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«Les perles es
creen gràcies
a l’adversitat»

Anna Forés Especialista en ‘resiliència’.
Afirma que podem sortir enfortits d’un cop dur i que
som nosaltres els que determinem què volem fer amb
la nostra vida.

L’entrevista Set x set

JULI
CAPELLA

Homenatge
a la cafetera
¡Oh, bella arquitectura poligo-
nal, com torre estrangulada
amb tapa cupulada! M’espe-
res al matí entumida a la cui-
na. T’obro per la meitat sense
que diguis ni piu. Veig les te-
ves entranyes brutes i calcà-
ries, i oloro el teu alumini
vell. T’omplo d’aigua i t’encai-
xo un embut amb la mòlta ca-
fetada. Se m’excita violenta-
ment l’adormida pituïtària.

Quan t’enrosco, ho faig
amb suavitat però amb ferme-
sa: sé fins on t’he de prémer.
¡Oh, cafetera matutina! Feliç
invent italià d’Alfonso Bialet-
ti, que el 1933 et va apariar a
la riba del llac Di Orta, al Pie-
mont alpí. Batejada com a Mo-
ca express, un estrambòtic ves-
tigi de l’art déco, amb els teus
vuit costats que et fan tan bo-
nica com funcional, ideal per
poder-te obrir i tancar amb fa-
cilitat.

Apoteosi de la màquina de
fer cafè, punt àlgid de l’en-
giny humà. Ets millor que els
mitjons, que els pols solubles,
que els degotejos, que els fil-
tres, les melites, els cartutxos
monodosi... I infinitament su-
perior a qualsevol màquina
de vending. Només et supera
un cafè exprès ristretto, de ba-
reto milanès, sortit d’una
Gaggia de sis braços.

Et poso a sobre del foc i no
trigues a bufar, amb el teu es-
bufec a borbollons. Escups
crema olorosa que es va con-
vertint en or negre. S’ha de sa-
ber apagar-te a temps sense
arribar al bull. N’hi ha prou
d’aixecar la tapa amb el polze
per notar la teva aroma i sa-
ber que has acabat el teu
amarg vòmit. ¡Petita escultura
domèstica! Tu que habites des
de fa 75 anys des de cuines
humils fins a les illes més ri-
ques. Aparell singular musi-
cal i olorós. Tu fas que em re-
conciliï amb l’enginy humà. I
que em desperti.

¡A domani, bella!

GASPAR
HERNÀNDEZ

DANNY CAMINAL
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L’adversitat

Anna Forés Miraval les
(Barcelona, 1966) és doc-
tora en Filosofia i Ciències
de l’Educació. És profes-
sora de la Universitat Ra-
mon Llull i del Departa-
ment de Didàctica i Orga-
nització Educativa de la
Universitat de Barcelona.
Juntament amb Jord i
Grané ha escrit el llibre La
resiliencia, crecer desde la
adversidad (editat per Pla-
taforma), sobre la capaci-
tat que tenim les perso-
nes, els grups i les comu-
nitats per enfrontar-nos,
sobreposar-nos i sortir
transformats de les adver-
sitats.
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Els joves són
cada vegada més
conservadors
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la pena
de mort
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Campanya contra embarassos no desitjats
Sanitat recicla el vetust Posa-te’l, posa-l’hi per contenir els
avortaments. La iniciativa avisa els adolescents del perill de
«coronar rotllos amb bombo». 33 SOCIETAT 23

Gavà fa revisar les xarxes
de subministrament
Les empreses de gas, llum, aigua i te-
lefonia avaluen la seguretat. Una ne-
na d’11 anys, sisena víctima mortal
de l’explosió. 33 BARCELONA 31

Carles Santos,
Premio Nacional
de Música

El pianista i compositor
ha aconseguit el guardó
en la categoria de
composició, la màxima
distinció del Ministeri de
Cultura en aquest
àmbit. 33 ICULT 57

–¿Què és la resiliència?
–La capacitat de sortir enfortits
d’una adversitat. La paraula ve del
llatí i es refereix a la capacitat que
tenen els metalls per tornar al seu
estat original després de sotmetre’s
a una pressió. En el cas de les perso-
nes, en sortim transformades.

–¿Com dibuixaria la resiliència?
–Es podria dibuixar com un arbre
que surt enfortit del temporal.

–Hi ha arbres que ja estan torçats
abans del vendaval.
–I donen grans fruits, com el raïm.

–¿Què vol dir?
–Que, malgrat que et puguis creure
torçat, el fruit que donaràs no té
per què ser torçat. És el gran missat-
ge de la resiliència: que no estem de-
terminats. La resiliència és un cant a
l’esperança.

–¿En quin sentit?
–Puc tenir un accident o em poden
violar, però jo determino i decidei-
xo què vull fer amb la meva vida.
Aquest accident o aquesta violació
no tenen per què determinar la me-
va vida.

–¿I com es fa?
–En primer lloc, acceptant i reco-
neixent l’adversitat. Si la nego, no
hi puc fer front. Això vol dir transi-
tar pel dolor, abans que res. A partir
d’aquí, el pas és el de projecció: ja
em puc transformar.

–¿En què?
–En una perla dins d’una ostra, si
em permet la metàfora. El procés re-
silient és semblant a la creació d’una
perla dins d’una ostra. Quan un
granet de sorra entra al seu interior
i l’agredeix, l’ostra segrega nacre
per defensar-se i, com a resultat,
crea una joia brillant i preciosa.

–¿Algun altre consell per sortir
d’una situació molt adversa?
–Trobar-hi un sentit. Fa falta tenir
un perquè. Podem suportar qualse-
vol com si tenim un perquè.

–Ho deia Víctor Frankl.
–Exacte. La resiliència es va co-
mençar a estudiar després de la se-
gona guerra mundial, prenent els
camps d’extermini com la màxima
adversitat que pot patir una perso-
na. Quan Víctor Frankl, molt ma-
lalt, va veure que anaven a matar-lo
i estava a punt de deixar-se anar, va
tenir un flaix i es va dir: «Jo he de
sortir d’aquí per explicar el que he
viscut i perquè això no es torni a re-
petir mai més». I aquest perquè li va
donar forces per aixecar-se.

–A vegades és suficient que algú
ens digui que ens podem aixecar.
–És l’anomenat efecte pigmalió: si jo
estic convençut que una persona
pot, actuaré com si aquesta persona
realment pogués. El que és dolent
és quan passa al revés: si jo crec que
no pot fer res, aquesta persona ac-
tuarà com si realment no pogués
fer res. Si a mi m’han repetit tota la
vida que sóc tonta, al final em creu-
ré que sóc tonta i que llavors per a
què he de fer res. Les paraules te-
nen molta força. Amb les paraules
es pot teixir un mantell d’espe-
rança.

–¿Què li diria a un lector que avui
s’ho estigui passant molt mala-
ment?
–Que recordi l’exemple de la perla.
Les ostres creen perles gràcies a l’ad-
versitat. La resiliència és un procés,
una capacitat.

–¿Serveix d’alguna cosa pregun-
tar-se per què m’ha passat a mi?
–Els savis orientals ho tenen molt
clar i no s’ho pregunten mai. En
canvi es pregunten això: ¿Per a què
m’ha de servir? ¿Què em portarà?

–¿Es pot aprendre de qualsevol
adversitat?
–Com a pedagoga, he de dir que sí
que es pot. L’adversitat no sé si té al-
gun sentit o no en té, però està aquí
i no la podem ignorar. Nosaltres no
som invulnerables i sempre ens
haurem d’enfrontar a petites i
també a grans adversitats. La resilièn-
cia és un cant al realisme de l’espe-
rança, és a dir: «Ho accepto, és el
que m’ha tocat. A partir d’aquí què
he de fer, ¿vaig de víctima o projec-
to un futur?».

–La resposta és clara.
–Projecto un futur amb la realitat
que tinc ara, la realitat que m’ha to-
cat a mi.

–¿I si estem enfonsats?
–Primer s’ha de tocar fons per co-
mençar a pujar. És llei de vida tran-
sitar primer el dolor; després, ja pu-
jaràs.

–¿La resiliència és per sempre?
–No. El fet que jo sigui resilient ara
no vol dir que ho sigui per sempre.
Tots tenim la capacitat de saber ne-
dar, però hi ha gent que encara no
l’ha posat en pràctica i no neda. Es
tracta de treballar aquesta capacitat
per, quan arribi l’adversitat, supe-
rar-la.

–¿Com la podem anar treballant?
–Doncs desenvolupant el sentit de
la vida i el motiu per continuar
mantenint-nos vius; admirant les
diverses potencialitats de les perso-
nes que ens envolten i veient la seva
bellesa interior, i també practicant
el sentit de l’humor. Cada dia és
preciós i cada pas que fem és im-
portant. Si tu somrius a la vida, la
vida et somriu a tu. H


