I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

OTSIERA
Guia de treball
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Unitat 1: OTSIERA

PRESENTACIÓ

Otsiera és un noi mohawak (un dels pobles de la gran família sioux), un noi a punt d’entrar a formar
part del món dels adults. Un relat que ens brinda l’oportunitat d’aprofundir en el que significa créixer
i en les actituds que l’alimenten: l’atenció, el silenci, l’interès pels altres... Un convit a parlar d’aquest
peculiar creixement humà, que no té límits, i del que genera. L’itinerari ens permetrà
•
Acostumar-nos que sovint cal interpretar pistes, saber llegir més que paraules... per
captar en les coses ( en la realitat, en nosaltres) missatges molt importants però subtils i
aparentment amagats.
•
Poder parlar de l’escolta i la comprensió amb tot el cos, amb totes les nostres capacitats,
no només amb el cap.
•
Familiaritzar-se amb un saber esperar pacientment, activament, sense esperar res en
concret; amb el convenciment que alguna cosa profunda en nosaltres reacciona i ens fa
adonar quan hi ha realitat i qualitat en allò que es capta.
•
Aprendre a reconèixer el goig de créixer, el goig de comprendre, el goig de contemplar, el
goig de ser...
El relat ens ofereix la possibilitat d’aprofundir en mots aspectes, cal però no pretendre exhaurirlos. Totes les unitats fan referència a experiències que són molt personals que no es poden tractar
directament o de qualsevol manera. Es tracta d’acompanyar un procés de creixement en el que les
activitats que proposem poden servir de pistes de treball. Però serà el tacte i la sensibilitat dels
educadors allò que orientarà sobre “quines, com, quan...”.
Cal creativitat , recursos, ganes, per intentar transmetre allò que hi veiem de valuós sense donar-ho
tan mastegat o tan explícit que generi rebuig enlloc de fascinació. Cal mesura i... molta vida!
I si aquestes reflexions valen per totes les unitats, encara més per a la primera de totes
elles, la que ens ha de deixar amb moltes ganes de seguir aprofundint amb altres relats i altres
històries. Diu un aforisme sufí: ”... a ningú no li agrada que li donin la fruita mastegada”. O, dit en
altres paraules :
La informació es pot transmetre, es poden inculcar les idees, els sentiments es poden compartir,
però els significats cal descobrir-los. No es poden “donar” significats a una altra persona.

(Matthew Lipman; A.M. Sharp. La filosofía en el aula. De la Torre, 1998. p.55)

Per poder afavorir dinàmiques ben flexibles la fitxa inicial que hem preparat per a lliurar als
nens i nenes conté el conte i un nombre mínim d’activitats. A l’annex que acompanya aquesta guia
hi trobareu les fitxes de les activitats que presentem com a “complementàries”, de tal manera que
cadascú pugui crear el seu propi itinerari.
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OBJECTIUS
•
•
•
•

Motivar en general.
Situar-nos en l’àmbit d’un créixer qualitatiu.
Mirar i escoltar amb atenció.
Valorar i respectar els avis i les àvies.

CONTINGUTS
•
•
•
•
•

Treball de les actituds que alimenten el créixer qualitatiu: interès pels altres infants,
atenció, silenci...
Aspectes importants de la religiositat dels indis : estreta relació amb la natura / Actitud de
gratitud i respecte profund.
Diferents maneres de sentir-se feliç.
Diferents pregàries i textos d’agraïment: d’origen indi, cristià, laic.
Silenci: frases avi-àvia

ACTIVITATS
1.1. LECTURA DEL CONTE
OTSIERA
Otsiera, el fill d’Àguila Blanca, estava a punt de fer catorze anys. Havia arribat, doncs, el moment
d’afrontar la prova més important en la vida d’un noi mohawak: la cerimònia del dejuni. Otsiera era
valent i generós, bon observador, podia reconèixer gairebé tots els senyals del bosc i imitar el cant
de cada ocell, però... estava prou preparat?
La nit abans del gran dia, va entrar dins la inipi. Allà, en silenci, va reunir totes les seves forces i va
demanar ajut als antics de la tribu, els avantpassats.
Otsiera estava a punt. A l’alba, en companyia del seu pare, va pujar muntanya amunt fins la gran
roca plana on hauria de quedar-se tot sol, quatre dies i quatre nits. La missió d’Otsiera, durant
aquests dies, era mantenir-se atent als secrets del món. Si ho feia així, i estava ben decidit a ajudar
la terra i la tribu, segur que aprendria alguna cosa important. Si tenia èxit, quan tornés ja no seria
un nen sinó un home per sempre més.
Àguila Blanca va abraçar el seu fill i es va acomiadar d’ell. Passats quatre dies i quatre nits, tornaria
a buscar-lo.
Otsiera es va fer un petit refugi amb branques i fulles. Invocant el Gran Esperit, va seure, quiet, atent
i respectuós.
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Dia i nit, el jove guerrer va mantenir-se ben alerta, sense menjar res. De tant en tant bevia una mica
d’aigua de la que conservava en la bossa de pell de cérvol.
Passaven els dies i Otsiera no rebia cap senyal, res nou que pogués portar a la tribu.
Quan el pare el va anar a buscar, Otsiera va suplicar:
- Un dia més, pare !
Àguila Blanca va acceptar.
- Un dia i prou - li va dir.
Aquella nit, assegut al refugi, va sentir el rebombori del Tro, ben lluny.
- Ratiwera, senyor del Tro, ajuda’m i ajuda el meu poble - va dir el noi. Encara no havia acabat de dirho que ja va sentir la resposta:
- Aquesta nit, Otsiera, obtindràs un poder que t’ajudarà a tu i a tots els mohawaks.
Aquestes paraules li van donar noves forces i, malgrat la tempesta que s’acostava, va continuar ben
atent.
- Què és aquest estrany brogit?
Alguna bèstia immensa estava fent cruixir les branques al seu pas.
La por, però, no el va vèncer. Va mantenir-se ben alerta fins que va comprendre que era el vent que
refregava les branques de dos grans arbres. De cop, succeí una cosa extraordinària: una fina columna
de fum sortia de les branques i s’enlairava cap el cel i, poc després, apareixia una mena de petit sol
dansaire, calent i sorollós.
Otsiera es va espantar molt. El sol entre els arbres va créixer i, poc a poc, es va fer més petit fins
desaparèixer. Què era allò que havia vist? De matinada, va atansar-se a aquells dos arbres i va
recollir de terra dues branques seques. Les refregà una contra l’altra, imitant el moviment del vent,
fins que, tot d’una, aparegué el filet de fum, la fusta va enrogir, enrogir i va deixar anar una petita
flama, calenta com el sol!
- Oh, meravella! - va pensar Otsiera - el Gran Esperit ens dóna una mica de sol pels nostres llargs
hiverns i les nostres nits fosques!
Quan el seu pare va tornar, va trobar un Otsiera feliç. I així va ser com el foc va arribar als mohawaks
i va ser Otsiera qui el va dur.
Conte dels Indis Irokesos. (Traducció i adaptació a partir de la versió de: Tehanetorens. Cuentos de los
indios iroqueses. Miraguano). El poble mohawak és un dels pobles que formaven la Confederació dels indis
iroquesos, una de les grans branques sioux, que a finals del segle XVII ocupaven el que ara és l’Estat de Nova
York, Pennsilvania, Ohio i el sud-est del Canadà.

Més informació sobre els mohawak i la inipi a l’apartat d’Informacions complementàries
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1.2. PARLEM DEL CONTE.
Otsiera ens presenta l’atenció com a fruit i resultat de fer-se gran. L’atenció no sorgeix per art de
màgia; de la mateixa manera que s’havia fet fort per fora, s’havia fet fort per dins. El motiva fer-se
gran, el motiva comprendre més, el motiva poder fer la seva pròpia aportació al grup. “Créixer per
dins” no va sol, cal posar-s’hi, i la història d’Otsiera ens permetrà parlar-ne.
Convidar, estimular, a no quedar-se en el que es desprèn de la primera lectura, o la primera mirada
sobre les coses. És important llegir (escoltar) amb el convenciment o l’actitud que en el text se’ns diu
més, se’ns donen indicacions de com podem posar-nos davant de les coses per comprendre-les amb
totes les nostres capacitats. En una propera activitat ens aturarem especialment en la percepció
subtil i “l’oïda del cor” que la fa possible.
És evident que tot això no cal no cal explicitar-ho, però es pot convidar a escoltar amb les orelles,
amb el cor, amb els ulls, amb la pell... Potser això (a nosaltres) ens desconcerta, però apunta a
escoltar d’una manera especial, i els nens i nenes ho entenen molt bé.
Conversant, comentar les següents preguntes:
•
•
•
•
•
•

Qui és Otsiera?
Què descobreix?
Què feia Otsiera mentre esperava el senyal?
Quin va ser el senyal?
Com s’ho va fer per aconseguir fer foc ell?
Per què quan Otsiera veu el foc diu: Oh, meravella!?

1.3. EL CONTE ENS DIU:
Quan el seu pare va tornar, va trobar un Otsiera molt feliç.
Conversant, comentar la següent pregunta:
		
• Per què us sembla que Otsiera era molt feliç? (Si la conversa ho permet, remarcar la
capacitat d’atenció, de descoberta, d’esforç... que precedeix la felicitat d’Otsiera)
Posteriorment, i deixant el temps necessari, en un full, proposar que escriguin les vegades que
s’hagin sentit amb la felicitat de l’Otsiera, completant la següent frase
• JO TAMBÉ EM VAIG SENTIR FELIÇ QUAN...
Insistir en rumiar-ho una estona abans de posar-se a escriure.
I de totes les situacions descrites, que facin un dibuix d’aquella que ha estat més especial,
peculiar...
Després posar-ho en comú, explicant les situacions que es presenten i comentant el motiu de la tria.
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1.4. TU TAMBÉ POTS DESCOBRIR COSES!
El conte ens explica:
... Otsiera va descobrir el foc i va ser qui el va dur a la seva tribu.
Les activitats suggerides en aquest punt són una excusa per renovar la mirada sobre alguns elements
de la natura i oferir l’oportunitat de generar un major interès vers ella. D’una forma lúdica, les
endevinalles ofereixen l’ocasió de descobrir aspectes de realitats conegudes que admeten sempre
ser mirades amb ulls nous. En aquest cas no ens acostem a la natura per estudiar-la sinó per
contemplar-la.
Si es pogués acompanyar d’una recollida permanent de fotografies boniques de natura ( animals,
paisatges, flors, arbres, fenòmens atmosfèrics...), o fer un mural per grups... Millor que millor.
D’una manera o una altra, ha de quedar clar que és un acostar-se a la natura pel goig de
contemplar-la, en aquest cas no ens hi apropem per estudiar-la sinó per contemplar-la. Gratuïtament.
En la mesura que sigui possible aprofitarem tot el temps que duri el treball d’aquesta unitat per anar
ambientant la classe amb elements de la natura: fotografies de muntanyes, d’arbres, animals, pluja,
sol, núvols... També es pot recollir escorça, pedres boniques, fulles...
Escriure les següents endevinalles a la pissarra i intentar resoldre-les entre tot el grup:
Mon pare és lluminós
i pujo dret cap al cel
a vegades el pell – roig
em fa servir de correu.

(El fum)

Sempre quietes,
sempre inquietes.
Dormint de dia
i de nit despertes.

(Les estrelles)

Sóc una cosa impalpable,
no faig soroll de cap mena,
arreu sóc molt poc estable
i em trenca qui m’anomena. (El silenci)
			
Proposar d’elaborar endevinalles individualment (en paperets), i la/el mestra/e farà el recull en un
full titulat: TU TAMBÉ POTS DESCOBRIR COSES! i, en una propera sessió, s’hauran de resoldre les
endevinalles inventades entre tot el grup.
En un to més lúdic: observació d’una imatge d’un poblat indi on hi podem descobrir elements fora
de context. (imatge inclosa al Quadern)
Com a activitat complementària, (la trobareu a l’annex) completar els noms d’uns ocells que han
perdut les vocals i relacionar-los amb la fotografia corresponent (àguila, oreneta, puput, mallerenga,
cadernera, pardal).
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1.5. QUÈ ENS EXPLICA LA KEHALA?
És un moment important tant pel fet de donar valor als avis i tot el que ens poden transmetre, com
per les coses concretes que en aquest cas transmeten. Destacarem, molt especialment l’actitud de
gratitud profunda envers la terra (predisposarà per entendre millor el “donem gràcies” posterior).
Caldrà ajudar-los a estirar el per què estan i estem agraïts a la terra. Que diguin , sense caure en
formulacions fàcils ...
Aprendre a mirar, aprendre a fer servir l’oïda... És important deixar clar que hi ha molt camp per
córrer en això de mirar i d’escoltar. Que ens podem anar entrenant per afinar, per escoltar no només
amb l’oïda sinó amb la pell, amb els ulls, amb el cor. Ens podem entrenar a mirar més i millor fins
poder-hi veure amb l’ull del cor. No s’entén del tot, però s’entén molt bé.
(No cal dir molt, sinó dir d’una manera que sigui invitació, que transmeti estar molt despert i actiu,
que quan se’n va aprenent tot val molt la pena...).
Llegir amb ganes de comprendre, d’eixamplar la nostra mirada, convidar a escoltar com en Para-orelles:
QUÈ ENS EXPLICA LA KEHALA?
Em dic Kehala i sóc amiga de l’Otsiera.
M’estimo molt el meu avi i la meva àvia.
El meu avi ha caminat molts camins, ell sap on viu l’ós i l’ant. És el millor guia.
L’àvia, de les arrels en fa remeis, de la saba del bedoll, sucre. L’àvia coneix tots els secrets
de les plantes i molt més. Ho va aprendre de la seva àvia i quan jo sigui gran també tindré
moltes coses per ensenyar.
L’avi i l’àvia diuen que haig de trobar la manera de tornar-li a la terra els favors que ens fa
amb tot el que ens dóna.
Al nostre poblat els avis i les àvies són molt importants i ens ensenyen moltes coses.
M’agrada molt escoltar-los quan ens diuen:
“Aprendre a utilitzar els ulls és aprendre a mirar quan sembla que no hi ha res per a
veure, i aprendre a fer servir l’oïda és aprendre a escoltar quan sembla que tot està en
silenci.”
Aquest ensenyament prové del cabdill Os Dempeus (del poble lakota i es troba recollit a: La saviesa
de l’indi Americà. Ed. J.J. de Olañeta, p.35). Entre els mohawak, com per a les cultures tradicionals
en general, avis i àvies són l’autèntic pilar de la comunitat. Una forma de vida basada en la innovació
tecnològica desplaça la gent gran en relació al que era el seu paper social tradicional. Els grans
potser no són hàbils amb el mòbil, ni amb les tabletes, ni amb..., però si els sabem escoltar, la seva
experiència ens ofereix moltes altres coses que nosaltres no sabem... Presentant els avis mohawak,
introduïm un element, “els avis diuen”, que formarà part de les diverses unitats.
Conversant, comentar les següents preguntes:
•
•
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Què li diuen a la Kehala els més grans de la tribu?
Per què creieu que l’avi i l’àvia li poden explicar tot això? (Si la conversa ho permet remarcar
com l’experiència de vida, el camí recorregut... dóna coneixements...)
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Convidar a les criatures a fer una estoneta de silenci, pensant en el que suggereixen les últimes
paraules llegides. Posar en comú allò que han pensat.
A continuació, pensant en els propis avis i àvies, rumiar allò que ens han ensenyat i escriure-ho. (Si
hi ha alguna criatura que no té avis o no els ha conegut, proposar la mateixa activitat pensant en
alguna persona gran a qui estima. En coherència amb això dit, proposem que si s’utilitza la fitxa
annexa es miri d’adaptar al màxim a la situació de cada criatura).
Posteriorment, i havent deixat el temps necessari, posar en comú el que s’ha escrit.

1.6. AMPLIEM DE NOU LA INFORMACIÓ DEL CONTE.
Ampliem la informació fixant-nos ara en la inipi. La recerca sobre la inipi ens ofereix una ocasió per
a parlar d’aquelles construccions que volen propiciar el recolliment.
APRENEM MÉS COSES
INIPI és el nom d’una cabana molt especial per als indis. En diem la cabana de purificació.
És un espai de recolliment i silenci, un bon lloc per preparar-se per als moments importants
de la vida.
La INIPI es construeix amb branques de salze, perquè són molt flexibles. Té una forma
arrodonida que ens recorda la forma de la Terra i està tota recoberta de pells. L’entrada
mira a l’Est, cap al lloc de la sortida del sol.
Un foc encès al centre de la cabana ens recorda el Gran esperit, l’escalfor i la vida.
Conversant, comentar les següents preguntes:
•
•

Per a què serveix la INIPI?
On pots anar tu quan vols estar en silenci i amb molta atenció ?

Al fer el paral·lelisme amb el nostre marc cultural és possible que apareguin tan referències a espais
sense especial connotació religiosa com que les respostes reflecteixin la diversitat religiosa que hi
pugui haver a l’aula.
Activitat complementària (la trobareu a l’annex). Presentarem l’església del barri, o del poble,
relacionant-la amb la funció d’espai de recolliment que pot tenir per a moltes persones. Pot ser un
bon moment per fer especial referència, a les ermites, com a llocs de recolliment aixecats en espais
naturals. Proposar de portar alguna fotografia d’una església o una ermita, o d’algun lloc que convidi
al recolliment i al silenci, i enganxar-la al final de la fitxa.
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1.7. DONEM GRÀCIES!
Destaquem la capacitat d’agraïment de la tradició dels indis de Nord Amèrica (vegeu la informació
complementària: poble Mohawak)
Estimular els nens i nenes a relacionar l’acció de gràcies amb el que ens havia explicat la Kehala.
Perquè deuen donar gràcies?
Parlar de l’actitud d’agraïment. Com ens sentim quan donem gràcies de debò? Què ens passa per dintre?
Potser valdria la pena fer un treball de visualització, predisposar el moment de la lectura. Per què no
fer-ho asseguts a terra, amb respecte, com ho deu fer el poble de l’Otsiera i la Kehala; a fora, si és
possible, en contacte amb la natura (sota un arbre, al pati amb bona actitud...). Fer el mateix amb
l’himne de St. Francesc.
DONEM GRÀCIES!
Otsiera i el seu poblat sovint donen gràcies amb aquesta pregària.
Donem gràcies a la nostra mare, la Terra, que ens sosté.
Donem gràcies als rius i rierols que ens donen l’aigua.
Donem gràcies a totes les plantes que ens donen remeis contra les nostres malalties.
Donem gràcies als arbusts i als arbres que ens donen els seus fruits.
Donem gràcies al vent que mou l’aire i atrapa les malalties.
Donem gràcies a la lluna i a les estrelles que ens donen la seva claredat després de la posta
de sol.
Donem gràcies al nostre avi He – No per haver-nos donat la seva pluja.
I aportem un altre text d’agraïment, en aquest cas, de la tradició cristiana:
Lloat siguis, Senyor meu, per la germana Lluna i les estrelles,
que brillen clares al cel, precioses i belles.
Pel germà Vent,
i per l’Aire que , en tot temps, ennuvolat o serè,
sustenta les teves criatures.
Per la germana Aigua,
que és tan necessària, humil i preciosa.
Pel germà Foc, amb el que il·lumines la nit,
i és bell, alegre, robust i fort.
Lloat siguis per la nostra germana mare Terra,
que ens sustenta i ens governa,
que produeix tants fruits, tantes flors de tots colors, i tantes plantes.
(...)
(St. Francesc d’Assís)
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Podem introduir a Francesc d’Assís (vegeu la informació complementària), i, conversant, comentar
les següents preguntes:
•
•
•
•

De què donen gràcies?
Veus alguna semblança entre aquests textos?
Et recorden a algun fragment del conte de l’Otsiera?
Coneixeu alguna altra manera de donar gràcies?

Presentar aquestes altres maneres de donar gràcies, no relacionades amb cap tradició religiosa,
llegir-les i comentar què els suggereixen. Una possibilitat és donar-les en un full a part (veure fitxa
annexa), retallar-les i enganxar-les per ordre de preferència sobre les que tenen impreses en el
quadern, o en un full apart. O fer servir el cercle que les acompanya per a numerar-les. En la mesura
que els sigui possible, comentar quina s’ha triat primer i el per què. L’objectiu d’aquestes activitats
és propiciar uns moments de prendre consciència de tot el que ens envolta i prendre contacte amb
l’actitud d’agraïment de tantes persones, un agraïment que pot mostrar-se de formes ben diverses.
La vida en aquest planeta inclou cada any
un viatge gratuït al voltant del sol.		
					
(Anònim)
Quan veig obrir-se una flor, o escolto una música bella,
em sento ple de reconeixement i, aleshores,
dono gràcies a la vida, de tot cor! 								
					
(Hubert Reeves – astrofísic canadenc)
Quan tantes coses belles ens envolten, per què entestar-se en ignorar-les?
Per què crear lletjor amb tanta bellesa que ens envolta?
L’art, per a mi, consisteix en cantar i celebrar tanta bellesa!						
					
(Balthus – pintor d’origen polonès, s. XX)
A continuació, destinar una estona a rumiar com continuar aquesta frase proposada: JO DONO
GRÀCIES... i anar escrivint tot allò que els evoca.
Posteriorment, i havent deixat el temps necessari, posar en comú el que s’ha escrit.
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1.8. LECTURA DE POEMES
(activitat complementària, vegeu l’annex)
Llegir els següents poemes i, en la mesura que sigui possible, veure si hi troben alguna relació amb
tot el que hem estat treballant referent a l’Otsiera:
Aigua matinera, rosada del prat,
dius bon dia a l’herba, dius bon hora als camps.
Aigua riallera de dintre els bassals
quan el sol et crida, tu hi vas amb un salt.
(Núria Albó)
És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
(Joan Maragall)
El cel és un camp
ple de meravelles,
l’ha llaurat el sol,
la lluna és qui el sembra.
La llavor que hi cau
tot sovint arrela
arrela i floreix,
cada flor, una estrella.
(Apel.les Mestres)
•

I si féssim un poema del foc, què diríem?

Es pot proposar que se n’aprenguin un de memòria per a la propera setmana i penjar el poemes a
la classe.

1.9. RECAPITULACIÓ
Conversem sobre el que hem après aquests dies amb la Kehala i l’Otsiera. Què els ha sorprès,
interessat... Després deixar-los uns moments per pensar individualment i escriure (fent servir la
contraportada del quadern o la fitxa que oferim a l’annex)
•

Pensa, rumia, recorda, repassa, … tot el que has treballat aquests dies. Què has descobert ? Què
recordes ? Escriu el que per a tu ha estat el més important.

•

M’ha agradat molt saber que...
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INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA

El poble Mohawak
Els mohawak és un dels pobles que formaven la Confederació de les Sis Nacions Iroqueses (o
Haudensaunee), una de les grans branques sioux, que a finals del segle XVII ocupaven el que ara
és l’Estat de Nova York, Pennsilvània, Ohio i el sud-est del Canadà. Formaven aquesta confederació
les nacions onondaga, seneca, mohawak, oneida, cayuga i tuscarora. En el present es calcula que la
població mohawak és d’unes 25.000 o 50.000 persones. Des de l’arribada dels europeus a l’Amèrica
del Nord, el territori de la nació mohawak s’ha vist reduït considerablement, ha passat dels més de
6.000 km2 als actuals 640 km2, dividit en sis reserves. Oficialment, els mohawaks són ciutadans
dels Estats Units o del Canadà, segons on estigui situada la reserva, i estan regits per la llei sobre les
poblacions índies d’un dels dos països.
En aquesta unitat posem de relleu trets importants de la cultura mohawak, com són la capacitat
d’atenció, d’alerta, d’escolta i observació de l’entorn com a font de saviesa. I la cura de tot el que
existeix, la consciència de formar part d’un tot orgànic, d’una gran família que reuneix tots els éssers,
humans o no, fills de la Mare Terra (“la nostra àvia, la nostra mare”).
Cada ésser té la responsabilitat de restituir d’una manera o una altra allò que rep, mantenint així
l’equilibri. La terra ofereix els seus fruits, nosaltres prenem allò que necessitem -ni una cosa més-, li
agraïm el do i procurem retornar-li l’ofrena. Cada acte que impliqui agafar o modificar algun element
(moure roques, tallar arbres, foradar, sortir de cacera, etc.) va precedit d’una cerimònia com per
demanar permís a la Terra i agrair-li els seus dons.
La terra no és de ningú, com no ho és l’aire. No és alguna cosa que pugui ser posseïda, comprada o
intercanviada. És responsabilitat de tots els vivents prendre’n cura, tal com ho van fer els avantpassats,
i deixar-la en el seu esplendor a les generacions futures.
Wakan Tanka, el Gran Esperit, font de vida i de tot bé, és la representació summa del sagrat, del
misteri (Wakan). És freqüent referir-s’hi com a “Avi”. Els avis, els ancestres, són l’autèntic bé del
poble, són la font de saviesa. Podríem dir que cada avi, cada àvia, és una rica biblioteca interactiva
personificada. Són els avis i les àvies els transmissors de les fonts de vida, dels recursos i les històries
de poder, de la saviesa acumulada per les generacions. Avis i àvies són l’autèntic pilar de la comunitat.
L’atenció i l’escolta
Saber escoltar els avantpassats, la Natura, la Terra... una escolta que significa observar, identificar-se,
deixar-se penetrar per la realitat per comprendre-la, per rebre els seus “secrets”. La realitat, en els
seus nivells visibles i invisibles ens lliura els seus secrets, parla a cada persona, a cada ésser, parla
en el nostre interior. En aquesta escolta profunda aprenem el que vol dir ocupar el nostre lloc en el
cercle de la vida, rebem orientacions per poder-nos fer responsables de tot plegat, comprenem les
necessitats dels éssers, rebem ajuts per la nostra subsistència... L’atenció plena, l’escolta interior, ens
fa savis.

11

I TU QUÈ M’EXPLIQUES?

La cerimònia del dejuni
El conte ens mostra el viatge a algun lloc sagrat de les muntanyes que feien, o fan, els nois mohawaks
en complir els catorze hiverns. El noi es queda sol, en aquell lloc, quatre dies o més, per a dur a
terme la “cerimònia del dejuni”. Es tracta d’un ritual d’iniciació ja que, superada la prova amb èxit,
el noi passa a ser considerat un home adult. Durant aquell període de dejuni i atenció el jove espera
algun signe provinent del Clan Espiritual (la llarga cadena de generacions que l’havien precedit: els
ancestres de la tribu) a través d’algun signe natural, animal, planta, o algun altre fenomen. Després,
en els anys a venir, aquell ésser es constituiria en el seu guardià i guia. Quan tornava, el noi aportava
al poblat allò que el clan li havia mostrat, fos el que fos el que hagués après.
Els mohawak anomenen a aquest ritual “cerimònia”. Això ens fa pensar que una cerimònia no és
només un acte en el que ens agrupem físicament. Otsiera, dalt de la muntanya, està reunit amb tots
els seus (del passat i del present) d’una manera ben especial: en el seu desig interior d’estar amb ells,
d’aprendre d’ells, d’aportar alguna cosa positiva pels seus. La “cerimònia del dejuni” és cerimònia
perquè és un acte col·lectiu en la que tot el grup participa. És cerimònia perquè no és un acte com
qualsevol altre. És una actuació especial que demana posar a punt totes les nostres forces, sobretot
les interiors, i tenir en compte el que s’ha practicat al llarg del temps amb aquella mateixa intenció.
El fet que els mohawaks anomenin “cerimònia del dejuni” a aquests dies solitaris en actitud atenta
pot donar peu a comentar el sentit d’aquestes paraules, “cerimònia” i “dejuni”. El dejuni com una
manera universalment estesa d’involucrar el cos –tot l’ésser en una actitud activa, oposada a un
deixar-se anar passiu, fluix- en allò que ens proposem. Parlar del dejuni en el marc d’aquesta història
permet establir la relació amb altres dejunis, ara o en un altre moment, com el mes de dejuni en el
món musulmà, el Ramadà.
La inipi
La inipi és una tenda de forma arrodonida que recorda la forma de la Terra, construïda amb una
estructura de branques de salze (o d’algun altre arbre de fusta flexible), recobertes de pells. Cada
una de les branques representa algun element de la natura i en el seu centre s’encén un foc que
escalfa unes pedres i que escampa l’escalfor per tota la inipi. Un foc que, com el Gran Esperit, és
escalfor i vida. L’entrada mira a l’Est, la direcció de la sortida del sol.
La inipi és lloc de pregària, de recolliment, “cabana de purificació”. S’entra a la inipi per renovar les
forces (l’escalfor fa suar), per posar-se a punt, per dins i per fora.
El calumet, la Pipa de la pau
La mitologia sioux narra com Wakan Tanka, per mitjà de la dona Bisó Blanc, fa arribar el calumet als
éssers humans. El calumet, la pipa, esdevé el símbol de la presència sagrada entre els humans. Si hi
ha un element que s’identifiqui amb el Gran Esperit és l’aire, l’aire imprescindible per respirar, l’aire
que és arreu, l’aire invisible. Les plomes que pengen del calumet simbolitzen els éssers alats, també
hi ha gravats els símbols dels altres éssers vius. La cassoleta, és de terra roja, així com és roja i rodona
la Terra, Àvia i mare. A l’inspirar l’alè del calumet, les persones reunides volen fer seu l’Esperit, unirse a ell i a tots els éssers vius. El fum enlaira les pregàries dels éssers humans cap a Wakan Tanka.
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Fonts: a més de l’abundant literatura sobre les cultures americanes indígenes, o autòctones, vegeu
també, els dossiers Cultures del món a:
http://www.unescocat.org/ca/departaments/drets-humans-i-diversitat-cultural/algunesreferencies/cultures-del-mon
Pel que fa a les imatges es pot convidar als alumnes a triar-ne alguna de les moltes que poden
trobar per internet.
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Imatges
L’estructura de la inipi:

Davant la inipi:
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El calumet, la Pipa de la pau
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FRANCESC D’ASSíS
Francesc d’Assís (1182- 1226) va néixer a Assís, a
Itàlia. Vivia sense cap preocupació i tenia tot el que
volia, doncs el seu pare era un ric comerciant de
teles. Però en aquells temps a tota Europa (i també
a Itàlia), hi havia molta gent que passava fam, i que
no tenien res.
A Francesc li sabia greu veure tanta gent que ho
passava malament i, un bon dia, des de la finestra
de casa el seu pare, va començar a repartir les teles
i tot el que va tenir temps de llençar per la finestra
abans que no arribés el seu pare tot enfadat. Quan
el seu pare el va esbroncar, Francesc es va treure la
roba que duia posada i la va retornar al seu pare.
Havia llegit a l’Evangeli que Jesús havia dit que no
calia patir per la roba, ni pel menjar, ni per res, doncs
si s’ocupaven dels altres i estimaven de debò, Déu ja
estaria al cas, com ho estava dels ocells del cel.
Aquell dia, davant de l’escàndol de tothom, Francesc
va marxar nu de casa seva. Els que el veien passar li
van tirar alguna roba pel damunt per cobrir-lo.
Va buscar aixopluc entre les runes d’una església
que després va reconstruir amb l’ajuda dels qui el
seguiren. Perquè Francesc es va posar a ajudar a la
gent, a acollir-los i a buscar menjar per ells. I aviat
molts altres nois es van reunir amb ell per fer el
mateix. I el grup va rebre el nom de “franciscans”.
I també hi va haver noies, que es van reunir al
voltant de Clara, la primera noia que va voler imitar
l’exemple de Francesc. Elles són les “clarisses”.
Francesc d’Assís no només estimava i prenia cura de les persones, sinó també els animals i de tot el
que existeix. Diuen els relats d’aquella època que tant era així, que quan parlava els ocells i totes les
bèsties s’aturaven per escoltar-lo.
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Annexos
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• Aquest noms d’ocells han perdut les vocals. Descobreix quins són i quina és la seva
fotografia.
1) _ G _ _ L _
2) _ R _ N _ T _
3) P _ R D _ L
4) P _ P _ T
5) M _ LL _ R _ N G _
6) C _ D _ R N _ R _

APRENEM MÉS COSES:
A Catalunya alguns llocs de recolliment i silenci són també
edificis especials que anomenem ESGLÉSIES. Quan els
trobem en llocs apartats, els anomenem ERMITES. Hi ha
ermites als cims de les muntanyes i també a les valls.
N’hi ha que tenen un campanar que s’enlaira amunt,
amunt, com si volgués portar fins al cel el repic de les campanes.
• Busca alguna fotografia d’una església o una ermita, o d’algun lloc que convidi al
recolliment i al silenci i enganxa-la en aquest full.

• Llegeix aquests poemes:
Aigua matinera, rosada del prat,
dius bon dia a l’herba, dius bon hora als camps.
Aigua riallera de dintre els bassals
quan el sol et crida, tu hi vas amb un salt.
(Núria Albó)

El cel és un camp
ple de meravelles,
l’ha llaurat el sol,
la lluna és qui el sembra.
La llavor que hi cau
tot sovint arrela
arrela i floreix,
cada flor, una estrella.
(Apel.les Mestres)

És una de les coses més alegres
veure entre núvols els estels brillar.
(Joan Maragall)

• I del foc, què en diries? Escriu el teu poema.

La vida en aquest planeta inclou cada any
un viatge gratuït al voltant del sol.
(Anònim)

Quan veig obrir-se una flor, o escolto una música bella,
em sento ple de reconeixement i, aleshores,
dono gràcies a la vida, de tot cor!
			
(Hubert Reeves – astrofísic canadenc)
Quan tantes coses belles ens envolten, per què entestar-se en ignorar-les?
Per què crear lletjor amb tanta bellesa que ens envolta?
L’art, per a mi, consisteix en cantar i celebrar tanta bellesa!
					
(Balthus – pintor d’origen polonès, s. XX)

La vida en aquest planeta inclou cada any
un viatge gratuït al voltant del sol.
(Anònim)

Quan veig obrir-se una flor, o escolto una música bella,
em sento ple de reconeixement i, aleshores,
dono gràcies a la vida, de tot cor!
			
(Hubert Reeves – astrofísic canadenc)
Quan tantes coses belles ens envolten, per què entestar-se en ignorar-les?
Per què crear lletjor amb tanta bellesa que ens envolta?
L’art, per a mi, consisteix en cantar i celebrar tanta bellesa!
					
(Balthus – pintor d’origen polonès, s. XX)

AQUESTS DIES AMB L’OTSIERA:
• He descobert:

• M’ha agradat molt saber que:

www.otsiera.com

