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Vista del Projecte Sadhana Forest a Auroville

Jan Bover visita Auroville, on el govern indi 
té una fundació amb rerefons humanitari

Projecte humanitari

Auroville (Índia)

Jan Bover

Tot i que, per increïble que 
sembli, els romans havien 
visitat Puducherry fa uns 
2.500 anys, la principal influ-
ència de la ciutat és francesa, 
país que va dominar quatre 
enclavaments a l’Índia des 
de finals del segle XII fins 
al 1956, quan va cedir els 
territoris a l’Índia, vuit anys 
més tard de la seva indepen-
dència. El relaxat ambient 
d’aquesta petita ciutat colo-
nial francesa és una atracció 
per si mateixa, tot i que tam-
bé val la pena arribar al pro-
per poble d’Auroville i visitar 
algun dels seus projectes per 
fer-se una idea de la filosofia 

del poble. Auroville és una 
fundació del govern de l’Ín-
dia, que ha comprat terres 
perquè persones vingudes 
d’arreu del món desenvolu-
pin projectes positius per a la 
humanitat. Tot i que el pro-
jecte inicial pretenia implicar 
50.000 individus, la població 
actual és d’uns 1.500 adults i 
uns 500 menors, provinents 
de 44 nacionalitats diferents, 
encara que la gran majoria 
(40%) és d’origen indi. 

Nosaltres vam visitar 
l’Abraham i la Yorit (provi-
nents d’Israel), que fa cinc 
anys van iniciar el projecte 
de Sadhana Forest, amb la 
filosofia de reduir l’impacte 
mediambiental plantant 
arbres per disminuir el CO2 

de l’atmosfera. Sempre tenen 
treballant entre ells de 10 
a 80 voluntaris d’arreu del 
món amb la intenció de que-
dar-se un mínim de dues set-
manes, gaudint d’acomoda-
ció gratuïta a canvi de treball 
(quatre hores per dia durant 
cinc dies a la setmana), i 
pagant uns dos euros per dia 
pels costos del menjar (tot 
vegetarià). 

Molts altres projectes simi-
lars s’estan desenvolupant 
a Auroville, i molts altres 
es podrien desenvolupar si 
hi hagués més gent al món 
disposada a abandonar el sis-
tema per ajudar la humanitat 
(Auroville proporcionaria 
terres i una ajuda econòmica 
mínima per desenvolupar 
iniciatives). Segons la meva 
particular visió, encara que 

els aurovillencs creguin 
haver abandonat el sistema, 
la comunitat no deixa de 
ser un altre subsistema amb 
unes regles que també s’han 
d’acceptar i que també poden 
ser injustes per alguns sec-
tors (per exemple, l’alcohol 
i les drogues estan prohibi-
des). Malgrat tot, crec que 
el subsistema Auroville és 
millor en termes ecològics 
i segurament socials. Però 
també penso que si el subsis-
tema es convertís en sistema 
(per exemple dominant tot 
un país), acabaria tenint els 
mateixos defectes (o més) 
que qualsevol altre sistema 
existent. Per exemple, un 
país que volgués expulsar 
tots els bevedors d’alcohol 
hauria d’afrontar grans con-
flictes interns i externs. Així 
doncs, segons la meva opinió, 
és positiu que hi hagi molts 
d’aquests projectes o mini-
subsistemes i que segueixin 
augmentant en nombre, els 
quals seguiran lligats al sis-
tema global amb internet, 
llibres i tecnologia mínima.

Vic

Miquel Erra

Les desenfadades acrobàcies 
del trio Zahir Circo, l’espec-
tacularitat de Tongué i Lee 
sobre la perxa oscil·lant, la 
bogeria del trio Zindare dalt 
del quadrant coreà, l’elegàn-
cia de Sílvia Marron al tra-
pezi de balanç o la plasticitat 
d’Helena Bittencourt amb el 
trapezi fix. Tot plegat, ama-
nit per un excèntric pallasso 
(Ton Muntané) i amb la 
música “electroorgànica” de 
Cel de Gel com a inseparable 
fil conductor. 

Són alguns dels bons 
moments que conformen 
l’espectacle Ícari, primer 
muntatge de Circ Ozó –una 
nova companyia amb seu a 
Sant Bartomeu del Grau– 
que aquests dies s’està repre-
sentant a Vic. Durant pràc-
ticament dues hores, els 11 
artistes que apareixen sobre 

la lona de la moderna i espec-
tacular carpa que s’ha instal-
lat al sector del Sucre fan les 
delícies d’un públic divers. 
L’espectacle, de fet, està pen-
sat per captivar espectadors 
de totes les edats. I ho estan 
aconseguint.

El muntatge, encara en 
procés de consolidació, beu 
directament de les fonts 
del circ de tota la vida, però 
transmet una imatge renova-
da, contemporània. Les acro-
bàcies aèries, carregades de 
força, elasticitat i coordina-
ció, esdevenen els autèntics 
plats forts d’un espectacle 
que no deixa ningú indife-
rent. El muntatge, del qual se 
n’acabaran fent un total de 
16 representacions, es veurà 
per última vegada a Vic el 
proper diumenge dia 4, amb 
doble sessió de matí i tarda. 
A partir d’aquí, el Circ Ozó té 
previst iniciar una gira itine-
rant per tot Catalunya.

Circ Ozó, de Sant Bartomeu, representa 
aquests dies a Vic el seu primer muntatge

Circ 
d’altura
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Els acròbates de Zahir Circo, en plena acció

L’històric ‘El Far 
de Puig-agut’ de 
Manlleu ja es pot 
llegir per internet

Manlleu

EL 9 NOU

El Far de Puig-agut, la pri-
mera publicació periòdica 
editada a Manlleu, ja es pot 
llegir per internet. A partir 
del número actual, el 81 de 
la seva tercera etapa, aquesta 
veterana capçalera manlle-
uenca es fa present a la xarxa 
amb una edició digital (elfar-
depuig-agut.blogspot.com).

La iniciativa coincideix 
amb la commemoració de 
la col·locació de la primera 
pedra del santuari de Puig-
agut, dedicat al Sagrat Cor, i 
situat al punt més alt del ter-
me de Manlleu. Aquest fet va 
tenir lloc el 29 de desembre 
de 1883, ara fa 125 anys. 
L’efemèride de l’inici de les 
obres de construcció del san-
tuari es recorda a l’article La 
primera pedra del santuari 
de Puig-agut, d’Àlex Roca, 
acompanyat d’altres articles 
de Marcel Capallades, Agustí 
Bernaus i Joan Arimany, o 
una vinyeta de Toni Donada, 
autor també de la portada.


