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La paraula 
conscient

Buda després de realitzar el 
despertar va compartir la se-
va experiència, la va transme-
tre perquè els altres pogues-
sin seguir també el seu camí. 

Al comprendre que tothom té la capaci-
tat de despertar i que, per tant, tots som 
budes, va deixar instruccions de com fer 
aquesta via cap a l’alliberació del sofri-
ment, cap a la comprensió de la realitat 
tal i com és, cap a l’eliminació de la con-
fusió i la ignorància. Aquest mapa del re-
corregut o aquestes instruccions no són 
proves difícils que només pocs poden dur 
a terme, sinó que ens remeten a actituds 
quotidianes. Una d’aquestes directrius 
que assenyala Buda en la quarta noble 
veritat, és utilitzar la paraula de mane-
ra justa i adequada.  

Buda fa evident la necessitat de prendre 
consciència del poder de la paraula. De fet, 
tots sabem que “parlant la gent s’entén” i 
que l’enteniment és més fàcil si aquest di-
àleg el fem a través de la paraula respec-
tuosa i inclusiva. En el món actual ple de 

paraules, moltes escrites com les que om-
plen les xarxes socials, sorprenen moltes 
incoherències. Es demana respecte per les 
pròpies conviccions, per allò que un pen-
sa, però amb molta rapidesa s’utilitza l’in-
sult cap a aquell que pensa diferent de nos-
altres. És una inèrcia que com a tal apareix 
de manera impulsiva i que hauríem de po-
der observar, perquè podem acabar exer-
cint la violència a través de la paraula men-
tre reclamem accions pacífiques.   

Observar com utilitzem les paraules, re-
cordar que la millor manera de parlar a l’al-
tre és la que volem que se’ns parli a nosal-
tres, tant en converses sobre qüestions po-
lítiques o socials com en els nostres afers 
més quotidians i íntims. Tractar a l’altre 
com volem ser tractats, practicar la parau-
la conscient, com Buda ens deia segles en-
rere, i no oblidar que a vegades un silenci 
val més que mil paraules.
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En el món actual ple de paraules, 
moltes escrites com les que 

omplen les xarxes socials, 
sorprenen moltes incoherències
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estructurar una història m’han aju-
dat a fer-la, però el contingut essen-
cial m’ha vingut donat”. 

Les seves dues finalitats són, d’una 
banda, convertir-se en literatura, és a 
dir, “no distingir-me del que escric, 
ser el medi però desaparèixer i que la 
literatura sigui directe” i, de l’altra po-
der destil·lar el llenguatge per arribar 
a dir coses molt importants amb pa-
raules que semblin que no volen dir 
res. “La saviesa màxima em sembla 
que és la que pot compartir tothom i 
no la recargolada a la qual només po-
den accedir-hi els iniciats. Vull ofe-
rir coneixement i experiència sense 
presumir, sense que es noti que saps 
-si és que saps alguna cosa-. El que 
sempre m’ha interessat de l’espiritu-
alitat -i el meu primer llibre ja era 
molt espiritual, i tenia 17 anys- és que 
a diferència de la intel·lectualitat i les 
religions, el que desespera de l’espiri-
tualitat o el que es veu com una ame-
naça, és la seva capacitat de ser abso-
lutament democràtica, on tothom 
pot arribar-hi. Fins el pastor que viu 
a les muntanyes aïllat pot accedir-hi 
sense pertànyer a cap grup. Això no 
passa amb els intel·lectuals o amb els 
religiosos (has de passar per la uni-
versitat, t’has de batejar o iniciar...). 
En canvi, l’espiritualitat no té límits, 
i això és molt gran”.  

Haru, doncs, com a compendi de 
vida, on la mateixa escriptora es mos-
tra agraïda i sorpresa per aquest regal, 
fent gala de la màxima que ella matei-
xa reprodueix: “No tiris mai contra 
ningú; no tiris mai per seduir ningú; 
no tiris mai per ser més que ningú; no 
tiris mai per demostrar-te res a tu 
mateix; el tir amb arc és un estat que 
es pot compartir”.e

“Heu estat tan 
pendents d’ob-
servar, que us 
heu oblidat de 
vosaltres ma-

teixos i, així, heu aconseguit superar 
els hàbits”. Qui parla és la Haru als 
seus alumnes, convertida ja en mes-
tra a L’escola de la Haru (Petit Frag-
menta) el nou llibre de Flavia Com-
pany que és la continuació de la seva 
aclamada novel·la Haru (publicada 
l’any passat en català i castellà per 
Catedral). Un llibre, el d’ara, acom-
panyat de les il·lustracions de Luci-
ano Lozano i enfocat al públic infan-
til, i que l’escriptora va elaborar una 
vegada publicada la novel·la que ha 
suposat un punt d’inflexió en la seva 
carrera. “Haru no és real -explica 
Company- però és veritat. I necessi-
tem la veritat com a palanca, ja que 
hi ha tanta falsedat, tant càlcul i in-
terès, que quan hi ha llocs on sents la 
veritat t’acomodes i tot flueix”.  

Sense grans campanyes publicità-
ries, la novel·la Haru en pocs mesos 
ha aconseguit ser un llibre molt llegit 
gràcies a la recomanació que en fan 
els propis lectors, ja siguin adults o 
també adolescents, una sorpresa per 
la mateixa autora, que no s’esperava 
que joves de 13 i 14 anys se la recoma-
nessin entre ells i la llegissin amb 
tanta devoció. “Fins i tot estudiosos 
del zen han considerat que el que ex-
plico a Haru era completament zen, 
sense contradiccions... També el 
compositor Luis Suria ha creat una 
simfonia en quatre moviments per a 
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L’escriptora Flavia Company. 
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DÉU AL CARRER. Les cartes creuades entre 
Viqui Molins i el Padre Ángel són una paràbola vivent 
de l’Evangeli dels senzills. Dos autors que passen de la 
vuitantena, però no són dos jubilats de sopetes i sofà.

“La saviesa màxima és la que pot 
compartir tothom”
quartet de clarinets i banda simfò-
nica inspirada en la novel·la, que es 
va estrenar a l’auditori d’Alacant al 
febrer passat... Per això agraeixo que 
m’hagi passat tot això. Sento que al-
gú havia d’escriure Haru i em va to-
car a mi”, explica, fent-se seva la lliçó 
de Haru als seus alumnes amb la que 
comença aquest article: la contem-
plació ens ajuda a superar l’ego.  

Una autoria que s’esvaeix 
Nascuda a Buenos Aires l’any 1963 
i professora a l’Escola d’Escriptura 
de l’Ateneu Barcelonès, té quaranta 
llibres publicats (de poesia, novel·la, 
relats, llibre infantil...), a més de 
nombroses traduccions. Malgrat 
aquest bagatge, Flavia Company 
confessa que amb Haru tot ha anat 
diferent: “En els altres llibres jo deci-
dia. I aquí no. Haru sembla escrita 
per ningú, perquè com que desapa-
reix l’ego, desapareix la teva em-
premta. Jo he descobert moltes co-
ses amb Haru, per exemple la metà-
fora del tir en arc. Hi ha un alumne 
que es queixa perquè tots van vestits 
iguals, i creu que s’haurien de distin-
gir. La mestra respon que els alum-
nes es distingeixen pel seu tir, i que 
els mestres no es distingeixen per 
res. La dificultat, el dolor, la falta 
d’equilibri... totes aquestes coses que 
sents quan practiques el tir en arc et 
passen perquè els elements estan per 
separat: l’arc, l’arquera, la diana, l’ai-
re. Quan un dia aconsegueixes que 
tots aquests elements siguin un, el tir 
no el decideixes tu, senzillament pas-
sa. Per a mi Haru és això. Quan vaig 
acabar d’escriure-la em vaig posar a 
plorar molt perquè vaig veure el tir 
com si no fos meu. La sensació d’as-

torament, d’absència d’ego. Cal treu-
re’t l’ego i deixar el jo, perquè el jo ha 
d’existir, per relacionar-nos, per ti-
rar endavant... Els altres llibres que 
he escrit els entenc i els estimo, la di-
ferència és que Haru és un llibre que 
he escrit jo, i la resta també els ha es-
crit el meu ego.” 

Concentració i meditació 
Com assolir aquest grau? Com des-
fer-nos d’allò innecessari per arribar 
a un punt que ja no és nostre, sinó co-
mú? Company explica que sempre 
havia meditat, ja fos fent tai txi o de 
ben jove estudiant piano i després 
traduint i escrivint, perquè com diu 
“meditar implica concentració i fo-
calització en allò i oblidar-te de la 
resta. Així que després de tants anys 
de concentració, em va resultar fàcil 
entrar en la meditació amb immobi-
litat absoluta. El que sí ha canviat és 
que aquesta meditació em porta a la 
visualització i això ha estat inesperat. 
El meu ofici m’ha servit per crear una 
estructura i escriure, però molta de 
la informació que hi ha a Haru i al lli-
bre d’ara, L’escola de la Haru, l’he vis-
ta durant les meditacions amb visu-
alitzacions. He vist el lloc, he vist els 
personatges... A diferència de les al-
tres novel·les, aquesta visualització 
et ve donada, no la busques. Tu hi en-
tres i la veus. És diferent que imagi-
nar”, com si als altres llibres que ha-
gués fet no hi hagués sorpresa men-
tre els escrivia i en aquests sí. “L’ofi-
ci m’ha ajudat, i fins ara no era capaç 
d’escriure així, ja que amb tota la in-
formació que tenia em resultava 
complicat i em vaig barallar molt per 
crear aquesta esfera on tot rodés. Per 
tant, tots els anys d’ofici sobre com 
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Conversa amb Flavia Company arran del seu darrer llibre ‘L’escola de la Haru’
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El llibre va 
acompanyat 
d’il·lustracion¡ 
i està enfocat 
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infantil

Popular  
Company 
explica que 
l’espiritualitat 
és per a 
tothom, és 
“democràtica”

Segons l’autora del llibre hi ha cinc 
contaminants que són els més co-
muns. Els dos primer font d’una 
contaminació erar problemes intes-
tinals greus, com la salmonel·losi. 
Els altres tres són ear-se de foconta-
minació (foto1)  electromagnètica 
derivada de la instal·lació elèctrica 
de l’habitatge o la que generen els ei 
vel mauris mattis hensent leo nulla, 
sagittis vel semper stibulum tinci-
dunt dictum tortor et iabitur at tem-
por nisl. Maecenas suscipit feugiat 
lii, nec bibendum orci mi in elit. In 
ante leo, blandit noe sIn sit amet ri-
sus velit. Nulla ac dolor magna, id 
eleifend velit. Quisque consequat 
diam in eros suscipit eu fringilla ar-
cu faucibus. Aenean vel diam est, 
non sodales neque. Fusce sed mo-
lestie ipsum. Nam et sagittis purus. 
In pretium condimen.e

Quisque ut arcu augue, 
vitae aliquet 
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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 tortor et iabitur at 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 ultrices dui, id 
commodo elit varius sit amet. Mau-
ris facilisis porttitor dolor. Nunc 

La família Torelló Mata va unir forces dimarts 
amb Christian Escribà per presentar les 
seves novetats de cara a Nadal. A la seu 
de l’acadèmia del pastisser a la Gran 
Via de Barcelona, els Torelló van 
descobrir l’estoig de tres ampolles 
de Kripta que han llençat per a 
aquestes festes. El pack reuneix 
tres anyades que ells defineixen 
com “números 1”. 

Es tracta del Gran Anyada 2006, 
del Gran Reserva 2007 i del Gran 
Reserva 2008. El del 2006, amb 11 
anys de criança, ha estat premiat amb 
un Decanter UK Platinum Best Cava 
2017. El del 2007, que és una guarda pri-
vada de la família, amb 93 punts Parker, va 
ser distingit amb un Vinari d’Or. El del 2008, 

compta amb el reconeixement Or Civas, ator-
gat pels sumillers d’Espanya d’Akatavinos. 

Torelló també va aprofitar la jornada per 
presentar l’Aptià, un macabeu D.O. 

Penedès que s’estrena com a Mag-
num de certificació vegana, cosa 
que garanteix que l’Aptià 2016 no 
utilitza cap derivat animal en tota 
la seva el·laboració. 

Christian Escribà va fer davant 
dels presents el seu conegut torró 

en forma d’arbre de Nadal, que no-
més ven als seus establiments. En 

aquest cas, estava farcit d’una gana-
ché mesclada amb marc del cava del ce-

ller penedesenc. Una barreja que per fo-
ra és de color daurat com les ja clàssiques 

ampolles àmfora dels Kripta.e

Torelló Mata presenta un estoig de tres Kripta
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