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El gust  
de les maduixes

LAIA MONSERRAT 
PSICÒLOGA 

L’altre dia no vaig poder re-
sistir la temptació de com-
prar maduixes al súper del 
barri. Això no té res d’espe-
cial. Vénen en caixetes de 

fusta o de plàstic i tenen un aspecte molt 
bonic. Li vaig preparar a la mare unes pos-
tres amb flam i unes maduixes d’acompa-
nyament. “Nena, aquestes maduixes no 
tenen gust de res”, em va dir la meva no-
nagenària progenitora... i tenia raó.   

Vaig imaginar que si feia un tast a ce-
gues amb maduixes del súper i altres pro-
ductes saboritzats amb sabors artificials 
de maduixa, segurament, triomfarien els 
segons.  

¿Els saboritzants artificials s’estan con-
vertint en la memòria col·lectiva del que un 

dia va ser? Trist 
pensament.   

D’altra ban-
da, les tècniques 
d’atenció plena 
o mindfulness 
ens estan recor-
dant el valor de 
menjar amb 
atenció per re-
trobar la bona 
forma de men-
jar, més equili-
brada, menys 

compulsiva i amb respecte cap a nosaltres 
mateixos. És una bona cosa, un pas neces-
sari i imprescindible per a aquest homo 
consumidor en el qual ens hem convertit. 
Per retrobar l’equilibri interior amb el que 
ens nodreix.  

Però per més mindfulness que faci, no 
trobo el gust de les maduixes quan com-
pro maduixes. ¿Deu ser que la forma i el 
fons ja no són el mateix? Una altra pre-
gunta molesta i políticament incorrecta... 
Deixem de filosofar i tornem a la praxi. 

He decidit plantar maduixes al meu 
balcó. En lloc de fer-me preguntes irreso-
lubles, conrearé  la terra de les meves jar-
dineres. Veuré créixer les plantetes, les 
cuidaré, les regaré i després em menjaré 
el seus fruits. I amb tres maduixes del 
meu hortet, segurament em sentiré mes 
veritablement plena que amb una caixa 
sencera de les del súper. Reivindico la re-
volució espiritual com una actitud de vi-
da en els petits gestos. El gust de les ma-
duixes és una experiència mística quan la 
maduixa és el que ha de ser i jo la menjo 
amb atenció plena. La revolució espiritu-
al comença al teu balcó.e 

Opinió

El Grotowski més místic  
a ‘Teatre i més enllà’
Anna Caixach, actriu i traductora del llibre 
Teatre i més enllà, de Jerzy Grotowski (un dels 
grans noms del teatre del segle XX), presen-
tarà aquest llibre publicat per l’editorial Frag-
menta el dijous 30 d’abril a les 18.30 h a la Bi-
blioteca de Can Mulà (carrer d’Alsina, 1, Mo-
llet del Vallès). 

La cita de la setmana

“Cercat per boires que em clivellen, / escolto l’alta 
nit / i em parla la paraula no nascuda, / obro de bat 

a bat la porta / i el buit em posa balda als ulls”   
Jaume Pont

Realització 
Amb tres maduixes 
del meu hortet,  
em sentiré mes 
veritablement 
plena que amb una 
caixa sencera de 
les del súper 

vi, fóssim nosaltres els que 
desapareguéssim, les 

plantes tornarien a 
apropiar-se de tot 

el territori i en poc 
més d’un segle 
tots els signes de 
la nostra mil·le-
nària civilització 

quedarien coberts 
de verd. La nostra 

dependència de les 
plantes es tan gran 

que fem tot el possible 
per oblidar-ho. Potser no ens 

agrada recordar que la nostra super-
vivència està lligada al món vegetal 
perquè això ens fa sentir dèbils”, 
sentencia el neurobiòleg.  

Guarir la supèrbia amb plantes 
La supèrbia encega, i com qualsevol 
altra malaltia hem de recórrer a les 
plantes per trobar-ne la medicina. 
On, si no? El llibre ens dóna una al-
tra dada: coneixem només entre el 
5% i el 10% de les espècies vegetals 
del planeta i d’aquestes en traiem el 
95% de tots els seus principis medi-
cinals. I cada vegada són més les evi-
dències dels beneficis de la seva pre-
sència en la disminució de l’estrès, 
l’augment de la concentració en es-
tudiants o la recuperació de malalts 
que tenen accés visual a jardins.  

Sabem també el gran impacte de 
les plantes en la descontaminació 
del medi i dels estudis que s’estan 
fent dels seus sistemes de comuni-
cació i socialització per desenvolu-
par noves aplicacions tecnològiques 
fins ara impensables, com les xarxes 
de tipus vegetal que formarien una 
mena d’internet vegetal i que servi-
ria per anunciar l’arribada de núvols 
tòxics, informaria sobre la qualitat 
de l’aire o el sòl, o avisaria de terra-
trèmols i allaus. Tota aquesta apli-
cació de la idiosincràsia vegetal ha 
hagut de superar els prejudicis de 
veure les plantes com a inferiors, 
faltades d’intel·ligència. Per Stefa-
no Mancuso, aquesta és la clau: 
“Què és més sensat? ¿Convertir la 
intel·ligència en un baluard en de-
fensa de la nostra diferència respec-
te a la resta d’éssers vius o admetre 
que el fet de ser intel·ligents ens 
uneix a les altres espècies dels reg-
nes animal i vegetal? Tots els éssers 
vius estan cridats constantment a 
resoldre qüestions que, a efectes de 
la seva existència, no difereixen gai-
re de les que nosaltres afrontem”.  

La planta és modular i no té òr-
gans vitals aïllats, ja que cap part és 
indispensable, però que no vegem 
els seus ulls o el seu cervell no vol 
dir que no disposi dels mateixos 
cinc sentits que nosaltres (de fet en 
té quinze més, com apreciem al lli-
bre). En definitiva, un regal per dis-
minuir la nostra supèrbia i, així, 
atorgar a les plantes la dignitat que 
es mereixen.e 
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