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Kirti Menon
Besnéta de Gandhi. Activista en favor dels drets humans

«Necessitem que
aparegui un Gandhi»
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JOAN
OLLÉ

Teatre
infantil
Cap de setmana a la munta-
nya amb amics de tota la vida,
gairebé família. Gran part de
les activitats del dia es progra-
men en funció dels nens que
cada parella ha aportat al cens
global. Malgrat les seves diver-
ses edats, s’entenen a la per-
fecció: els grans renuncien a
les seves preferències per abo-
car-se als jocs i la protecció
dels més petits i aquests, al
seu torn, els recompensen
amb la seva admiració incon-
dicional. Són els seus herois.

Per després de sopar, la po-
blació menuda ha anunciat
una representació teatral, as-
sajada àrduament i en secret.
Els intèrprets, ja vestits per a
l’ocasió, han disposat unes ca-
dires al menjador i ells matei-
xos ens tallen l’entrada. S’apa-
guen els llums. Sona un tris-
tíssim violí. El primer quadro
el protagonitzen una de gai-
rebé 6 i un de 9. El moviment
compassat d’uns tovallons de
paper ens suggereix un mar
en calma, un altre tovalló ar-
rugat és la flor que el mariner
ofereix a la princesa que l’es-
pera des de sempre a la vora
de la mar, i encara dos tova-
llons més seran els mocadors
que tots dos s’emportaran als
ulls a l’hora de l’adéu. I quan
això passa, una melancolia in-
finita envaeix l’auditori, que
es pregunta a l’uníson: «¿De
quin llunyíssim planeta senti-
mental procedeixen aquestes
criatures que, malgrat no ha-
ver-lo viscut, coneixen com
ningú el desconsol d’un co-
miat?».

I és aleshores quan els ac-
tors, per redimir-nos de la nos-
tra pena –perquè el violí se-
gueix esgarrapant-nos l’ànima
fins a sagnar– es regiren con-
tra el desamor, fonent-se en
una abraçada. I el públic,
conscient d’estar assistint al
més pur dels teatres, amb els
ulls humits, esclata en un
aplaudiment.

NÚRIA
NAVARRO

Pluges
abundants

La sort

El cel estarà tapat i
s’esperen pluges al litoral i
el prelitoral, que a la tarda
s’estendran a totes les
zones. Les més
abundants afectaran l’est.
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TEMPERATURES A PUIGCERDÀ

A Sud-àfrica, Mahatma Gandhi va
ser fèrtil. Allà li van néixer la idea de
la resistència pacífica i quatre fills.
Kirti Menon, néta de Manilal, el se-
gon dels quatre, segueix a Johannes-
burg mantenint el llegat del seu bes-
avi i intentant combatre l’apartheid
i la sida. Va passar per Barcelona per
debatre el paper de la religió en el
foment del desenvolupament soste-
nible, en una trobada organitzada
per UnescoCat.

–Ve d’una estirp pacífica.
–Manilal, que es va quedar al capda-
vant de la colònia Phoenix, a prop
de Durban, es va casar amb Sushila,
i va tenir tres fills: Sita, Ela i Arun. Jo
sóc filla de Sita.

–Llàstima que no va poder conèixer
el seu il.lustre besavi.

–No, però cada cap de setmana ana-
va a visitar la meva àvia Sushila, que
vivia a l’assentament. Van ser temps
molt bonics. Malgrat no haver cone-
gut Gandhi, allà vaig aprendre els
seus valors. La meva mare, que va
passar uns quants anys amb ell a
l’Índia, ens explicava que el besavi
estava molt pendent de la família.

–Una branca d’aquesta família
sosté que era difícil estimar-lo...
–Jo només puc donar fe del que em
van transmetre la meva àvia i la me-
va mare. Elles sempre van dir que
Gandhi era una persona afectuosa i
que, encara que estigués dirigint
campanyes gegants en favor de la in-
dependència, sempre va reservar
temps per a la seva família.

–¿A què es refereixen doncs?
–La meva àvia m’explicava que, al
néixer els seus fills, va pensar en la
conveniència de tenir alguna posses-
sió per protegir-los. Li va preguntar
l’opinió a Gandhi. I ell va contestar:
«La teva idea és correcta, però tots
són fills». La meva àvia va dedicar la

seva vida a la comunitat.

–No hi havia doble vara de mesurar.
–No. I a la casa de Gandhi, que era
com un santuari, es resaven ora-
cions multireligioses. Jo vaig créixer
així, i contínuament em plantejo
com participar en el món.

–El cognom obliga.
–Pesa l’educació. Conforme vaig
anar creixent, vaig descobrir qui era
Gandhi. Vaig anar passant del vincle
genètic a l’espiritual. Vaig compren-
dre que la meva responsabilitat era
el compromís amb la no-violència,
amb la tolerància, amb el respecte a
les altres religions. Sovint, treballant
en favor dels drets humans, em pre-
gunto: «Si Gandhi fos aquí, ¿què
hauria fet?»

–¿Hauria resistit el fracàs?
–¿Fracàs?

–La no-violència no passa pel seu
millor moment.
–És més difícil ser no violent que op-
tar per la violència. Mandela, Mar-

tin Luther King i Gandhi van triar el
camí de la pau, que és un camí de
sacrifici. I no estic segura que la gent
estigui avui disposada al sacrifici
que exigeix aquest camí. A vegades
penso que Gandhi s’entristiria al
veure l’actual destrucció...

–¿Què li sembla si repassem la se-
va lliçó?
–D’acord. Ho faré amb un exemple.
El 1906, Gandhi va pujar a l’escenari
d’un teatre de Sud-àfrica i va convi-
dar tothom a plantar cara a una llei
discriminatòria a punt d’aprovar-se.
Els presents van decidir resistir. Tots.
Gandhi va quedar sorprès. Llavors va
comprendre que quan la gent creu
fermament en una idea, es conver-
teix en un sol cos i d’ell emana una
gran força. Allà va néixer la paraula
satyagraha (acció no violenta). Era
un 11 de setembre...

–Curiosa data.
–I li parlaré d’un altre succés. ¿Sap
on era Gandhi el 15 d’agost de 1947,
el dia de la declaració d’independèn-
cia de l’Índia?

–A les fotos oficials de Delhi no
apareix.
–Era a les zones on es van produir
protestes i tumults per la separació
de l’Índia i el Pakistan. Va optar per
estar amb el poble. Va entendre que
això era més important que sortir a
la foto oficial al costat dels grans dig-
nataris.

–¿On començaria vostè a invertir
avui la consciència?
–El màxim problema és l’altíssim ni-
vell de pobresa. La pobresa engendra
malalties i falta d’educació. Això ens
hauria de preocupar, constantment.
I en segon lloc, caldria reflexionar
sobre les causes que porten a faltar
al respecte a la dignitat de les perso-
nes, i combatre-les. ¡Necessitem que
aparegui un Gandhi, algú que, al
parlar, ens faci sentir un profund
compromís amb la pau!

–Mentrestant, vostè creu en els be-
neficis de la religió.
–S’ha subestimat la influència que
poden tenir les religions. Conside-
rem, per exemple, que l’escola és el
lloc on la gent aprèn a preocupar-se
pel medi ambient.

–Sembla el lloc apropiat.
–Ho és, però totes les religions se
senten compromeses amb la protec-
ció del planeta. És important que els
assignem un paper més enllà de la
connexió espiritual entre l’individu
i algun déu. La religió pot ajudar a
formar ciutadans responsables i
conscients.H

Ollé i Cercas, al teatre
Joan Ollé porta Soldados de Sala-
mina al Romea en una versió fidel
a l’obra de Javier Cercas. 33EXIT
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Pantalla esportiva

Partit de quarts de final
de la Copa de la UEFA.
33 ESPORTS 61

Futbol
Espanyol-Benfica

20.45 hores > Canal +

«El sistema
d’integració
dels
immigrants
no funciona»

33INTERNACIONAL 15

Nicolas
Sarkozy
Candidat de
la UMP a la
presidència
francesa.


