eboussi
Boulanga que “el saber és la celebració de la força vital
per a reintegrar-se”.

Vegeu APFFEL-MARGLIN, Fréderique et SÁNCHEZ, Loyda “Femenisme developpementaliste et néo-colonialisme dans 		
les Andes”, a Revue Interculture, nº 150: “Le féminisme à l’épreuve des cultures”.
Vegeu “Racionalidad Abya Yala” a UNIVERSIDAD INTERCULTURAL AMAWTAY WASI (2004), “Aprender en la Sabi duría y el Buen
Vivir”.
Filòsof musulmà contemporani. Vegeu, per exemple, “La imaginación creadora”.
Aalom-Qajolom, matèria formadora i energia creadora, “Cor del Cel/Cor de la Terra”. Termes, tots ells, amb els que els 			
pobles maies anomenen les “forces” primordials.
Vegeu HERBERT, Jean Loup. “Islam et scientificité occidental.”
Relatiu a les formes de conèixer i als sistemes de validació del coneixement.
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art, cultura i societat
La ciudad de las luces
Pol Vancells
El sol cálido de la tarde se apaga bajo un cielo de plomo inmóvil. Es la quinta de una larga lista de sesiones
de quimio en el Hôpital Lariboisière. Mi hermana está
exhausta. La medicación le provoca vómitos de forma
repentina, debilidad extrema y una severa sensación
de ahogo cada vez que intenta incorporarse. Cualquier pequeño movimiento representa un esfuerzo
enorme. La oncóloga, de porte gentil y apacible, ha
pasado unos minutos con nosotras. Se ha mostrado
muy esperanzada porque la enfermedad de Urwa, a
pesar de ser todavía evidente, comienza a tener una
respuesta buena a la terapia. Está convencida de que
en los próximos días sus defensas darán notables signos de recuperación.

de sus cabellos envueltos en una shayla de color morado dista mucho de la sensación frígida que me provoca el movimiento de la ciudad a través del cristal. Las
calles de París ciertamente han recuperado el pulso
después de los ataques terroristas. Vuelve el bullicio
de turistas que deambulan como nunca, y con ellos,
las grandes colas, las selfis, las terrazas de los bistrots...
y el gran despliegue policial en las bocas de metro. Los
persistentes destellos de las luces de neón no cesan, en
su intento de disimular una ciudad desquiciada que se
cree inagotable, cómo un velódromo que intenta recuperar el pulso en una prueba contrarreloj.

Siento que estoy perdida. En todas las entrevistas de
trabajo salgo siempre con la misma respuesta: ya te
Antes de volver a casa, en una tarde de color tan agria, llamaremos. Pero supongo que vivir en un barrio de
un hilo de luz reconfortante y un beso en la frente tan mala reputación no me ayuda. Vuelvo a poner los
consiguen dibujar, por fin, una tímida sonrisa en los ojos en la carretera. “Unidos, los franceses somos inlabios de mi hermana.
vencibles” dice un cartel del Frente Nacional estampado en la entrada de la ruta N3. París tiene el aspecto
Para la vuelta cogemos el autobús de la línea 601. Des- de una ciudad sitiada. Un millar de gendarmes están
de San Vincent de Paul, al décimo arrondissement, desplegados en las calles encomendados a normalizar,
cuarenta y cinco minutos de trayecto hasta Clichy- día tras día, el estado de excepción. Mientras rodasous-Bois, ya en plena banlieue parisina. Mi brazo ro- mos por el asfalto, la ciudad de las luces proyecta en el
dea la cintura de Urwa que se ha quedado dormida crepúsculo escarlatas y ámbares tardíos, cada vez más
con la cabeza acotada en mi regazo. El roce delicado alejados de mí.
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Nos bajamos a la Rue Salvador Allende. Urwa tiene las
piernas acalambradas de haber estado sentada toda la
tarde, así que prefiere caminar un rato para recomponerse. Subimos poco a poco hasta la Place de la Orangerie donde diferentes grupos de jóvenes fuman a las
puertas de los cafés y otros se entregan al mercadeo.
Muchos acuden para comprar documentación falsa,
vender tarjetas de crédito robadas, o bien comprar armas de todos los calibres. Se trata del típico suburbio
que, históricamente, ha sido foco de una delincuencia
sabida, común a todas las ciudades europeas. Nada
grave, o al menos, nada que la sociedad francesa no
pudiera digerir. Hasta hace poco. La debilidad del estado acrecentada por los últimos golpes asestados a
París y Niza ha ocultado el problema, pero además ha
generado más problema: la caza de brujas en Clichysous-Bois aborta el manual de urgencias. Los servicios públicos y las ayudas han desaparecido. En rigor,
puede considerarse ya cómo una “zona liberada” para
las diversas comunidades musulmanas… Y un caldo
de cultivo para violencias secuestradas en la penumbra, como el acoso callejero, las agresiones verbales o
la violencia simbólica.
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De la parte alta de la plaza nos llega el aroma endulzada de las confiterías que nunca cierran. Dentro de
algunos comercios del callejón Marcel Paul, las huchas acumulan donativos para Siria. Los escaparates
de las tiendas de telas se llenan de maniquíes con chador negros, pero también de caftanes y mini faldas
para todos los gustos. En la siguiente esquina, en una
planta baja de fachada estrecha, la asociación islámica
enseña el Corán y hace cursos de árabe. Urwa y yo colaboramos dos días a la semana, ayudando a hacer los
deberes de los niños e incluso proponemos estrategias
de resolución de conflictos con algunas familias. En el
interior del edificio algunos de nuestros compañeros
pintan pancartas para la manifestación vecinal convocada para mañana delante de la Escuela Robert Doisneau, en contra de la prohibición de que las madres
con velo acompañemos a nuestros hijos en los viajes
escolares.
De pronto, un coche de policía de la Brigada Anticrimen nos obliga a mi hermana y mí a subir la acera de
golpe. Cruza la calle a toda velocidad y con la sirena
puesta. La luces azules se pierden en el horizonte que
me reviste de tormento.
Aquí, el Estado Francés ya no existe.
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medicina
Siempre Acompañar
Carmen Asensio
Era la segunda vez que aquella persona venía a la consulta cuando me confió su oculto y profundo dolor.
Por la complejidad del mismo, y por el escaso tiempo
del que disponíamos, pues yo estaba pendiente de un
traslado, dudé de si podría ayudar a curarle, y creí
oportuno hacer derivación a una consulta especializada en psicología. Tendría que ser un compañero médico quien me hiciera ver que aquella persona había
confiado en mí, y que aquello me obligaba a acompañarla. Él se ofreció a ayudarme, y yo la pude acompañar en su proceso de curación.

El mensaje inscrito en ella, de que todo lo que tiene
valor exige trabajo y esfuerzo. El sudor y el sacrificio
de hombres y mujeres que con la ayuda de sus manos,
sus animales y rudimentarios aperos de labranza, conseguían roturarla y trabajarla de sol a sol para obtener
su fruto. La certeza transmitida de que la naturaleza
provee en una relación de intercambio con el ser humano, y de que en ocasiones a modo de prueba, todo
lo quita, tanteando la fe y la perseverancia de un pueblo.

Trabajar como médico rural, tratando de compartir
con cada paciente un tiempo y un espacio común,
proyecta casi sin darse cuenta a la observación de
cada ciclo natural. La naturaleza, envolvente con sus
cambios , enseña, se muestra, se explica en sí. En ella
se aprende sobre la vida y sobre el ser humano, que es
naturaleza misma.

ca con los avances tecnológicos ni se trata basándonos
en la evidencia científica, ni se cura con nuestro vasto
arsenal farmacológico (quizás ésta sea una de las respuestas a la pregunta de por qué con tanto, curamos
tan poco).

El hombre que cultiva el campo entiende que el desaAl poco, se resolvería mi concurso de traslados.
rrollo tecnológico facilita la labor del agricultor con la
Nunca pude imaginar que 25 años después de la li- tierra que trabaja, pero no le libera de la constancia en
cenciatura en Medicina, recorrería el camino inverso el esfuerzo, ni de la obligación de cuidarla, respetarla
al de la mayoría de mis colegas, dirigiendo mis pasos y amarla.
desde la ciudad hacia las entrañas del medio rural. Y Hombres agricultores, prendados, enamorados de la
en la consciencia de que la vida me daba la oportu- tierra.
nidad de ofrecer lo hasta entonces aprendido, podía La materia prima con la que labora el médico es el dotambién intuir un mundo por descubrir y la posibili- lor, el sufrimiento intangible del ser humano. El Homdad de enfocar de manera más humanista el ejercicio bre no sólo sufre cuando enferma, sino que asimismo
de la profesión médica.
puede enfermar cuando sufre. Y esto, ni se diagnosti-

Sobre el suelo milenario, a los pies de la sierra, se alzan
las viñas que dan identidad a un pueblo. La Tierra,
que todo nos lo da y donde todo comienza, se convierte en materia prima con la que trabaja el agricultor. En sus surcos permanece la esencia de generaciones anteriores, lo que quedó en el camino y persiste a
través del tiempo, la memoria de una forma de vivir,
de enfermar y de sanar, de una forma de morir…; Las
creencias, sanas unas veces y generadoras de enfermedad otras, y los valores que se transmiten. La Tierra.

Este matiz del dolor humano es el que exige la Reverencia a la que nos exhortaba Albert Barbé. Y el que
nos obliga, ineludiblemente, a cumplir con la vocación médica de cuidar, y acompañar, aún en la certeza
de que sólo a veces podamos curar. El médico debe
entender que el desarrollo científico y tecnológico no
le exime de esta obligación.
¡No podemos ser impermeables al dolor!
En la especial relación de confianza que establece el
paciente con su médico, ser permeables ante el dolor
del otro, al igual que la tierra es permeable a la llu-
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via que la hace fértil, nos permite reflexionar sobre el
mismo, intentando conocer su esencia, facilitando su
acogida y la asunción de su acompañamiento, evitando así actuar simplemente como técnicos que reparan
órganos estropeados.

Pienso que si de la mano de los primeros filósofos
griegos, los filósofos de la naturaleza, se dieron los
primeros pasos hacia una manera científica de pensar, en las ocasiones en las que no es suficiente con la
Ciencia, quizás sería momento de recorrer el camino
Este Acompañar se hace especialmente dificultoso inverso, y dirigir la mirada desde la Ciencia a la Natucuando el paciente no ve, o niega su dolor, actitud raleza, y aprender de ella.
que conduce con frecuencia a la demanda de un sin- Observo al agricultor: él siembra, cultiva, respeta,
fín de distintas opiniones médicas e inútiles pruebas confía y espera.
complementarias, que pueden involucrar al paciente Final de agosto, tras el envero, y agostados los pámen una espiral que impide que pueda curar su enfer- panos que brotaron tiernos la pasada primavera, ahomedad, y que sólo en el mejor de los casos, no harán ra convertidos en sarmientos, el comienzo de la vensino devolverle a la realidad de tener que mirarse ha- dimia está próximo. Este estío ha sido muy seco. Sólo
ciendo un proceso de reconocimiento de qué es lo las vides de uva blanca y garnacha, por su antigüedad
que le hace sufrir y enfermar. Otras veces el acompa- en la zona, de raíces más profundas, han podido suñamiento está dificultado por la negación que la fami- perar la sequía sobreviviendo con el agua de la nielia del enfermo hace de la enfermedad de su ser que- ve invernal y las lluvias de la primavera. El resto de
rido, incapaces de soportar el dolor que les genera el variedades ya muestran hojas secas. Si no llueve los
sufrimiento de éste, complicando la relación y comu- próximos días, este año no será buena la vendimia.
nicación del médico con la familia y con el paciente.
“La medicina no es una ciencia y, quizás tampoco un
-¿Qué hacer entonces?
arte, sino un espacio creado para que el encuentro huEn ese momento, hay que respetar, sin dejar de ser mano colabore en la superación del sufrimiento utiempático, poniéndose en el lugar del otro, sin olvi- lizando los mejores recursos de la ciencia y del arte”
dar que el ser humano es también naturaleza, y que (Perez Tamayo)
la naturaleza en una relación de intercambio provee P.D: Por supuesto que la función de Acompañar no
cuando se la trabaja, se la cuida y se la respeta, aun- es exclusiva del médico, pero no concibo a éste sin la
que, eso sí, poniendo en ocasiones a prueba nuestra vocación de acompañamiento. Dedico este escrito a la
fe, paciencia y perseverancia.
Fundación La Plana por su labor de acompañamiento,
y en especial a Santi y Montse que supieron acompañarme en distintos momentos de mi camino.

