Com és que? Des de quan?
Què va ser abans?
Per què? …?

Presentem una proposta al servei d’afavorir i alimentar una actitud indagadora,
contemplativa i agraïda vers la realitat. És en aquest context on ens sembla que els relats
mítics sobre els orígens de l’Univers i de la vida poden fer aportacions d’interès.

Objectius
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  
-‐  

Propiciar una actitud atenta, contemplativa, vers la realitat.
Alimentar i acompanyar la mirada interrogadora cap el Cosmos; un itinerari que
porti a assaborir el fet mateix de l’existència.
Familiaritzar-se amb l’ús del llenguatge simbòlic: els “textos especials”.
Conèixer alguns relats dels orígens, i relacionar-los amb l’entorn cultural que els
va generar.
Buscar i crear formes d’expressar i comunicar l’agraïment per l’existència.
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Introducció

Com més penetrant és la descripció científica, més gran és l'admiració que em
genera davant el misteri de l'existència, davant l'irresoluble enigma de la
presència d'una gota de pluja, o d'un floc de neu. M'esforço en mantenir viva
la capacitat de somiejar, esperonada pels mil prodigis que puc contemplar a
cada instant, i aquests, com més anys passen, més es multipliquen.
(Albert Schweitzer1)

Potenciar el contacte amb la realitat, amb la natura, amb l’Univers, és un dels grans
reptes educatius del segle XXI. Per valorar la realitat, la vida, cal establir-hi una relació
significativa, viva, entrar-hi en contacte. Fent servir el cap, el cor, les mans, tot allò que
som. Si ens fem preguntes, preguntes de les grosses, és perquè alguna cosa ens ha
sorprès. I si ens ha sorprès és perquè hem tingut l’oportunitat de “veure”, d’estar, de
sentir la proximitat de la presència d’allò que sigui; l’oportunitat d’admirar, de
sorprendre’ns, d’assaborir, d’interrogar-nos, de contemplar... És a dir, l’oportunitat de
viure les condicions i emocions en què pot néixer i arrelar l’interès profund, el sentit
de comunió, de respecte, de compromís. Sense una finestra oberta a la realitat, com
podrien néixer les preguntes?
“Al principi...” Cada grup humà té el seu relat dels orígens, i entrar-hi en contacte
és posar-se en contacte amb les preguntes que s’ha plantejat la humanitat des de la
nit dels temps; és compartir la consciència de no ser els autors de l’Univers, ni de la
vida... “Com és que...? Per què? Quan? I si...?” Els relats dels orígens conviden a
assaborir l’existència de la Terra, dels estels i els planetes, de les nits i els dies, de
l’aigua i de l’aire, dels animals i la vegetació, del éssers humans... Però, si abans no
hem obert la finestra, si no hem obert els ulls a tot el que ens envolta, textos com
aquests entraran per una orella i sortiran per l’altra, sense arribar a mobilitzar la
imaginació, sense poder commoure o generar nous interrogants..

El contacte amb el món natural
Avui, uns 4.000 milions de persones, més de la meitat de la població mundial, viu ja
en entorns urbans densament poblats. La vida urbana és com si transcorregués en una
mena de decorat de teatre que ofereix tot el necessari per a la representació, alhora
que ens distancia del contacte directe i diari amb les forces de la natura, amb la seva
1

Albert Schweitzer. Souvenirs de mon enfance. Istra, 1951. p.66
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presència, amb la seva infinita diversitat. Les nits i els dies, les muntanyes imponents,
el poder dels oceans, la complexitat de les trames de la vida en íntima
interdependència... Tot això pot passar –i passa– desapercebut en uns entorns fets a
mida. Uns entorns que ens separen d’aquell frec a frec amb els elements que fa
possible que la realitat ens sacsegi, ens habiti i ens penetri.
Conscients de la importància d’aquest contacte per a poder viure el
reconeixement de l’existència des de la fondària pròpia de la condició humana,
mirarem de propiciar-ho, com sigui. És un repte nou que ens força a assajar
possibilitats. De la mateixa manera que els nostres avantpassats no necessitaven un
gimnàs per a mantenir un bon to muscular perquè les ocupacions quotidianes més
habituals ja posaven en joc tot el cos, i nosaltres sí, una cosa similar succeeix en relació
amb el contacte amb el món natural. Així com ens hem adonat que la salut passa per
introduir moments per l’exercici físic, hi ha un altre nivell de salut que ens reclama
espais per a conviure amb la realitat: per a poder sentir la seva proximitat, la seva
presència.
Una tarda a l’aula; comença a ploure. La mestra interromp el que estan fent.
“Escoltarem un minut la pluja”. Passat el minut... “Podem quedar-nos-hi una mica
més? –pregunten uns. “Què bé que s’està!” –comenta una altra. S’hi està bé, en
voldríem més... Som part de la vida, bateguem amb el seu bategar, i quan ens oferim
l’oportunitat de percebre-ho, en fruïm, les criatures en frueixen. Qualsevol ocasió,
qualsevol tema, qualsevol àmbit, presenta oportunitats de fer-ho, però demana temps,
una aproximació sense presses, sense objectius fixats. Temps per gaudir, per estar, per
fixar-s’hi, per deixar volar la imaginació, temps per percebre des del nostre espai
interior: només així ens podria arribar a captivar “la presència d'una gota de pluja”!
Centenars de milers de milions de galàxies, un Cosmos d’unes dimensions
inimaginables, el prodigi de l’existència de qualsevol ésser... de motius no ens en
falten! Si ho tenim present podem aprofitar tant els moments de sortides com la
quantitat de recursos visuals i de tota mena que són al nostre abast al servei d’aquesta
implicació de totes les capacitats.
Veure imatges del Cosmos perquè sí, per gaudir-ne, imatges de la natura. A les
sortides a la natura donar valor a les activitats de “no-fer”, a aquells espais i propostes
que convidin a gaudir, a descobrir, a assaborir, a sorprendre’s. Tot el que calgui per
escurçar distàncies amb la realitat; que aquesta tingui la possibilitat de “tocar-nos”, de
mobilitzar-nos, que puguem sentir la seva presència, el seu “dir”. Un “dir” que ens
convida a situar-nos com a part integrant d’aquesta immensitat, minúsculs i immensos
alhora, com ho és cada ésser, cada element de l’existència.
En el sí d’una dinàmica que procuri propiciar l’actitud contemplativa, atenta, capaç
d’intuir la força de la presència del que ens envolta i del que som, és quan pot ser un
bon moment per a apropar-nos a algun relat dels orígens. Si en nosaltres s’ha generat
algun interrogant, si després d’una estona de contemplació, ens hem pogut preguntar
“per què?”, “com és possible...?”; si n’hem parlat entre nosaltres, si hem provat
d’imaginar respostes, aleshores podrem assaborir i valorar els relats dels temps antics.
Podrem comprendre la necessitat de buscar explicacions, de compartir-les.
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Els mites i el llenguatge simbòlic
En altres moments hem presentat les peculiaritats comunicatives del llenguatge mític2.
Tinguem present que els llenguatges simbòlics, metafòrics, poètics, no es situen en
l’àmbit de la descripció, sinó en el de vehicular la percepció de la realitat des del sentir,
la “notícia” que en rep la intuïció, l’emoció. Llenguatges que ajuden a obrir camins
des del sentir, propicien la possibilitat d’intuir (i respondre) a la “presència” de la
realitat més enllà de la percepció i la interpretació conceptuals que en fem.
Constitueixen un peculiar ús de les paraules i de les imatges que convida a anar més
enllà d’elles per a poder rebre la “notícia silenciosa” del ser de les coses, acollir-la,
assaborir-la, valorar-la, agrair-la... Són imatges, relats, poemes, que inviten a atendre,
a rebre, valorar, estimar i... agrair.
A l’hora d’acostar-nos a un text simbòlic i mític tinguem present, també, que la
major part del temps ens movem en el terreny del llenguatge conceptual i descriptiu i
que, per tant, la tendència serà a rebre qualsevol relat com a crònica, com a descripció.
Si ho féssim així el text mític emmudiria, perdria el seu poder metafòric. Quedaria tan
sols com una crònica “dubtosa”. De la mateixa manera que un Picasso seria una mala
fotografia documental.
Però dur a terme aquest canvi de registre a l’hora d’entrar en contacte amb un
text, no és ni senzill ni evident. Demana temps, requereix crear les condicions per fer
possible una escolta d’una qualitat peculiar. Ens trobem davant de “textos especials”
que parlen d’una manera “especial”. En aquest cas, per exemple, la proposta que fem
d’explorar més d’un relat de la Creació, té a veure amb afavorir aquest canvi de
registre.
Abordar un mateix àmbit temàtic des de relats i imatges diverses pot ajudar a posar
en moviment la capacitat de somiejar, de deixar volar la imaginació poètica. Explorar
amb gust més d’un relat ens allunya de l’hàbit instintiu d’assumir el text com a
descripció unívoca. Ens allunya del terreny de les veritats excloents i exclusives, tot
apropant-nos allà on la veritat és com un mar que es va enriquint sense fi, amb l’aigua
de múltiples rius.
Sigui el que sigui l’itinerari que dibuixem, tant de bo si ajuda a sentir-se prop de
tants homes i dones de tots els temps i llocs que s’han preguntat, s’han admirat, han
reflexionat, han cantat, han agraït, s’han sentit responsables... de tot el que es
desplega davant dels nostres ulls cada dia. Podem fer nostres les seves experiències,
i afegir-hi la nostra, les nostres pròpies paraules, el nostre gra de sorra a la celebració
de la vida.
Les propostes aniran dirigides a assaborir aquesta riquesa. El canvi de registre, el
canvi de llenguatge, no l’aconseguirem ni de cop ni per decret. Propiciar-ho serà un
art, d’aquí la importància de les activitats introductòries i de crear les condicions per a
gaudir amb l’exploració dels textos.
2

Per exemple: Apunts sobre el llenguatge simbòlic (a: http://www.otsiera.com/apunts-sobre-el-llenguatge-simbolic/)
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Quin ha estat l’itinerari previ del grup? Què l’ha dut fins aquí? Els entorns de treball
poden ser molt i molt diferents. Potser es tracta d’un grup que treballa l’evolució de
l’Univers a l’àrea de Naturals. O potser s’han treballat els cicles de la vida. O potser el
grup ha abordat les realitats de les que en tenim experiència directa i les que no (“en
parlem de la mateixa manera?”). Potser ja s’ha familiaritzat abans amb els llenguatges
simbòlics, perquè els ha fet servir en l’exploració de la nit i el dia, o de les estacions
de l’any, o d’algun altre aspecte de la realitat. O potser...
Cadascú coneix l’entorn en el que es mou i treballa!
Els suggeriments i el recull de textos que presentem desitgen ajudar a bastir
itineraris ben diversos, al servei d’alimentar la mirada contemplativa, la interrogació i
la celebració de la vida en els diferents entorns educatius. Esperem que puguin ser
d’utilitat.
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Activitats

Observar, percebre, tenir notícia
Tal com hem anunciat, l’itinerari que proposaríem inclou moments que afavoreixin el
contacte amb la realitat, amb “la vida”; i, a partir d’aquí, la possibilitat de començarse a formular, personalment, alguna pregunta “de pes”.
A l’exterior

-  

-  
-  

-  

Si tenim alguna sortida prevista, imaginar quin espai podríem dedicar a cultivar
l’actitud contemplativa, una actitud atenta i receptiva vers el que ens envolta, sense
més objectiu que el fet de tenir-ne notícia, de prendre’n consciència (que no és poca
cosa!)
Jocs d’observació. Joc de recollida de fulles de diferents arbres o arbusts: tantes com
sigui possible, millor; però sense repetir-les. Jocs d’escolta de sons: distingir la
diversitat. Els sons del mar. Moure’ns al ritme de les onades. Etc.
Estirats a terra, panxa enlaire, de dia: mirar el cel, els núvols, el vol dels ocells. On són
els estels, ara? Deixar volar la imaginació.
Estirats a terra, de nit: mirar! Quants estels podem comptar? Sabeu quants en podríem
veure? Observar la lluna. Silenci. Ens arriben els sons de la nit. Observar, assaborir.
Mils de milions d’estels, de galàxies, la Via Làctia. Deixar volar la imaginació.
I tot això... Des de quan? I si el sol fos més lluny de la Terra? I si... Deixem temps al
naixement de les preguntes, temps per a que arrelin. No anem darrera de solucions,
sinó d’esperonar la imaginació, la curiositat, els interrogants.
A l’interior
Amb el mateix esperit, crear les condicions per a poder ser testimonis de la immensitat
i de la fragilitat, testimonis de la meravella visionant i assaborint algun powerpoint,
vídeo, etc. Sense presses, sense més objectiu que arribar a despertar l’interès, deixant
temps per a que les imatges puguin creuar l’escorça de l’atenció més superficial.
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Realitats i experiències difícils d’explicar
Potser ens caldrà i ens anirà bé dur a terme alguna activitat que ens permeti intuir i
valorar millor el sentit de parlar amb imatges, amb metàfores i narracions, molt
especialment quan volem explicar coses que no són fàcils d’explicar. Algun
suggeriment d’activitats que poden ocupar més d’una sessió:
1. Ens en adonem de la diferència entre viure una cosa i que te l’expliquin.
Ens dividim per grups, i a cada grup uns fan i expliquen, i els altres miren i escolten.
- Beure aigua, menjar quicos, pipes, un tros de kiwi, formatge... Els que han begut (o
menjat), ho expliquen als altres.
-   És el mateix, fer-ho o que t’ho expliquin? Hi ha diferència?
-   Resulta fàcil explicar-ho? És fàcil explicar els diferents gustos? Com ho hem fet?
- Podem estirar el fil i portar-ho cap a altres activitats i moments (anar en bicicleta, a
un concert, nedar...) És el mateix fer-ho o que t’ho expliquin?
2. Si alguna cosa no l’hem vista mai...
- Imaginem que ens trobem amb algú que no ha vist mai l’arc de Sant Martí. Com ho
fem per explicar-li? Què li diríem?
-   Ho fem, per grups. No hem donat cap indicació de com ho havien de fer. Potser hi ha
qui en lloc de paraules fa servir altres mitjans. Mirem com ha anat, què ha passat.
-   Imaginem que som nosaltres els que no hem vist mai l’Arc de Sant Martí. Què passaria
si ens ho expliquen? Ens ho creuríem?
-   Si ens expliquen coses que no veiem: quan les creiem? De què depèn?
La conversa ens pot portar a veure que un element que compta és la confiança; si
es tracta d’algú en qui confies, algú que suposa un referent, les seves paraules tenen
un pes diferent que les d’una persona desconeguda.
Després de la pluja ve l’airet fi
brilla al cel l’Arc de Sant Martí.
És com un pont engarlandat,
i el sol s’hi passeja estarrufat.
Mirem enlaire, fem el babau
cap a les banderes rosa i blau!
Però el veiem, aquest és el mal
només durant el temporal.
No seria més enraonat
que no hi hagués gens de tempestat?
Un arc de Sant Martí sense tempesta,
això sí que seria una gran festa.
Seria una festa per tota la terra,
fer la pau abans que la guerra.
(Gianni Rodari)
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- Pot ser un bon moment per a llegir el conte de l’Indrrant que dugué la tardor3 i
parlar-ne. El grup del personatge protagonista confia en ell, però els està explicant
una cosa tan i tan diferent de tot el que saben i han vist que no poden arribar a
entendre’l, no imaginen a què es refereix quan els parla de la tardor...

Compartint la mirada atenta (i les preguntes) de Humason i Hubble
Sense oblidar l’objectiu que perseguim, un text que pot ajudar a despertar i alimentar
la sorpresa i les pròpies preguntes podria ser “Observant el cel amb telescopis”. Narra
com se’ls va acudir a Milton Humason i Edwin Hubble la possibilitat d’una gran
explosió. Però... i abans? Què hi havia abans? Podem anar desplaçant l’interrogant,
cada vegada més enrere en el temps, però, en un moment o un altre, tornarà a
aparèixer allò de: “I abans?”
-   Aportacions, idees, preguntes... Diàleg. I nosaltres, com ho imaginem?
El punt de partida de l’activitat pot haver estat un altre fins anar a parar a les preguntes
sobre l’Univers.
-   Situats, per exemple, davant d’una fotografia d’un oceà (un volcà, un glaciar,
un llamp, una cascada, ...): “tu, què et preguntaries?” Deixar uns moments per
a pensar i poder escriure la pregunta (la pregunta, no la resposta!).
-   El grup va compartint les preguntes que es faria. Quines altres preguntes ens
podríem fer?
-   Visionar el documental de l’Institut Cartogràfic de Catalunya “Gaia. La Gran
Mare” (un documental de 48' sobre l'origen, l'evolució i el futur de la Terra,
amb èmfasi en els conceptes geològics i el paper de la vida i dels humans).
-   https://www.youtube.com/watch?v=OL6U_1WmBbw&feature=youtu.be
-   Lectura del text “Observant el cel amb telescopis”. Diàleg.

Des de quan? Com?...? Estirem fils
Abans d’entrar en contacte amb els relats que ens arriben des dels diferents punts del
Planeta, és important que les criatures hagin pogut fer l’esforç d’imaginar i d’explicar,
s’hagin pogut topar amb la dificultat d’aquell “abans”, amb l’inici de l’inici... Hagin
pogut descobrir com cadascú hi posa alguna cosa de collita pròpia, i que la diversitat
és riquesa.
Imaginar els propis relats. Escriure’ls, dibuixar-los. Els podem haver demanat que
portessin imatges de diferents elements de la natura (mar, terra, cels, animals...)
Construir la narració a partir de les imatges. Compartir els relats. És possible que en
les seves explicacions apareguin elements (expressions, o l’ordre, etc.) que després
Dins: T.Duran; N.Ventura. Setzevoltes: recull de contes per narrar. Graó, 1985. El podeu trobar també a
http://www.otsiera.com/lindi-errant-que-dugue-la-tardor-2/
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apareixeran en els relats que llegiran dels diferents pobles. Recollir-los, per poder
establir després la relació, el paral·lelisme.
Una caixa de pèsols que va esclatar
És la peculiar visió de la creació que ens ofereixen Jürg Schubiger i Franz Hohler a “Así
empezó todo” (Anaya). El big bang, de fet, va ser una caixa de pèsols que li van regalar
a Déu, i que un dia va esclatar. Déu estava ben perplex: qui li podia haver enviat una
caixa de pèsols?
Pot ser una manera d’introduir el tema des d’un to més lúdic, o recuperar-lo si ja
l’havíem començat a treballar en una sessió anterior.
Ben bé no devia anar així, però, a tu... Com t’agradaria imaginar-ho?

“Al principi...” Explorem els relats dels orígens
I abans, què? Tots els elements estaven barrejats en una gran massa informe,
anomenada Caos... –explica Ovidi a Les Metamorfosis I, 6-7–. Amb la mitologia grega
obrim la tria de textos. N’hi ha de més llargs i de més curts, de més simples i de més
complexos, d’entorns culturals més propers i més llunyans. No es tracta de treballarlos tots; hem procurat oferir una selecció amplia i diversa per tal que tothom hi pugui
trobar algun material adequat. Quins ens poden anar millor? Quina és la composició
del grup? Quines les arrels culturals familiars?
Una possibilitat seria triar una narració o dues per a treballar-les amb tot el grup, i
deixar-ne d’altres per a explorar-les per grups. Com a primer pas potser primer llegirne una de breu i simple, i després ja una de més llarga. Textos com el relat maia (del
Popol Vuh) o el del Llibre del Gènesi, poden ser llegits per diversos nens i nenes, un
fragment cadascú. O també, el de la creació del Gènesi es podria repartir retallat a
trossos i convidar-los a reconstruir-lo. Les dinàmiques poden ser ben variades.
El Popol Vuh és un relat molt extens i l’hem resumit. El text original és en castellà
(veureu més informació al final d’aquesta introducció). A la versió castellana de tot
aquest material hi podeu trobar la versió que n’hem fet conservant paràgrafs sencers
de la versió original. La numeració que acompanya al text l’hem adaptat a la síntesi
que n’hem fet. En canvi, pel que fa al relat del Gènesi, text i numeració corresponen a
l’original bíblic. En ambdós cassos ens ha semblat que la numeració podia ajudar a
distribuir la lectura o a seleccionar fragments.
Sigui quin sigui el text que llegim,
-   Situarem d’on prové el text, de quin llibre, de quin entorn cultural.
-   Lectura. Ens anem aturant. Quins elements apareixen, en quin ordre. Ens ho
imaginem.
-   Què destacarien. Què és el que més els ha agradat. I sorprès? Què hi afegirien?
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Treball per grups a partir d’altres narracions. Podem dividir la classe i repartir una
narració a cada grup.
-   Llegir-la, comentar-la. Quins elements apareixen, en quin ordre. Què en
destacarien. Fer-ne el dibuix.
-   Cada grup explicarà la seva narració a la resta de la classe.
-   Fer-ne un mural.
Recordem que l’objectiu no és “aprendre’s els diferents relats” sinó arribar a
assaborir-los. Adonar-se de com posen de relleu l’existència dels diversos elements de
la natura, i també l’existència dels éssers humans. Com presenten la seva capacitat de
parlar, de caminar, de respirar. D’existir.
L’objectiu és, també, adonar-se que les persones s’han fet preguntes en tots els
racons del món; poder sentir la comunió amb els altres a partir dels nostres propis
interrogants i relats. Per assolir-ho no cal excedir-se acumulant lectures. Veure més
d’un text ajuda a guanyar flexibilitat i a poder-nos situar en l’àmbit de la metàfora i de
les imatges, en l’àmbit de la lectura simbòlica. Però sense embafar ni cansar. Cadascú
calibrarà quins i quants.
Hem insistit diverses vegades en la idea “d’assaborir” ja que desitjaríem que el
conjunt de l’itinerari tingués aquest to de presa de consciència de l’existència de tot
plegat, pausada i alegre. Tots aquests relats són, sobretot, una celebració del fet
mateix de l’existència. I aquest és el sentit essencial de la proposta.

Apunts a partir d’experiències a l’aula. Un ventall d’aportacions
De les experiències “a peu d’aula” ens en arriben diàlegs, reflexions i suggeriments
que ens agradaria compartir aquí.
Ø   Apareixeran les preguntes... “però... va ser així?”, “quin relat té més raó?”, etc.
Parlem-ne! “I tu què en penses?” “Hi havia algú per a saber com va anar?” “Per què
et sembla que ho van explicar així?” “Tu com ho imagines?”...
Sovint les criatures (i no només elles!) necessiten notar algun punt ferm a l’escenari:
tot això està molt bé, però “de debò, de debò... com va anar?” Multiplicar versions,
sense més, pot generar inquietud. Cal alimentar àmbits de certesa. Però... quina mena
de certesa? La paraula adulta ha de poder resistir el pas del temps. No s’hi valen
aquelles respostes que no neixen de la nostra convicció sincera, respostes que la
criatura un dia o un altre descobrirà com a “engany”. Això sí que pot derivar en font
de malfiança.
“Certesa” no vol dir saber-ho tot, certesa no vol dir mantenir un sol punt de vista...
-   A partir de la projecció de Peters els mapes del món resulten ben diferents; o
si girem el mapa cap per avall, ja res serà familiar, o si la partició la fem en algun
lloc desacostumat, deixant l’Índia al bell mig, per exemple, què ha passat?
-   “Poc a poc anem explorant”, “les maneres d’interpretar canvien, i ho
continuaran fent!”. Compartim aquestes certeses amb les criatures.
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Investiguem, posem-nos en contacte amb qualsevol dels magnífics projectes
de recerca contemporanis, amb tants homes i dones interessats, dia a dia, en
poder desxifrar, interpretar, trobar, analitzar... De tot el que ens envolta, quin
és aquell minúscul % que s’arriba a detectar? Celebrem la certesa de poder
compartir l’aventura indagadora de tants i tants adults, en tots els racons del
planeta.
-   Ens adonem que encara que no ho acabem d’entendre del tot, el fet mateix de
pensar-hi i de parlar-ne ens ajuda a fixar-nos-hi més. A tenir més confiança. Una
confiança que no té a veure amb tenir uns mapes ben delimitats, sinó amb
saber-se exploradors en (i amb) companyia. Una confiança que fa possible que
ens ho passem bé, sense pors, avançant per territoris desconeguts.
-   Ja ho sabem que no és el mateix un antic relat que un vídeo de la NASA. Però
podem descobrir que les diferents maneres d’explorar les coses, de pensar-hi i
de parlar-ne, fa que apareguin una diversitat de temes i de idees; fa que
tinguem en compte aspectes que potser ens passarien per alt.
Ø   Pot ser una bona ocasió per a comprendre que hi ha diferents tipus de preguntes,
i que el caire de les respostes varia segons el tipus de preguntes que ens fem. No és
el mateix preguntar-se “com s’han fet les coses? o, com va originar-se la vida?”, que...
“Per què, per a què?”, “Quin sentit té...?”, “Per què sóc aquí?...”
Portem la imaginació interrogadora vers la nostra pròpia existència: “I jo, des de
quan existeixo?” ¿Des del dia que vaig néixer? ¿Vols dir? Pensem-hi, parlem-ne. És
ben possible que alguna criatura faci la connexió amb la cadena generacional. Una
vida que prové de la vida dels pares... ¿només? i prou? S’il·luminen les cares quan es
fa patent el lligam intergeneracional... Venim de tan lluny!
Venim de molt lluny. Apareixem aquí una estoneta per contemplar tot això i
estimar-ho. I després desapareixem. Amb quines altres paraules ho diríem? Què hi
afegiríem? Per a què naixem? Què desitjaríem? Deixem uns segons per a la reflexió
personal i recollim les aportacions.
-   Per contemplar, per estimar, per...? Descobrir, jugar, ....
Ø   Pot resultar útil treballar en algun moment el concepte de “crear”, “creació”: què
vol dir “crear”? Jo, puc “crear” alguna cosa? Què necessito? Em surt bé a la primera?...
Ø   Una nota en relació a la tradició islàmica. No hi ha a l’Alcorà una narració completa
de la Creació. La tradició musulmana s’arrela en la tradició cultural semítica, de l’estirp
d’Abraham. I Déu, és el Déu d’Abraham, el Déu Creador de Cels i Terra. Les persones
que escoltaven al Profeta compartien unes idees prèvies sobre els orígens; i els textos
de l’Alcorà fan referència a aquell relat que tots ja coneixien, insistint en la necessitat
de ser agraïts, d’obrir els ulls a la meravella de la Creació, etc. Però la revelació
alcorànica no afegeix una nova narració, ni repeteix allò ja sabut per tothom. Vegeu
per exemple els versicles: 7,52; 21,31; 36,22-40; 36,71-83; 41,9-12; 79,27-33. N’hem
inclòs una tria a l’apartat de textos d’agraïment.
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Agraïment
Aquesta és la idea central de la meva vida: no donar mai el món per fet, assumirlo amb humilitat i gratitud, la qual cosa consisteix en veure-ho tot, fins allò que
pot semblar el més normal de tot, com a inesperat i immerescut.
(G.K Chesterton4)

Partíem d’unes activitats que convidaven als nens i nenes a sentir una realitat viva, unes
activitats que procuraven acostar-los a la realitat. I les activitats entorn als textos dels
orígens no ens allunyen d’aquesta actitud, al contrari. Poden ser font d’una presa de
consciència agraïda.
L’itinerari ens pot portar, poc a poc, cap a donar forma a l’agraïment pel do de la
vida, pel sol, per la llum, per la pluja, pels arbres i tot el que existeix. No es tracta de
forçar-ho. No és que ara “toqui” donar gràcies. Sabem que no és un pas obvi, però
també sabem que el podem afavorir, amb un comentari, amb una pregunta. “De què
t’agradaria donar gràcies?”
Potser necessitarem deixar passar un temps, deixar reposar el que hem vist i hem
fet, i en un altre moment, creant novament les condicions, convidar a donar gràcies.
És important aprendre a donar forma a l’agraïment; fent-ho ajudem a que prengui més
consistència i fondària, ens fem més conscients del peculiar “sabor” d’aquest
sentiment profund, més conscients de la joia que se’n desprèn, de com alimenta les
ganes de prendre cura de tot plegat, de la vida.
Al servei de tot això trobareu un document amb una selecció de “Cants de
gratitud”. Es podrien relacionar amb els diferents textos dels orígens y el seu entorn
cultural, o no. Sigui quan sigui que els fem servir, el que sí que demanen ser tractats
com a “textos especials”. Posar-nos a punt, potser visionant alguna imatge relacionada
amb la terra, el sol, la vida... els elements que apareguin als textos.
Triar-ne algun (no cal “gastar-los”! Poden formar part del nostre sac de recursos).
-   Lectura pausada. Escoltar, comentar.
-   I a tu, com t’agradaria donar gràcies? (escriure, dibuixar)

A través de la música
En aquest, i altres moments de l’itinerari, podem convidar el grup a escoltar alguna
composició musical. Per exemple, algun fragment de: Els Planetes de Gustav Holst, o
de La Creació de Haydn, o de la Suite Peer Gynt de Grieg. O també de la Simfonia del
Nou Món de Dvorák (tot i que el “nou món” en qüestió, eren els joves Estats Units
d’Amèrica, no el naixement de l’Univers!).

4

Dins: Martin Gardner. Los porqués de un escriba filósofo. Tusquets, p. 359.
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Tenir en compte que el fragment triat no sigui massa llarg, que permeti uns
moments d’escolta contemplativa sense caure en l’avorriment, una escolta que pot
volar entre estels i planetes, entre oceans obrint-se, terres que emergeixen, vegetació
fent la seva aparició, etc.!
-   Què t’ha suggerit? Què és el que més t’ha agradat?
-   Cantem? Què tal acompanyar a Mercedes Sosa o Joan Baez en el seu “Gracias
a la vida”? (https://www.youtube.com/watch?v=WyOJ-A5iv5I,
https://www.youtube.com/watch?v=Pz_7h2Ytq1k ). O a Louis Armstrong cantant
“What a wonderful world?”. En aquest enllaç Armstrong fa una petita introducció
explicant què vol dir per ell meravellar-se (amb subtítols en castellà):
https://www.youtube.com/watch?v=FaqSchFmVRM

Font d’algunes de les imatges que oferim
Universo: https://esp.rt.com/actualidad/public_images/2016.04/article/5700cea3c4618828738b45d2.jpg
Explosión: https://pixabay.com/p-417894/?no_redirect
Caos: http://blogs.infobae.com/grecia-aplicada/files/2014/08/cAOS.jpg
Popol Vuh: http://1www.ecestaticos.com/imagestatic/clipping/afb/194/afb194bfc126df2b30a9a0a07818f56d/el-parrocoperdido-en-la-jungla-que-rescato-una-obra-inmortal-de-las-hogueras-genocidas.jpg?mtime=1466769344
Lobo y águila:
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/0e/53/47/0e534703396e73d1f6e5d2dd404184f5.jpg
Mitología vikinga, Imir: http://3.bp.blogspot.com/C_ZbrVkXXL8/U5DbB2JwdnI/AAAAAAAAEwo/rQ5I_NueebM/s1600/ymir+sons+of+burr+borr+bor+odin+vili+ve+giant+g
innungagap+katharine+pyle+tales+from+norse+mythology+myth+myths+god+gods+giant+giants+creation+of+the
+world+midgard+heathen+asatru+blog.jpg
África, dios Bumba: http://jeremyvarner.com/blog/wp-content/uploads/2015/07/bumba3.jpg
Mitología japonesa: http://www.matthewmeyer.net/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/izanagiizanami.jpg
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ALGUNES INFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES

Els textos ja van acompanyats d’una petita presentació o de la referència a la seva font.
Per si pot ser d’utilitat, oferim aquí una explicació una mica més extensa sobre el Popol
Vuh i sobre Els Edda.

El Popol Vuh

El Popol Vuh ('llibre del consell' o 'llibre de la comunitat'; del quitxé: popol, 'comunitat',
'junta', …; i wuj, 'llibre') és un recull de relats mitològics i llegendaris del poble quitxé,
(pertanyent a l’antiga civilització maia), de la zona de Guatemala i Hondures. El va escriure
en castellà Fra Francisco Ximénez, a principis del s. XVIII, basant-se en un manuscrit quitxé
del segle XVI. El frare explica que els maies quitxé de la comunitat de Santo Tomàs Txuilà
(avui dia Txitxicastenango, Guatemala) li mostraren una recopilació d’històries escrita en
llengua quitxé fent servir l’alfabet llatí i que ell, adonant-se de la importància, va decidir
traduir-la al castellà. La primera edició la va fer a doble columna: el text quitxé i la traducció,
costat per costat. Pocs anys després, el 1722, en publicava una segona versió en prosa,
menys literal, més llegible. Els manuscrits de totes dues edicions es conserven en una
biblioteca de Chicago. Del text de referència, el del segle XVI, no n’hi ha ni rastre.
El Popol Vuh consta de quatre narracions o parts, que recullen un procés de creació
en diverses etapes. La primera narració explica la creació dels cels i de la Terra, amb els
seus diferents elements, i la dels éssers vius, inclosa una primera versió dels éssers humans.
Aquests primers éssers de forma humana, fets de fang, es desfan per manca de
consistència. En el segon intent, els humans seran uns ninots de fusta sense cor ni
intel·ligència. El tercer intent és molt més reeixit: uns humans de blat de moro, criatures
perfectes, que s’aguantaven bé, amb sang i òrgans i de gran intel·ligència. Però els déus
no volien uns éssers humans que els hi poguessin fer competència i per això els van ofuscar
una mica. La humanitat actual seria com la quarta versió, els fills de la tercera però ja no
omniscients, uns éssers amb una percepció i un saber més limitat.

Els Eddas

La mitologia vikinga es troba recollida als Eddas. No se sap ben bé què significa la paraula
Edda (hi ha diverses hipòtesis sobre l’etimologia de la paraula). Hi ha dos Edda.
L’Edda poètic, és un recull de poemes mitològics, del qual la versió més antiga que es
coneix és un manuscrit islandès del segle XIII; però aquest manuscrit recull poemes que
venien d’antic per tradició oral. Per això també se’l coneix com Antic Edda. Inclou el
poema, el Völuspà, en el qual una vident parla dels orígens del Cosmos i del dels humans.
L’altre Edda, el “modern”, és una versió en prosa dels antics mites, escrita per Snorri
Sturluson (vers el 1220). Se’l coneix com a Edda prosaic, o Nou Edda.
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