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N’HEM FET 40!
MOLTES GRÀCIES A TOTES!

EDITORIAL
LAURA.P, LAURA.C, MAr I MERI
Hola hoooooooligans!
Sense gairebé adonar-nos-en ja hem acabat el curs! Ens ha
passat moooolt ràpid però l’hem viscut intensament! Hem bufat
moltes espelmes i celebrat els nostres 40 anys de diferents
maneres! Gràcies a totes per haver-nos fet gaudir tant de cada
celebració!
A part dels 40 anys, ha estat un trimestre curt i molt gaudit! La
Laura, l’Aina i el Miquel s’han incorporat a Raiers, Follets i Llops
respectivament i la Júlia Casamor (coordinadora de clan2)
també dóna suport als Raiers! A més a més, la unitat de follets
ha crescut moltíssim i n’estem encantats!
Ara totes les unitats tenen ganes d’uns merescuts campaments
d’estiu, el millor per fer un molt bon tancament de l’any!
Lamentem molt que no s’hagi pogut dur a terme l’exposició
fotogràfica que teniem plantejada pel 40è, esperem poder-la
realitzar a principi del curs que ve!
Bones vacances i mooolt bon estiu a tots i totes! No oblideu
portar el foulard de vacances i anar-nos enviant fotos! Les
estarem esperant!!
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ARTICLE FOLLETS
Hola a tothoooooooom!!!!!
Aquest trimestre se'ns ha quedat curt però hem fet moooooltes coses!
A l'últim cau vam estar recordant quines coses hem fet que ens han agradat
més:
- Per Sant Jordi, vam fer cau i vam viatjar per tres contes diferents i vam
poder jugar a jocs màgics sobre escombres voladores, vam aprendre com
ser els i les millors cavallers i cavalleres de la taula rodona després d'un
entrenament especial amb bombolles de sabó, i també vam buscar tresors
amagats per pirates en illes llunyanes.
- Fa ben poquet vam anar a la platja i vam fer un concurs de caps contra
follets!!! I tot i que no feia dia de platja vam fer el primer bany de l'any!!!
- El mateix dia del cau a la platja vam berenar.... GELAAAAT!!!!
- L'últim cau de l'any, vam fer jocs d'aigua i guerra d'aigua i activitats amb
aigua,... Va ser un cau remulladet i genial!!!
- I també vam fer una excursió molt especial, amb tots els i les follets dels
caus d'Escoltes Catalans, en que uns exploradors i científics ens van
demanar ajuda per explorar 7 mons on hi vivien uns éssers màgics.
A part de totes aquestes experiències i moltes altres que no hem explicat,
volem dir que estem moooooolt contents i contentes de les noves incorporacions a la unitat!!! Ara som molts més!!!!!!
I per últim, volem dir que tenim unes ganes boges de marxar de campaments, les caps ja els estan preparant. Ja veureu quantes aventures i
diversió us esperen follets !!!!!
FO-FO-FOLLETS!
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ARTICLE LLOPS
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Hola hola famíliaaa Terranovil!!!
Els llops en aquest trimestre hem après un munt de coses, i estem molt contents del que
hem fet durant aquestes setmanes! Hem fet molts caus, algun que altre a fora del Foment
Martinenc, com per exemple hem anat a Montjuic i vam conèixer a la Mireia, una nova Llop!!
BENVINGUDA!!!
També hem anat d'excursió, a fer la ruta dels 7 Gorgs, ens vam banyar, vam jugar i també
vam trobar uns altres Llops del Jaume I del Coll. Que divertit és anar d'excursió, trobar
bitxets, estar envoltats de natura, dormir amb els amics i amigues a la tenda, i fer competició contra els i les caps!!
Però ja s'acaba el curs.. i volem fer un article especial. No som els més petits del cau, però
tampoc els mes grans, per això, volem que ens conegueu més d'una manera divertida. A
veure si endevineu qui es qui, d'aquestes preguntes i respostes!! Encara que malauradament.. no estem tots i totes.

Ha estat un trimestre, plè d'emocions, descobriment, aprenentatge i diversió, això si, sempre
acompanyats del Porki. Ja tenim ganes d'anar de campaments d'estiu!!!!
LLOPS LLOPS LLOPS!!!!

ARTICLE RAIERS
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Bones a tothom! Sabem que estàveu desitjant una nova kock’s per així tenir de
nou un súper article de raiers!!!
Aquest trimestre ha estat d’allò més intens i replet de novetats. Les voleu
descobrir? Segur que sí!
Doncs primer de tot, com que teníem moltes ganes de passar juntes molt de
temps, vam anar d’excursió i el millor de tot va ser que les caps ens van portar
a la platja! Vam anar a Cabrils i vam aprofitar tant el temps que vam fer cau amb
l’A.E. Montcabrer. Vam conèixer als raiers d’allà i ens ho vam passar bomba!
Una altra novetat és l’arribada a la unitat de dues caps: la Júlia i la Laura. Venen
motivadíssimes per a petar-ho amb nosaltres. Yupii!!!
Per últim, hem estat acabant de muntar els campaments: activitats en grup,
extrajobs, etc. Un munt de coses per a poder finalment marxar aquest estiu
a....PORTUGAL! Tenim moltíssimes ganes, estem segures que serà una passada, uns campaments per emmarcar!
RA-RA-RAIERS!

ARTICLE PIONERS
Aquest trimestre els Pioners ens hem “disfressat” de refugiats, durant
aquest recorregut no hem vist gaire en Victor que un globus se’l deu haver
endut, en Roger i en Quim que tant ballar tant ballar i amb Tupica s’han
quedat i en Willy que s’ha perdut en alguns dels seus móns, podeu
ajudar-nos a trobar-lo?
Però això no és tot, aquest trimestre hi ha una nova incorporació a pioners, en Joan, ueeeeeeeeeee! I estem molt contents de que la unitat creixi i
creixi!!
Creieu que això és tot el que hem fet aquest trimestre? Doncs per suposat
que no... també hem fet un cinefòrum que vam mirar Trainspotting i ens
vam fer nosaltres un brownie que estava molt i molt bo. Hem fet dues
excursions, del 40è i a Castelldefels, on no vam ser masses però ens ho
vam passar d’allò més bé. Hem fet la gimcana impossible, guerra d’aigua,
vam reflexionar i parlar sobre els CIE, i vam anar a un parc de Barcelona
molt bonic, el laberint d’Horta, on a part de passar-ho bé i fer-nos fotos,
vam parlar sobre la solidaritat i la caritat. I moltes coses més...
I ara que ja no tenim més caus estem esperant amb moltíssimes ganes els
campes d’estiu que començarem a Puigcerdà i acabarem a Port de la
Selva, veurem muntanya i mar, ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!

Els més molonguis (i més brownies)
PI-PI-PIONERS
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ARTICLE CLAN 1
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Hola a tothom!!
Aquest curs ja s’acaba i hem fet moltíiissimes coses,
però sobretot hem descobert UNA KLANERA...
... Que tenia una gran perceverança
... Que ho afrontava tot positivament
... Que ens feia tocar de peus a terra
... Que es prenia les coses amb calma
... Que aportava molta alegria
... Que ho feia tot amb dinamisme
... Que sempre hi era pel que fés falta
... Que era tot motivació
... Que no es tirava mai enrere
Sabeu qui és?? No?
Doncs llegiu-ho un altre cop i imagineu-vos que parlem de KLAN!!
A més a més...
Aquí us deixem una gran foto del nostre cordi!!
Hem pensat que l’havíem de compartir amb
vosaltres :)
I aprofitem per donar-li les gràcies per tot una mica!!

Una abraçada ben forta de les vostres klaneres preferides!
KLAN KLAN KLAN!
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LA CANÇÓ
AGUA NEGRA - MAFALDA
Llueve y no es agua
Transgénicos en la piel, de la cabeza hasta
los pies
La tierra grita parad, la tierra grita Monsanto
fuera de nuestra ciudad.
No, no sé parar la destrucción de mi
planeta,
el calor que nos asfixia lo quema todo, el
agua sube desde los polos.
No, no quiero ver más tierra muerta, su
semilla infecta solo brota una vez.
El CO2 lo quema todo así como el consumo
a su fiel comprador
No, no sé por qué, dónde mirar. No sé qué
hacer, cómo no colaborar
No sé por qué, dónde mirar. No sé qué
hacer, y no colaborar
La dependencia, a su comida basura.
Te quieren presa, a su estilo de vida.
El desenfreno, capitalismo caníbal.
Su avaricia asesina, you.
Bayer asesina a ti te duele la cabeza,
tómate algo para la tristeza,
que te genera no llegar a la meta de sus
cupos perfectos de vida plena.
Desde un constipado hasta la lepra,
todo lo controla la farmacéutica
y el gobierno que legisla en su favor,
son gigantes y luchan por el control.
Deja de fumar hierba que eso es de drogata
dame un antidepresivo que tengo la tensión
baja,
ataja y relaja la raja con una rayita de
matarratas.
El tabique de plata pega con tu corbata
todo bien porque la consumes y no la
pasas.
Bebiendo agua negra, que viene del lago.
El fracking mató toda vida ya.

No, no sé parar la destrucción de mi planeta,
el calor que nos asfixia lo quema todo, el
agua sube desde los polos.
No, no quiero ver más tierra muerta, su
semilla infecta solo brota una vez.
El CO2 lo quema todo así como el consumo
a su fiel comprador
Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo
quiero un poco de aaaaaaire….
Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo
quiero un poco de aaaaaaire….
Aire, yo solo quiero un poco de aire, yo solo
quiero, un poco, un poco, de aire, un poco
yeeeeh….
Contaminado, áun no te has organizado,
intestinos controlados por los hilos del
mercado.
Contaminado, mantente siempre informado
el agroterrorismo ya está constitucionalizado.
No, no sé por qué, dónde mirar, no sé qué
hacer, cómo no colaborar
No sé por qué, dónde mirar, no sé qué hacer
y no colaborar.
No sé por qué…
No, dónde mirar…
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TELL ME - SOJA
From the very first time I saw you
I felt my whole life and it was all new
I felt my knees get weak, my heart went
crazy
I felt some yes and no I even felt some
maybe
I'd climb a mountain top, I'd swim the ocean
too
Get down on my knees only if it was for you
I think that I would do about anything
You're in my dreams and in the song I sing
Come on and tell me, tell me, tell me
anything
And I will believe you
Tell me, tell me, tell me not to go
And I will never leave you (yeah)
Tell me, tell me, tell me I'm yours
Tell me that you're the same
Oh tell me, tell me, tell me, tell me anything
I've seen so many girls, I've heard so many
lines
And once or twice I thought that one of
them was mine
Well how it always goes and how it's always
been
I start to think that we'd be better off if we
were friends
But there's a new turn, yeah there's a new
twist
I know I said before that I just couldn't
handle this
I'm not the type to write you love songs
So it'd help if somebody sang along
And said tell me, tell me, tell me anything
I will believe you
Tell me, tell me, tell me not to go
I will never leave you
Tell me, tell me, tell me I'm yours
Tell me that you're the same (yeah)
Tell me, tell me, tell me, tell me anything
(Tell Me.... Anything..... Anything. Oh
anything.... Yeah)

From the very first time I saw you
There was something different and it was all
new
It's in the way you move and how you look
at me
Like being stuck on you is something I'm
supposed to be
And that's okay too and if you feel the same
Then we can trade looks, baby we can trade
names
And we can look back down that damn road
And you can say 'member how the song
goes
It goes tell me, tell me, tell me anything
And I will believe you
Tell me, tell me, tell me not to go
And I will never leave you (yeah)
Tell me, tell me, tell me I'm yours
And tell me, tell me that you're the same
Just Tell me, just tell me, anything
Tell me... Anything... Anything.... Anything...
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EL MUR
"Canvia d'opinió, però mantén els teus principis.
Canvia de fulles, però mantén intactes les arrels"
-Victor Hugo"Radical vol dir simplement anar a l'arrel de les coses”
-Angela Davis“La llibertat no baixarà cap al poble,
és el poble que ha de pujar cap a la llibertat”.
-Emma Goldman-

“La educación es un arma de construcción masiva”
-Marjane Satrapi-

"L’educació no canvia el món, canvia les persones que canviaran el món”
-Paulo Freire-

“Siento que te quise siempre, desde que naciste, y antes,
cuando te concibieron. Y a veces siento que me naciste a mí”
-Frida Kahlo-

“Un zapato que se adapta a una persona, puede
quedar mal en otra. No existe una receta para vivir que
se adapte a todos”
-Carl Jung-

“Ja no ens alimenten molles, ara volem el pa sencer”
-Ovidi Montllor-

“Pies, ¿para qué los quiero si tengo alas pa’ volar?”
-Frido Kahlo-
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"Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar,
las ganas de conocer lo que hay despues del mar"
-Calle 13“Portes l'esperança els ulls, i duus al front, la llum de l'albada
el demà a les teves mans,i als llavis l'aigua de la rosada”
-Rumbalbar“I som els joves els que hem d'agafar el relleu;
analitzant els errors del passat. Preparem-nos i unim forces.
Ningú no podrà aturar-nos” -Inadapats-

“Però si som tan irreals com assegureu, contra què lluiteu?
Si els Països Catalans no existim, per quin crim preteneu condemnar-nos?”
-Brams-

"Pertenezco al expolio capitalista del sur de Europa,
pertenezco a un país que por el miedo, vota y apela al fascismo.”
-Mafalda-

CONCURS INSTAGRAM
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ATENCIÓ PER FI ARRIBA EL CONCURS AMB MÉS ÈXIT!
EL FOULARD DE VACANCES!!! ESPEREM REBRE LES
VOSTRES FOTOS AMB EL FOULARD AQUEST ESTIU!
LES PODEU PENJAR A LES XARXES AMB EL TAG
#FOULARDTERRANOVA, FER-LA ARRIBAR ALS I LES
VOSTRES CAPS O ENVIAR-LA PER MAIL A:
AETERRANOVA@GMAIL.COM

INFORMEM QUE aquest trimestre el concurs no
ha tingut èxit i no hem rebut cap foto... esperem
rebre’n moltes per aquest altre!

GRàcies!!!!

LA REFLEXIÓ
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ENTREVISTA AL DESCONEGUT
Una unitat: Llops
Un color: Vermell
Un número: 2
Un dia de la setmana: Dissabte
Un moment del dia: Just abans de quedar-me adormida
Mar o muntanya: Mar
Un aliment: Xocolata
Un adjectiu: Meticulosa
Una estació de l’any: Estiu
Una peça de vestir: Camisa
Una mania: Ser molt organitzada
Un cim: Tagamanent
Uns campes: Campes de Setmana Santa 2015 - La Riba
Un lloc per conèixer: Tailàndia
Un mitjà de transport: Cotxe
Un animal: Gat
Una cançó: Soja - Tell me
Un joc de cau: Les tres Maries
Un llibre: Memorial de Tabarka de Ponç Pons
Una pel·lícula: El médico
Un tipus de música: Reggae
Deﬁneix el cau: Un espai per aprendre a gestionar el temps, a créixer com a
persona i millorar la societat en que vivim, en la mesura que sigui possible.

A LA KOCK’s 91 LA DESCONEGUDA
ERA... L’anna carles!!
i aquest cop, sabeu qui és?
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TEMPS ERA TEMPS
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la petita de la
kock’s 91 era la
laura curull!! i...
aquestes cosetes,
sabeu qui sou?

ACTA TAULA RODONA MUNTANYA
En primera instància es va demanar a les
famílies que en post-its escrivissin punts
positius i negatius d’anar a la muntanya. Els
que conformaven la taula rodona estaven
molt a favor de fer muntanya i es coincidia
amb la idea que en el cau s’havia de
treballar més. Tot i així com a preocupació
de les famílies van sortir temes interessants:

Que ens aporta la muntanya?
-T’ajuda a conèixer-te a tu mateix
- Conèixer els teus límits.
- Treball de grup.
- Vivències diferents i úniques.
- Estimar i valorar la natura.
- Gaudir de paisatges diferents.
- Procés d’aprendre a adaptar-te.

El temps: Cal ser conscients en tot moment
del temps que ha de fer, transmetre
confiança des de consell i confiar en els
caps. Proposta: treballar els mínims de
roba que s’han de portar per anar a la
muntanya, encara que hi hagi una bona
previsió del temps, així com treballar el
material bàsic.

Quan ho coneixes, ho acabes estimant.

La coneixença i experiència: Com a
consell s’ha de treballar la muntanya per
transmetre seguretat, coneixença i experiència tant als infants i joves com a les famílies,
i poder gestionar les situacions adverses
des d’un punt de vista més positiu.
Proposta: Generar tradició de muntanya,
tenir una fita per cada unitat de fer un cim.
Haver fet el cim prèviament abans de fer
l’excursió amb infants o joves. Estar més
formats amb el tema muntanya, demanar
ajuda, si es necessita, a l’equip de muntanya d’Escoltes Catalans.
Assistència: Fer les excursions encara que
es siguin pocs (en cas de ser deficitària per
cau, parlar-ho) i girar la truita en aquestes
situacions. Hem anat a la muntanya i ho
hem gaudit molt!
Com a conclusió a aquestes pors o neguits
es va proposar fer muntanya de manera
gradual, ara estem molt acomodats. Anar
fent una mica de muntanya a cada excursió
i culminar els campaments amb una bona
ruta.

Aconseguir que el grup estigui motivat i
tingui ganes de fer muntanya. Per a
aconseguir-ho, els i les caps han de predicar
amb l’exemple. Hi ha motivacions diferents
segons l’edat, no sempre és el paisatge el
que motiva, es pot aprofitar la muntanya per
ambientar una excursió i extreure’n la
motivació dels infants. També es poden fer
diferents formats, fer muntanya no només és
fer un cim. No cal que impliqui una excursió
de cap de setmana, pot ser un dial...
adaptar-se segons les necessitats i
circumstàncies del grup i els i les caps.
Altres propostes que interessants que van
sortir:
-Crear una comissió de muntanya a consell.
- Crear un llibre de cims del Terra-Nova, on
tots els i les infants i joves i puguin participar.
-Compartir experiències entre unitats.
-Establir uns cims per unitats que s’han de
fer si o si .
-Invertir en material per anar a la muntanya.
-Aprofitar les excursions amb famílies (buti o
passos) per fer alguna excursió conjunta.
- No forçar els dies de campaments (per a
unitats petites 15 dies són masses).
- Anar de campaments a llocs més coherents pel projecte educatiu del cau. Són
campaments d’un cau, no vacances
pagades. Ser austers.
Posar totes aquestes coses en comú serveix
per començar a fer aquests petits canvis!
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RACÓ LITERARI
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Irreverents, tossudes, valentes i amb caràcter.
Un món anomenat Competitivitat.
Aquesta creixia desmesuradament a
mesura que es feia gran i anava
sumant anys. En la infantesa, primer
passà per la fase oral, tal com el nostre
amic misogin Sigmund Freud assegurava en les seves etapes de la teoria
psicosexual. En aquesta, Competitivitat es menjava qualsevol rastre d’empatia o bavejava en el més humà
cooperativisme.
Passaren mesos, i amb aquests els
anys, i ella es feia gran, forta. Trepitjant
qualsevol rastre d’esperança, arrasant
pobles sencers coherentment
construïts amb amor, lluita i compromís. Res deixava en el seu pas,
l’objectiu era fer cims sense gaudir del
camí, muntanyes senceres reduïdes a
simples fotografies de butxaca.
Records que no omplien motxilles,
sinó que s’esmunyien d’entre les mans
i es camuflaven en l’aire. Vides no
viscudes amb l’esperança que els
diners, els objectes, els alts càrrecs
directius i totes aquestes ficcions
neoliberals ens servissin de projectors
on veure les més absurdes pel·lícules,
però les nostres. Perquè serien de la
nostra propietat no de la de totes,
perquè no oblidem mai que Competi-

tivitat no va néixer per fer-te igual a
la resta, per donar-te els mateixos
drets, sinó que va néixer empenyent,
cridant i fent-se veure.
Competitivitat, a vegades, es queia,
s’ensopegava amb el Cooperativisme, l’Estima, la Inclusió i
l’Autogestió. Aquestes, sovint es
posaven d’acord per juntes, apagar
el projector de Competitivitat,
deslligar-la de les cadenes i fer-la
sortir fora de la caverna. Quan
aleshores, el sol il·luminava, se
n’adonava de tot un teixit fet
d’il·lusió, un entremat de companyes
que creien en un altre món, un de
just, compartit i construït des
d’abaix. Un món on Competitivitat
no se sentís còmode i hagués
d’emigrar. Perquè allà, la vida era
per ser viscuda i compartida. Un
univers viscut per persones irreverents, tossudes, valentes i amb
caràcter.

Laura Curull
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ARTICLE D’OPINIÓ
ENTUSIASME SUSPITÓS
Cada matí quan agafo el metro, procuro no
mirar l’avís, però hi ha dies que entro just
en aquell punt del vagó i, al final, els ulls se
me n’hi van: “És obligatori cedir aquests
seients a persones que mereixen una
atenció especial”. Zasca. L’advertiment
segueix allà i, a mi, en llegir-lo m’agafa
aquesta pena, aquesta vergonya, aquesta
derrota. “És obligatori cedir aquests
seients a persones que mereixen una
atenció especial”. Va, que avui tinc ganes
d’anàlisi crítica del discurs.
“És obligatori”
Estem tontos o què ens passa? Com n'ha
d'estar, de malalta, una societat per haver
de normativitzar això, per fer obligatori que
deixem seure a qui va amb crosses?
Fer-ho obligatori ajudarà a crear una
cultura de la solidaritat i l’empatia? O
reforçarà la idea de sacrifici i acció
desagradable que s’ha de fer? Què implica
que sigui obligatori? Si no t’aixeques, el
segurata et pot fer fora? Et faran pagar una
multa? Els altres seients no s’han de cedir
a ningú, perquè no és obligatori? Recordo
un dia que vaig demanar a una noia que
s’aixequés d’un seient qualsevol perquè
una dona gran pogués seure i ens va dir
que els seients reservats estaven a l’altra
banda, que anéssim allà a demanar-ho.
Potser el títol d’aquesta columna hauria de
ser “L'acte revolucionari d’oferir ajuda
sense que t’hi obliguin”.
“cedir”
Diu el diccionari: “Cedir: Donar, transferir,
renunciant al dret propi”. Hi tenim dret
propi tu i jo sobre el seient, un cop hi hem
posat el cul?

“aquests seients”
En quin moment, en quin despatx, algú va
decidir que serien quatre o vuit o deu els
seients reservats a cada vagó? Amb quines
estadístiques a la mà?
“a persones”
En quin altre moment algú va establir que
les icones de l’avís serien un home amb
crosses, una dona –no un home- amb un
nadó en braços, una embarassada i un
home amb bastó? A l’alçada dels ulls de
les meves nebodes, en aquestes icones,
les dones només hi apareixen com a
mares. Deu tenir fills l’home de les crosses? I néts, el del bastó? No ho sabran mai,
les meves nebodes. Sí que sabran, però,
que quan hi ha una dona és perquè hi ha
una criatura.
“que mereixen una atenció especial”
Qui no mereix una atenció especial? Les
atencions especials només són les del
cartell? Com es podria fer la icona de
mareig o dels nervis i la tremolor de
cames? De debilitat infinita perquè tornes
de l’hospital de cuidar algú? De mal de
braços perquè vas carregant totes
aquestes carpetes? De cansament fatal
perquè ahir l’avui no existia i has ballat tota
la nit i ara has d’anar a treballar? De nit
d’insomni i maldecaps perquè no pots
pagar la hipoteca? De tristor infinita perquè
us heu despertat en un llit enorme i saps
que aquest cop l’adéu serà per sempre?
Les necessitats s’han de veure, amb codis
a primera vista, o ens les podem dir, sobre
la mínima confiança que hauria de bastir la
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societat? Recordo el calvari que era per ma
mare estar dreta, pel mal de genolls.
Semblava més jove del que era i no li
cedien el seient en veure-la entrar. Jo li deia
que demanés seure, que la gent no havia
de saber del seu mal. Ella no volia, perquè
sentia que no hi tenia dret i per la violència
que sovint ens genera demanar ajuda. I jo
l’entenia perquè, si un dia em trobo
malament o vaig carregadíssima, em costa
dir: “Si us plau, em deixes seure?”.
I és que dir una necessitat no estipulada
per la llei, no marcada per unes crosses
ben visibles, és un acte de certa violència,
sí. És subvertir la pretesa divisió entre gent
normal=edat mitjana i físicament sana i la
resta, amb les seves crosses, embarassos,
anys de més, criatures al seu càrrec, festes
que passen factura, factures de la llum que
no poden pagar, desamors, cures insostenibles, carpetes de projectes il·lusionadors però que costa dur endavant, crisis
existencials i un llarg etcètera que acaba
fent absurd el miratge d’una pretesa
majoria de la població sense necessitats
especials.
Que tota aquesta gent digui –diguem- les
nostres necessitats no està previst en la
normativa. I és que ni había pan pa tanto
chorizo ni hay icono pa tanta necesidad. I
és per això que, avui, atrevir-se a demanar
ajuda a un desconegut és un acte revolucionari, perquè crida les necessitats no
contemplades o invisibilitzades, perquè
desdibuixa els límits entre tu i jo, perquè
violenta una societat on això només és
permès quan t’ha deixat tirat el cotxe al
mig de la muntanya sense cobertura o
quan, certament, estàs a punt de caure al
terra del vagó. I així ens va.

Mar Vallecillos | 13/06/2016
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