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Editorial
Santi Vancells

Quan els ideals aixequen cases i quan les
cases esdevenen espais de vida, d’amor, de
fortalesa i d’esperança.
Quan a l’any 1985, La Plana va començar a caminar,
Espanya signava el tractat de lliure adhesió a la
Unió Europea, el diari ABC anomenava Jordi Pujol,
espanyol de l’any i el nombre d’estrangers representava
només el 0,63% de la població.
A l’estat espanyol la transició política havia signat un
pacte de no agressió, que deixava sobre la taula els
problemes reals del país i inaugurava una època, on
la democràcia quedava supeditada a la dictadura dels
partits. Els profunds dèficits democràtics del nostre
país tenen l’origen en aquesta transició.
L’arribada de fons europeus va estimular el creixement accelerat d’un país en construcció. L’anomenat
estat del benestar va propiciar un increment lineal
dels drets de les persones, molt per sobre dels seus
deures. La cultura de la subvenció es va instaurar a tot
el país. Tothom tenia dret a tot, independentment de
la seva condició de ciutadà honest, responsable i solidàriament compromès. La malèvola i provocadora
idea de Francesc Pujols: “els catalans, pel sol fet de serho, anirem pel món i ho tindrem tot plegat”, es va escampar en la societat, com una taca d’oli. Complaguts
d’haver-nos conegut vàrem dilapidar els valors d’una
societat justa, honesta i socialment compromesa.
El 14 de juny de 1985 es signa el primer tractat de
Shengen, i amb ell les bases per la lliure circulació de
persones i mercaderies, i per la creació d’una moneda
única europea. Europa es planteja, amb criteris
estrictament de productivitat i de competència
econòmica, la supressió de les fronteres, enteses,
no com a espais intersticials, llindars o de regulació
i protecció, si no únicament com a barreres. La
ingenuïtat dels polítics, en negar la funció vital de
la membrana cel·lular, només pot ser una mostra
de la seva ingenuïtat o de la seva perversitat. Els

efectes d’aquest desastre els vivim avui, amb la crisi,
instal·lada permanentment en l’Europa del benestar i
en la “Espanya del miracle”.
Una crisi que no és res més que la dificultat i la resistència al canvi o sigui la truculenta manipulació dels
rics i poderosos per ser-ho encara més. El 15,6% del
PIB espanyol està en mans de 100 persones, mentre
que tretze milions de persones viuen per sota el llindar de la pobresa, amb ingressos inferiors als 700 euros al mes. La crisi no és, tal com se’ns vol fer creure,
una mena d’entelèquia metafísica, sinó que respon a
una planificació estratègica per mantenir a les persones lligades de cap i peus. L’administració de la por i
de la seguretat a càrrec d’un únic protagonista: l’estat
- “L’agent 007 aniquilat pel Dr. No”A Catalunya les coses encara són pitjors, perquè a sobre se l’ha presentada, com un model –el famós oasi
català- Un model perfectament definit per l’inefable
i mai prou ponderat, Félix Millet, el pròcer català que
amb tanta senzillesa ens va explicar com funciona i
qui “dirigeix Catalunya”: “a l’estiu ens trobem a Cadaqués i al Port de la Selva, els diumenges al camp del
Barça, i entre setmana al Liceu”. Clar i català: 20 famílies i un padrí anomenat Jordi.
Durant aquests trenta anys de vida “La Plana” ha fet
moltes coses; ha tingut encerts i errors, res que no
sigui aliè a un organisme viu. La seva evolució s’ha
mantingut fidel als principis de “pensar i cooperar”.
En un món subjugat per l’estètica, el compromís ètic
de la Fundació mai no ha traït la voluntat de dialogar
amb la vida i endinsar-se pels territoris menys explorats de la naturalesa humana, aquells on hi viuen les
persones que resten al marge. L’experiència és tan valuosa com ho és el dolor inabastable de la injustícia i
de la vulneració sistemàtica dels drets dels individus.
Uns drets que “La Plana” no ha deslligat mai dels deures i del compromís que l’exercici de tot dret comporta. Les persones que s’han relacionat amb la Fundació,
no només coneixen, sinó que senten i perceben el que
“La Plana” significa. No cal fer una llista exhaustiva,
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ni explicar fil per randa quins són els mèrits, les intervencions i les accions, que al llarg d’aquests anys ha
realitzat; tot el que es podria dir es sintetitza en dues
consideracions.
La primera és de caràcter sensitiu. “A La Plana s’hi genera una energia”. Una energia que les persones perceben i troben en aquest espai. Una energia que és
el fruit d’haver consolidat el diàleg, del qual parlava
abans, amb el món, de no haver-se deixat comprar,
de mantenir-se independent, de prendre decisions
de manera autònoma i solidària i sobretot de pensar
i generar multitud d’accions i intervencions dirigides
altruísticament al bé comú; a una bondat plena de coratge i de fortalesa.
Aquesta energia planteja dos reptes: posar-hi nom; dir
que és i per què serveix. I portar-la a la vida: transformar-la en un bé productiu, en una realitat palpable.
No només hi sou convidats, hi esteu obligats. La Plana
us encoratja a fer un pas endavant i a implicar-vos, no
en el creixement de la Fundació, sinó en el creixement
personal i col·lectiu de la nostra societat, per fer que
aquesta energia transformi el món. A fer, en front de
les múltiples mostres de podriment social, una acció
solidària i regeneradora, justa, sàvia, humil, prospera,
alegre i poderosa.
La segona il·lustra, amb un simple exemple, la síntesi
entre pensament i (cooperació) acció.
És un divendres a la nit, en plena crisi de l’emigració,
quan les oligarquies han explotat i abandonat la mà
d’obra barata que necessitaven per enriquir-se.
Vic; tres quarts de dotze. La ciutat bull. Els estudiants
surten de farra. Les places i el barri vell estan plens de
gom a gom. Tothom té ganes de divertir-se, de passar-s’ho bé. En Frank també.
Fa pocs mesos que ha arribat de Ghana. Ha caminat
pel desert i ha travessat el mar, primer amb una pastera i després nedant. Ha estat internat en un CIE a
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Canàries, a Màlaga i a Barcelona. Finalment, després
de malviure un mes a la plaça de Catalunya, arriba a
“La Plana”, a través de l’Associació Casc Antic. En poc
temps en Frank ha après a parlar català i a treballar
de fuster.
Aquell divendres és la primera vegada que surt. Ha quedat a Vic amb uns col·legues. El batibull és esplèndid; es
respira una sensació agradable, despreocupada i alegre.
Els grups reunits a fora els carrers, a les portes dels bars,
parlen i riuen. Les paraules, i el so dels gots es barregen,
creant un ambient relaxat i fresc. En Frank i els seus
amics, s’hi senten bé; són uns més en aquella àgora. Uns
més amb l’aspiració de celebrar, de parlar, de compartir els relats de les experiències viscudes. Per primera
vegada paladeja el gust de la llibertat en la seva nova
terra. Sota les estrelles totes les terres se semblen.
En Frank respira profundament, se sent agraït. Amb els
col·legues assagen uns passos de ball, en el bar toquen
una cançó de Yossou N’Dour...
El gest no és excessivament brusc, però transmet una
senyal inequívoca. Cap col·lega li posaria la mà a l’espatlla d’aquella manera. No és la primera vegada que
la sent. Abans de girar-se, en Frank, ja sap que passa...
Els antidisturbis porten l’equip complert. No els hi falta
res. El casc, amb la visera abaixada, amaga la mirada
d’uns ulls freds; indiferents, potser fastiguejats per estar
de servei un divendres a la nit.
- Las manos a la cabeza, y la cara contra la pared.
En Frank no entén el que el mosso d’esquadra li diu...
Es queda quiet, rígid. En un instant tot esdevé incomprensible.
El cop de porra, cau vertical, li toca l’orella i li colpeja
l’espatlla.
- Sense marques!
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Un altre mosso empeny en Frank contra la paret.
- Què passa? Què passa? No he fet res!
Les mans escodrinyen la seva roba:
- Dónde tienes la droga? Donde la has escondido?
- Sis plau, jo no he fet res. Què voleu?
- Puto negre. El “cabrón” ens parla en català.
El mosso aixeca la porra:
- Em vacil·les, negre de merda?
- Què vol dir?
- On has après el català
- A “La Plana”
- A “La Plana”?
- Només parlo català!
- Aquest “tio” es vol quedar amb nosaltres! Diu que no
sap castellà! La mare que l’ha parit! A la comissària li
ensenyaré idiomes.
A dins el furgó hi ha quatre persones emmanillades.
Tots són negres. Ningú diu res. Quan arriben els fan
seure en un banc. Els deixen durant una hora. Finalment els fan passar, un per un, a un despatx. En Frank
és l’últim d’entrar.
- Papers.
En Frank fa un gest amb les mans, indicant la butxaca
dels pantalons. El mosso s’hi acosta, treu una cartera i
li dóna. Amb dificultats en Frank agafa un carnet. A
primera vista sembla un carnet d’identitat. El mosso
l’observa; llegeix el que hi ha escrit. Primer pel davant,
després el gira... La seva cara denota sorpresa i tot seguit desconcert...
- Què cony és això?
- És el D.A.S.
- El DAS? I què és el DAS?
- És el document d’apadrinament solidari!
- ¿.....................................?

- Apadrinament solidari?
- Si!
El Mosso torna a examinar el carnet. A la fotografia, la
cara d’en Frank mostra determinació i orgull. El policia
passa el dit per la superfície plastificada i llegeix:
“Article 13.2: tota persona té dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retornar-hi”.
“Aquesta persona està apadrinada i acollida a la
Fundació La Plana. Per a qualsevol incidència us
demanem, si us plau, que truqueu a Imma Vives i Oller.
Telèfon: 686..........”
Durant uns moments resta pensatiu. El silenci és dens,
atapeït. Per un instant els ulls d’aquelles dues persones
es troben, en una mirada llarga i sostinguda.
El cel a Ghana té la mateixa lluentor que mostren els
ulls d’en Frank. Uns ulls sense cap mena de por.
- D’on ho has tret això?
- M’ho ha donat l’Imma.
- L’Imma...?
El mosso es queda pensatiu... i distretament, com qui
no vol la cosa, marca els números...... Són les tres.
- Bona nit. Es vostè Imma Vives?
- ...................................................
- Vostè es fa responsable d’en Frank....?
- ...................................................
- No passa res. Hem trobat el carnet.... El DAS.
- ......................................................
- No. Només és un control rutinari. Volia assegurar-me....
- ..........................................................
- No, cap problema. Ara mateix el deixem que torni....
que torni a casa.... a “La Plana”.
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A les persones que han passat per “La Plana”.
Pel que hi han donat, ensenyat i estimat.
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Respecte (4)
Albert Barbé

Hi ha un moment a qualsevol vida, també a la dels pobles, que hom
defuig la urgència i escollim recordar la prioritat. Aquella és intensa,
aquesta profunda; i sí, només cal rememorar el valor adient al fet que
estem vivint. Hi ha un moment que hom defuig somniar, escollim
allò que ha demostrat valer; referències certes en diem. Hi ha un
moment que hom defuig debatre, escollim resoldre. A vegades la
vida, la nostre també, no pot continuar sent sinó retornant a l’arrel, al
sagrat. Llavors tan sols ens val allò que mereix reverència.
I no és la força la que s’ho val.
I no és el tòpic el que s’ho val.
I no és la lletra de la llei la que s’ho val.
A vegades hem de ser dràstics, també amb nosaltres.
A vegades hem de ser radicals.
A vegades hem de ser lleials.
Faig reverència,
m’agenollo davant la mar Egea.
M’agenollo davant l’esperit humà que impregna l’èxode,
i esdevé peça de caça i objecte d’ultratge dels seus cossos.
De genolls!, si us plau.
De genolls tots!
Humilitat davant l’home!
Mentre, a l’altre extrem del maremàgnum, anem perdent la memòria
d’humà. I anem augmentant el desencís, i per tant el desencert.
Perquè encertar a la vida és la conseqüència de respectar-la.
PD: Aquesta és la quarta entrega i última d’una sèrie. La bastida conceptual d’aquests quatre escrits ha estat l’astrologia, concretament la
simbolització dels quatre punts emfàtics del moviment de translació: Foc, aigua, aire i terra. Gràcies als meus mestres vaig aprendre a
respectar aquesta antiga proposta d’anàlisi de la naturalesa humana,
perquè li vaig reconèixer el seu valor. I gràcies a La Plana vaig aprendre a estimar la diversitat humana perquè des d’un començament em
va copsar profundament el valor de la cooperació entre el millor dels
diferents. Eina i ànima, un magnífic maridatge.
Et respecte, Plana.
astròleg
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Horitzontalitat i verticalitat

Els meus 20 anys amb la Plana
Jesús Artiola i Ruhí

Escric aquestes línies, emocionades, amb motiu de
la celebració dels 30 anys de La Plana que, per a mi,
en són 20 (en la cosmovisió maia un “katun”, temps
de maduració d’un cicle i d’obertura d’un altre).
Certament: deuria ser cap a la tardor del 1995 (o
del 1996) quan, participant en un seminari de cap
de setmana de l’Escola Randa, vaig estar per primer
cop a La Plana. D’aquells seminaris en vaig viure uns
quants, després dels quals varen venir Escoles d’Estiu
(de Randa primer, de Sodepau després), trobades
diverses i, finalment, estades personals -guaridores,
reparadores- sempre que la vida m’ha demanat un
temps de concentració, de silenci o de canvi.

Crec que fou Rainer Maria Rilke qui considerà que
un dels mals profunds d’Europa havia estat separar la
dimensió corporal (horitzontal) de l’espiritual (vertical) en l’experiència monàstica. Avui, en la follia d’una
modernitat dement, que no superarem per simple agitació ni per simple voluntarisme, ens calen espais que,
com La Plana, cultivin l’experiència d’un altre estar en
el món i esdevinguin vivers, pedreres, d’un nou relacionar-se i d’un nou pensar. Perquè, al meu entendre,
només l’experiència de la trobada entre allò que ens
travessa verticalment i allò que ens omple horitzontalment, experiència de plenitud, pot alimentar una relació al món i un pensar que ens alliberi de la demència.

I en 20 anys, des dels moments de la relació més pròxi- O sigui que mil gràcies, felicitats i per molts anys!!
ma, fins als moments temporals de distància, el conjunt de records, de tot tipus, són immensos i intensos.
No els escriuré pas tots (no seria possible), ni tampoc
uns quants (que serien masses). Em quedo només
amb un, que és el que -especialment des de fa uns mesos- em parla més i millor de La Plana. El record té ja
uns quants anys i parla de dues persones, molt estimades, amb qui vaig compartir els meus primers temps
a La Plana. És un record que parla d’en Lluís Maria
Xirinacs i d’en Jean Loup Herbert en una assemblea
de Randa celebrada a La Plana. Ells, que difícilment
es posaven d’acord en massa coses, van convenir i van
estar feliçment i ràpidament d’acord que, La Plana, el
lloc que acollia aquella assemblea (i Randa tot sovint)
era un espai d’una intensa trobada entre les dimensions vertical i horitzontal de l’existència humana i de
la realitat mateixa. Aquella expressió, aquell acord sobre La Plana entre dos dels nostres mestres em retorna tot sovint a la memòria, especialment els darrers
temps: l’experiència de la trobada entre verticalitat (la
dimensió d’allò còsmic i allò diví) i horitzontalitat (la
nostra obertura a la comunitat i al món) és, cada cop
més, la meva experiència fonamental de la Plana.
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La Immunologia (1)
Montse Vives Oller

M’he passejat per la idea de La Plana, al llarg d’aquets
30 anys des de diferents mirades, ja que les connexions també han estat diverses. Però n’escolliré una i,
com tota tria, no es gratuïta.
Som els animals més prematurs, més fràgils i en conseqüència els que tenim el potencial de crear-nos.
Aquest diàleg, entre la fragilitat i la potencia, acabarà
configurant el significat de la vida. Parlo de fragilitat i potencia i vull diferenciar-ho de debilitat i poder,
perquè sovint els confonem.
La distinció la defineix que en el primer, hi ha diàleg,
reconeixement i respecte i en el segon, hi ha tirania,
imposició i profanació.
Podem veure el resultat d’un fer que opti, per una opció o un altre, tant en la construcció de la vida de cadascú , com en la de una societat. És el mateix.
En el moment en que relacionem fragilitat amb debilitat busquem un poder aliè, fora nostre, que ens protegeixi i automàticament cedim el nostre potencial ja
sigui en vistes a la immortalitat, a la salut, a la seguretat..., en definitiva a la obtenció d´un premi i/o èxit
futur que compensi la renuncia.
La fragilitat és la singularitat de cada ésser viu, que
es manifesta exercint la seva potencia. No hi ha renuncia, hi ha respecte i no cedim la potencia sino que
donem als altres el seu fruit.
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Al llarg de la vida de tot ésser viu hi ha moments
decisius. Dic moments perquè majoritàriament tot
funciona bastant automàticament, sinó fixeu-vos en el
cos. És quan hi ha dolor que ens adonem que existeix.
És quan hi quelcom que ens preocupa, interroga,
inquieta... que podem exercir les capacitats que ens fan
humans: reflexionar, exercir la llibertat amb respostes
actualitzades i re-significar el que sigui que ens passi.
Això és el que queda del nostre pas per la vida.
La Plana, com tot esser viu, ha viscut aquets moments
al llarg de la seva trajectòria i jo he tingut l’oportunitat
de formar-hi part. Un moment decisiu per a tots. Un
moment que ens va interrogar i ens va obrir l’oportunitat de dialogar amb l’estrany, el virus, i copsar quina capacitat de resposta s’havia d’actualitzar per tal
de no desdibuixar el que ens constituïa com a propi.
Tots vàrem poder exercir la nostre llibertat decidint
si transitàvem la incertesa per posar al dia el sistema
immunitari o cedíem la nostra potencia a un poder
forà que ens alliberes de la càrrega.
Decidir acollir la càrrega et permet conèixer la teva
força i també la debilitat, et permet aturar-te i integrar
el que has de actualitzar. Descobreixes el mecanisme
de l’estrany: confondre fragilitat amb debilitat. Desconeix la seva força i la seva lluita és el poder, ha d’aconseguir entrar en una altre cèl·lula, desdibuixar-la per
tal de que es confongui i el que fins ara era essencial
ho senti com a debilitat, li cedeixi el potencial i treballi per a ell.
Aquest es el virus de les malalties autoimmunes. Un
virus que ens permet conèixer les falses potencies i
acollir el passatge de diàleg entre força i fragilitat.
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El aquí y el allí
Hosni Almoukhlis

Si la nostalgia es el dolor de verse ausente, ”nostalgiar”
La Plana es el placer de sentir que sigo formando parte
de ella.
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El aquí y el allí
La luna deja su soledad para amar a los lagos.
El caracol cierra su puerta para descubrir
Que el principio era la soledad de un embrión
Y una atracción hacía la luz.
El mar estaba abandonando las playas
Mientras que un pez viejo cuenta su primer amor:
Estábamos nadando en el aquí cuando el allí lo pescó
Dejé mi cuerpo con la manada y grité:
¡Dios!
Creador del aquí y el allí y el entremedio,
Mezclador de los dos mares.
Hay dos enamorados que no se encuentran
Y no hay Barzaj1 entre ellos
No hay agua en el aire
Y no tengo pulmones
Ni hay viento en el agua
Y no tengo alas
No hay nada entre nosotros
Excepto la imposibilidad de pasar
Y no hay fronteras –Dios- y menos en este cuerpo.
No Barzaj para respirar su aire
No Barzaj para soñar con su encuentro
No Barzaj que no me lleve a él
No Barzaj que me lo devuelva.
No Barzaj - Oh, mezclador de los dos maresNo Barzaj y me coge de las manos
No Barzaj y me ayuda a mi
Cada noche, dejo mi cuerpo y te busco
Sabes compañero que no estoy aquí y no estoy allí
Y que me inundo cada día en tu amor
Sabes compañero que tu ausencia es un presencia aquí
Y tu presencia es ausencia de todo dolor
Sabes compañero…. que eres tú mi compañero
Un pez llora a un amor…y sonríe.
(1) El Corán habla sobre la división entre el agua fresca (dulce) y la salada,
menciona la existencia de un “límite infranqueable”, un Barzaj, junto con
la barrera. Él es quien ha hecho que las dos grandes masas de agua fluyan;
una dulce, agradable; otra, salada y amarga. Ha puesto un espacio intermedio y una barrera infranqueable entre ellas. (Corán, 25:53)
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JORNADES
D’ESTIU A
LA PLANA

FEM-HO BÉ,
FEM-NOS
MILLLORS!
Del 10 al 16 d’agost
de 2015
Una setmana convivint per
cooperar-nos,
per nodrir l’esperit.
Amb activitats corporals,
xerrades i concerts.
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