
? DIJOUS, 9 DE GENER DEL 2020 ara?  ?ara? DIJOUS, 9 DE GENER DEL 2020  
estils

herois efímers en els quals furgar en 
les seves contradiccions i complexi-
tats. L’arena política deu ser, proba-
blement, on el valor de la paraula 
queda més malmès. Discursos que 
només busquen rèdits electorals, 
enaltiment d’egos, mesquins atacs a 
l’oposició. 

Discursos inspiradors 
En aquest context, reivindicar els 
discursos transformadors, els que 
no se centren en les persones que els 
emeten, sinó que tornen a posar al 
centre el valor sagrat de la paraula, 
és una tasca ingent i necessària. I si, 
a més, aquesta recuperació del dis-
curs com a eina d’inspiració i trans-
formació social es fa pensant en els 
adolescents i joves, la iniciativa és 
més que lloable. Amb aquest objec-
tiu neix la col·lecció de llibres Aki-
parla , ideada per l’edit ora d’ Akia-
ra Inês Castel-Branco i 
destinada especialment 
a adolescents en un for-
mat cuidat i atractiu en 
edició bilingüe (amb la 
versió original anglesa al 
costat de la seva traduc-
ció al català). Els discur-
sos s’acompanyen 
d’il·lustracions, “metàfo-
res gràfiques –com expli-
ca Castel-Branco– que 
ajuden a assaborir el text 
paràgraf per paràgraf” . 
Cada llibre es completa, a 
més, amb un altre escrit 
en què una persona ex-
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Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que sóes intestinals 
greus, com la salmonel·losi. Els al-
tres tres són ear-se de focontamina-
ció (foto1)  electromagnètica deri-
vada de la instal·lació elèctrica de 
l’habitatge o la que generen els ei vel 
mauris mattis hensent leo nulla, sa-
gittis vel semper stibulum tincidunt 
dictum toat tempor nisl.  

aQuisque nulla nisi, porta ac da-
pibus sit amet, tempus sollicitudin 
neque. Vestibulum diam lacus, ru-
trum ac laoreet non, cursus eu ri-
Suspendisse semper ultrice.Vesti-
bulum et ornare sapieVivamus quis 
est libero. Donec scelerisque pulvi-
nar convallis. Cras facilisis inter-
dum dui, vitae pretium velit euis-
mod consequat. Pellentesque nisl 
magna, accumsan in faucibus mat-
tis, tempus in nulla. Phasellus bi-
bendum viverra elementum. Nulla 
quis sapien id neque cursus luctus 
ac vel metus. Nullam laoreet facili-
sis sodales. 

Curabitur nec neque eget lorem 
dictum pellentesque eu consectetur 
eros. Cras porta, turpis accumsan 
cursus vulputate, felis lectus ele-
mentum lectus, eu semper felis fe-
lis non mi. Donec tempor euismod 
massa et dapibus. Sed scelerisque 
volutpat mauris euismod faucibus. 
Curabitur elit augue, accumsan vi-
tae tristique et, suscipit vitae tortor. 
Vestibulum ante ipsum primis in 
faucibus orci luctus et ultrices po-
suere cubilia Curae; Pel.e

Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que són els més co-
muns. Els dos primer font d’una con-
taminació erar problemes intestinals 
greus, com la salmonel·losi. Els altres 
tres són ear-se de focontaminació 
(foto1)  electromagnètica derivada de 
la instal·lació elèctrica de l’habitat-
ge o la que generen els ei vel mauris 
mattis hensent leo nulla, sagittis vel 
semper stibulum tincidunt dictum 
tortor et iabitur at tempor nisl. Mae-
cenas suscipit feugiat lii, nec biben-
dum orci mi in elit. In ante leo, blan-
dit noe sIn sit amet risus velit. Nulla 
ac dolor magna, id eleifend velit. 
Quisque consequat diam in eros sus-
cipit eu fringilla arcu faucibus. Aene-
an vel diam est, non sodales neque. 
Fusce sed molestie ipsum. Nam et sa-
gittis purus. In pretium condimePro-
in ante eros, luctus quis hendrerit at, 
sagittis vehicula purus. Phasellus pe-

llentesque, mauris ut lacinia dignis-
sim, lorem metus eleifend arcu, id 
eleifend enim nulla hendrerit justo. 
In convallis urna quis justo accum-
san a dapibus leo posuere. 

Fusce elementum turpis vel elit 
fermentum blandit. Etiam pretium 
lectus sed velit ultricies vel fermen-
tum elit aliquet. Praesent eros purus, 
egestas sit amet facilisis a, ruViva-
mus mattis, velit a scelerisque viver-
ra, libero orci euismod lacus, in luc-
tus libero justo id orci. Curabitur quis 
eros tellus, nec pulvinar felis. 

Maecenas semper venenatis ali-
quam. Cras pharetra, massa laoreet 
cursus vulputate, nulla enim scele-
Donec tempor euismod massa et da-
pibus. Sed scelerisque volutpat mau-
ris euismod faucibus. Curabitur elit 
augue, accumsan vitae tristique et, 
suscipit vitae tortor. Vestibulum an-
te ipsum primis in faucibus.e

Quisque ut arcu augue, 
vitae aliquet 

Phasellus bibendum enim aliquam lacus lacinia a consectetur mi 
960 caràcters aprox. Nulla facilisi. Eti-
am sed dapibus tortor. Praesent fringi-
lla faucibus libero, tincidunt dictum 
purus condimVestibulum aliquet Pro-
in a purus nibh. Donec lacus magna, 
aliquet ut lobortis at, semper et tortor. 
Nam vehicula, elit eu . 

Praesent vitae nulla sed nunc place-
rat congue. Sed dapibus dolor ut sem 
consectetur quis tempor lorem mollis. 
Mauris rutru.Aenean scelerisque Do-
nec vitae ligula purus, in tincidunt 
enim. Sed facilisis rutrum accumsan. 

Etiam sollicitudin, nunc in faucibus 
gravida, dolor orci dictum diam, posu-
ere volutpat ligula felis eu nibh. Donec 
odio sapien, facilisis at auctor a, imper-
diet at metus. Aenean ultricies blandit 
quam, eu tincidunt dui varius at. Quis-
que lobortis hendrerit velit sit amet 
dignissim. In hac habitasse platea dic-
tumst. Nullam quis sem dolor, sit amet 
semper est. Pellentesque nec gravida 
metus. Phasellus nulla sem, porta ma-
lesuada dictum sit amet, volutpat quis 
nisl. Maecenas bibendum ele.e
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ons de Neus Caamaño i el comenta-
ri del filòsof especialista en ciència 
i ecologia Jordi Pigem, que explica 
l’oralitat dels pobles indígenes i la 
seva manera de viure l’espiritualitat 
i l’ecologia); Severn Cullis-Suzuki 
(Feu que les vostres accions reflectei-
xin les vostres paraules , el breu dis-
curs d’una nena canadenca de 12 
anys a la Cimera de la Terra de Rio de 
Janeiro del 1992, comentat pel geò-
leg, naturalista i escriptor Àlex No-
gués i amb les il·lustracions d’Ana 
Suárez) i, finalment, José Mujica 
(Soc del Sud, vinc del Sud , discurs a 
l’Assemblea General de Nacions 
Unides, amb les il·lustracions de Gu-
ridi i el comentari final de l’exdipu-
tada del Parlament de Catalunya 
Dolors Camats, que parla dels des-
equilibris Nord/Sud, la globalitza-
ció, el consumisme, i la llibertat i el 
goig que neixen d’una vida més sen-
zilla ) . 

L’oralitat al centre 
A la docència es diu que una de les di-
ficultats pedagògiques més evidents 
és transmetre l’art de saber parlar. 
Enllaçar idees, recórrer al cor i no 
només a la ment, sincerar-se sense 
perdre’s, parlar escoltant. L’escrip-
tor Jacques Lusseyran (1924-1971) 
va deixar escrit: “Parlar és una acció 
solemne, un acte sagrat. No són les 
paraules les que considero sagrades 
–les pobres són sempre mesquines, 
falses i verdaderes alhora–, sinó l’ac-
te de pronunciar i posar en comunió 
els mots en presència d’algú, amb la 

Quan un noi de 29 anys, el 
fins llavors desconegut 
Edward Snowden, va de-
cidir denunciar el govern 
dels Estats Units per l’es-

pionatge massiu als ciutadans amb 
l’excusa de la seguretat, el primer 
que va fer va ser contactar amb un 
periodista de The Guardian i amb la 
realitzadora Laura Poitras, que en va 
crear el premiat documental Ci-
tizenfour (2014) . Aquí hi podem 
veure una de les primeres converses 
que tenen els tres sobre com proce-
dir a desvelar una informació tan 
important com secreta. Snowden els 
adverteix que no vol que es comen-
ci parlant d’ell, ja que la premsa té 
la tendència a centrar-se en les per-
sones i deixar de banda el missatge. 
És l’estratègia de la distracció. En un 
món on tot tendeix a l’espectacle, on 
la informació corre el risc de conver-
tir-se en un producte comercial més, 
la crítica de Snowden la trobem ca-
da vegada que emergeix a l’escena-
ri global un discurs punyent i neces-
sari. El cas de la jove ecologista Gre-
ta Thunberg n’és l’últim exemple. 

L’espectacle no llueix sense per-
sonalismes, el mercat no roda prou 
ràpid sense influencers . Què es diu 
o es deixa de dir no és tan important, 
al cap i a la fi –sembla– les paraules 
se les emporta el vent, el que comp-
ta és l’individu que hi ha al darrere, 
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La sacralitat de parlar
perta en aquell camp analitza les 
claus del discurs i explica la figura de 
l’autor o autora, el context i les seves 
implicacions actuals. De moment hi 
ha quatre títols publicats que toquen 
els àmbits de l’ecologia, els drets hu-
mans i la justícia social: Malala 
Yousafzai ( La meva història és la his-
tòria de moltes nenes , que és el dis-
curs d’acceptació del premi Nobel d 
e la pau 2014 que va rebre als 17 anys, 
amb les il·lustracions de Yael Fran-
kel i els comentaris de Clara Fons 
Duocastella, sociòloga especialitza-
da en diversitat religiosa); Si’ahl (Ca-
da part d’aquesta terra és sagrada 
per al meu poble , discurs del líder in-
dígena de l’any 1854 amb il·lustraci-
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Una col·lecció dirigida als adolescents recull discursos inspiradors sobre temes actuals

Importància  
Els llibres 
destaquen els 
missatges 
pronunciats 
en moments 
únics 

intenció que siguin escoltats. El fals 
orador pensa en ell mateix –en els 
seus mèrits, els seus coneixements, 
els seus encants–, i li manca la pa-
raula activa. L’orador vertader sap 
que els mots que diu no compten 
massa i que la seva persona tampoc. 
Tot el treball consisteix a fer brollar 
els mots de dins de si mateix. Mos-
trar que les paraules no ens perta-
nyen, que estan vives. El discurs és 
una participació a la vida. El que 
compta és l’atmosfera de claredat 
que és capaç d’establir conscient-
ment en ell mateix al moment de 
parlar. Llavors, a través de l’espai de-
purat, les idees passen”. 

“ Es publiquen actualment mol-
tes biografies de persones impor-
tants, sobretot dones, per als més 
petits –explica l’editora Castel-
Branco–, però nosaltres volíem anar 
als discursos mateixos que han estat 
pronunciats en moments històrics 
únics, tant per dones com per ho-
mes, i assaborir-los, comprendre’ls 
a fons, per recuperar així la força de 
la paraula davant de la força del po-
der o de les armes”. I afegeix: “ En 
una edat en què els adolescents es 
comencen a interessar pels proble-
mes del món, volíem oferir discursos 
impactants de persones valentes 
que han denunciat injustícies i ho 
han donat tot per canviar el món. 
Aquests podrien ser els seus influen-
cers , capaços de mostrar-los com 
tots podem marcar la diferència, si 
volem” . 

Com assenyala Jordi Pigem, en 
aquesta col·lecció de discursos ens 
trobem amb “paraules que reverbe-
ren a través del temps” i que recupe-
ren la força de l’oralitat, que és “la 
forma primordial del llenguatge” en 
què “el llenguatge és sobretot parla, 
la paraula és sobretot paraula parla-
da”, i els mots escrits “són un reflex 
o una ombra, no la llum originà-
ria”.e


