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Informe – resum de: 

“Converses, Relacions i Copes” 

Sessió del 21 de juny de 2017 

Amb Ignacio Martínez Mendizábal 

 

El Born, Centre Cultural, Barcelona 

Hora: 18.30 a 20.30, aprox. 

Assistents: 60 persones 

 

Preàmbul 

En Joan Quintana, director de l’Institut Relacional a Barcelona, dóna la benvinguda als presents 

i recorda que l’Institut és una entitat dedicada a estudiar, promoure i oferir eines que facilitin la 

qualitat relacional entre persones i organitzacions. És en aquest sentit que promou activitats com 

el “Converses, Relacions i Copes”, que també aporten noves mirades complementàries al món de 

les relacions humanes. 

Benvinguda 

L’Anna Rubí, membre del Consell Executiu de l’Institut Relacional, també dóna la benvinguda als 

presents i ofereix una breu glossa del ponent Ignacio Martínez Mendizábal, de qui en destaca la 

dedicació al projecte d’Atapuerca des de l’any 1984, la tasca divulgadora i de recerca, i també el 

Premi Príncep d’Astúries que va rebre, juntament amb el seu equip, l’any 1997. L’Ignacio és una 

persona, com després es veurà, que sap injectar la biologia, la paleontologia i la poesia en les 

paraules escollides. Acte seguit, l’Anna  li dóna la paraula. 

 

“Juntos: la clave de nuestro éxito evolutivo” 

Ignacio Martínez Mendizábal (a partir d’ara, “Nacho”, perquè ens hi vam fer amics i ens va donar 

permís per prendre’ns la confiança) comença la seva explicació projectant un punt de llum en 

una pantalla fosca. Diu que allà, en cert moment, hi va ser “tot”.  

Silenci.  

I és que, continua, el punt no és més gran que el que, segurament, va donar lloc al “big bang” fa 

15.000 milions d’anys. 

També ens diu que els paleontòlegs, per a fer-se entendre, parlen dels anys com la gent del 

carrer parla dels euros. Per exemple: Altamira té “14.000 euros” d’antiguitat. Els neandertals en 

tenen 60.000 i l’univers, 15.000 milions (que és un terç del que va costar la corrupció a Espanya 

l’any passat...) Tal vegada, diu, els paleontòlegs no són frívols quan parlen de diners, en comptes 

d’anys. 

http://www.institutorelacional.org/
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Recuperant el fil: en un mili-segon l’univers va explotar i es va expandir. Fins aleshores, no hi 

passava res (bàsicament, perquè no hi havia univers, ni temps, ni espai en què pogués passar 

cap cosa). Però des d’aleshores, i fins ara, l’univers no ha deixat d’evolucionar. I, particularment, 

hi ha tres coses que han evolucionat: la matèria (allò que es pot tocar), l’energia (allò que fa que 

la matèria es desplaci) i la informació. 

La teoria de Sistemes i la vida, “que va a la seva bola” 

En Nacho explica aleshores que la Física, la Química, la Biologia i la cultura poden relligar-se les 

unes amb les altres gràcies a la Teoria de Sistemes. “Las unas se aguantan sobre las otras” i es 

complementen. Aquest detall serà important per a les explicacions que vindran després. 

En la seva evolució, l’univers passa de les partícules als àtoms, i d’aquests a les molècules i, 

d’aquestes als cossos, als planetes, als satèl·lits, als astres... I en un d’aquells planetes sorgeix la 

vida, que en Nacho diu que “va a su bola”. 

I és que la vida és “rebel”, perquè “no vol fer allò que li toca fer”. Primerament va voler isolar-

se, però la vida va veure aviat que l’isolament no funcionava. De fet, va veure que per a 

sobreviure en un univers canviant el primer que calia era aprendre a adaptar-se. I en va 

aprendre. 

La vida, insisteix en Nacho, és un “sistema expert”, que converteix qualsevol energia en 

informació... “Es que a la gente se la lleva el viento, però la información queda ahí para la 

siguiente generación, y crece, y se hace más grande”, diu. I aquest aprenentatge fa que els 

espècimens vius puguin sobreviure adaptant-se, diversificant-se i explorant noves possibilitats 

fins a omplir tots els racons del planeta. 

Darwin, el visionari 

En Nacho introdueix ara la fotografia de Charles Darwin i en detalla la seva vida i obra. Explica 

que va ser un dels primers que va entendre el que passava de debò amb la vida. Ironitza: 

“tuvieron que pasar 3.800 millones de euros para que alguien se diera cuenta”, i a continuació 

recorda que el viatge en el mític vaixell “Beagle” va ser una gran aventura personal que li va 

donar al naturalista britànic l’oportunitat d’escriure, 20 anys després, el famós “Origen de les 

espècies” o, més pròpiament “L’origen de les espècies i la preservació de les races afavorides en 

la lluita per la vida”. Aquest llibre, pensa en Nacho, “partió la historia por la mitad” i va fer 

transcendir la ciència, en contaminar diverses disciplines de cop. 

Darwin va demostrar diverses coses. Una d’elles va ser que, durant el Paleolític, els éssers 

humans vivien sabent que no eren propietaris del planeta i que aquest no existia per a servir-

nos, sinó per a ser el nostre germà.  

Una altra de les idees del pensament darwinià va ser la de pensar que l’espècie no “és” sinó que 

“està sent”, de manera que un no és qui és, sinó qui “està sent” en cada moment de la seva vida. 

Ho explica dient que “yo no soy el mismo que cuando tenia 5, 15 o 30 años... Cada persona es 

una entidad histórica, que depende de cada momento, y de cómo le haya ido en la vida”. 

Igualment, les espècies estan en trànsit permanent. 

De fet, de les tres grans preguntes clàssiques: “qui som?”, “d’on venim?”, “on anem?”, les dues 

primeres són la mateixa pregunta, diu el ponent. 

 

http://www.institutorelacional.org/
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Però la Selecció Natural no explica la cua del paó reial 

Tot i que la idea de Darwin sobre la Selecció Natural va quedar una mica abandonada després 

de la publicació del seu treball, a mitjans del segle XX i fins ara, amb el “neodarwinisme”, el 

concepte va recuperar les forces. Ara, diu en Nacho, “todo se explica en términos adaptativos, y 

todo se explica en relación a un ‘para qué’”, com, per exemple, quan ens preguntem per a què 

les persones tenim celles i la resposta és “per tal que la suor no ens caigui dins dels ulls”. 

Darwin, no obstant, havia descobert l’existència d’una força encara més gran que el “per a què”, 

i en Nacho ens ho explica mostrant-nos la fotografia d’un paó reial de cua enorme i acolorida. 

Ben pensat, 

- el paó no fa servir la cua per a córrer, o volar 

- no la fa servir, tampoc, per a lluitar 

Per a què la té, aleshores? Es pregunta en Nacho. 

- “Para ligar”, afirma. 

Darwin va entendre que el paó tenia la cua per a atraure sexualment les femelles de la seva 

espècie. Així doncs, el britànic havia descobert una força distinta a la de la Selecció Natural. I 

aquesta força era la de la Selecció Sexual. S’entén, doncs, que: 

- La Selecció Natural és la supervivència diferencial del més apte 

- La Selecció Sexual és la reproducció diferencial del més atractiu 

Ambdues menes de selecció existeixen i funcionen. I són igualment importants per a la 

supervivència. A això hi va dedicar Darwin el seu segon llibre: “L'origen de l'home i sobre la 

selecció amb relació al sexe”. 

La Selecció Sexual  

El segon llibre de Darwin parla de dos grans conceptes, ens explica en Nacho. El primer és el de 

la Selecció Sexual. Diu el ponent que durant el període de brama, els cérvols lluiten entre ells, i 

que el que guanya la lluita “s’ho endú tot”, particularment, es guanya el dret d’aparellar-se amb 

les femelles.  

Això predisposa que en aquesta espècie, com en algunes altres, els mascles tinguin unes 

dimensions més considerables que les femelles. Anàlogament, els goril·les tenen unes dents 

canines protuberants, que no serveixen per a sobreviure (per exemple, caçant o matant), sinó 

que ajuden a mantenir a ratlla els demés mascles, per a donar lloc a la Selecció Sexual. I, en 

algunes espècies, com en el cas del paó reial, són les femelles les que trien. D’aquí que el paó 

reial mascle tingui una cua tan vistosa. 

La segona part del llibre de Darwin planteja el perquè una criatura tan “miserable” com l’esser 

humà ha pogut apoderar-se de tot el planeta. La conclusió que es fa Darwin és que si hi ha una 

cosa que fem bé és jugar en equip. Coordinar-nos. Anar junts. 

L’ésser humà està especialitzat en relacionar-se amb l’ésser humà 

En Nacho diu que l’ésser humà és l’animal capaç de formar les societats més grans i complexes. 

I, curiosament, el treball en equip és un “problema” científic per a la Biologia, perquè la Selecció 

Natural hi està en contra: “¿cómo voy a colaborar con el de al lado, si, con ello, pierdo 

oportunidades de reproducirme? La Selección Natural predice el triunfo del egoismo y no deja 

http://www.institutorelacional.org/
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espacio al altruismo”, explica el ponent. “Esto ha llevado de cabeza a los biólogos, hasta que se 

indagó en los vericuetos de la Teoría de Juegos”, que diu que, sota certes condicions, col·laborar 

és més eficaç encara que competir. Especialment, quan es tracta de la pròpia parentela, amb la 

qual es comparteixen gens. 

La consanguinitat és, inicialment, fonamental per a la cooperació. 

Però, així i tot, els éssers humans són un animal “estrany”, perquè les societats humanes no 

estan necessàriament formades per individus consanguinis. És més, hi ha la possibilitat que 

moltes persones sacrifiquin el seu temps i els seus recursos per ajudar persones que no coneixen 

de res, i amb les que no comparteixen cap familiaritat. Així doncs, si bé la Biologia pot explicar 

el comportament solidari de les formigues (que són semi-clons les unes de les altres), no és tan 

capaç de fer-ho sobre el comportament de l’ésser humà. 

I encara menys, quan es considera que, a diferència dels animals, els éssers humans podem 

escollir lliurement. Els animals, al menys, estan condicionats de manera instintiva i automàtica. 

Així doncs: quina és la raó biològica de la col·laboració humana, si no és ni la Selecció Natural ni 

la Selecció Sexual? 

En Nacho diu que Darwin es va enfrontar al problema fa 150 anys i que ho va resoldre en un 

paràgraf que, pel que sembla, ha quedat mig oblidat en alguna biblioteca, fins fa no pas gaire: 

“Aquella tribu que contase con muchos miembros que, en razón de poseer en alto grado 

el espíritu de patriotismo, fidelidad, obediencia, valor y simpatía, estuviesen siempre 

dispuestos a ayudarse los unos a los otros y a sacrificarse a si mismos por el bien común, 

claro está que prevalecería sobre las demás y esto sería selección natural”  

Darwin: “L'origen de l'home i sobre la selecció amb relació al sexe”. 

En Nacho ens explica que, per a Darwin: 

- El “patriotisme”, la “fidelitat”, “l’obediència”, i la “simpatia” (entesa com la sympátheia 

del grec clàssic) són valors. 

- L’amor, en canvi, és un sentiment. 

Aquesta és la base biològica per entendre el fenomen tan extraordinari que són les societats 

humanes. El que fa que puguem donar la vida pels altres, segons Darwin (i en Nacho), no és que 

compartim gens, sinó que compartim ideals i valors, i que aquests es relliguen amb l’argamassa 

que produeix l’amor.  

De l’amor passem als fòssils, i d’aquí, als miracles 

Quan en Darwin es va morir, a dures penes s’havien trobat fòssils.  

Actualment, però, hi ha desenes de milers de fòssils en museus i centres de recerca “que són 

una meravella” perquè són mostres dels records de la vida en aquest planeta. 

A banda de donar feina als paleontòlegs, en Nacho diu que els fòssils proporcionen dades sobre 

les fites de la humanitat. Per exemple, gràcies a ells sabem avui que: 

- Fa 7 milions d’euros que ens vam separar, com a espècie, del tronc que compartíem 

amb els ximpanzés. I això va ser a la selva, no a la sabana. 

- D’aquests 7 milions, n’hi va haver 5 que vam viure en boscos, i només durant 2 milions 

hem estat animals de camp obert. 

http://www.institutorelacional.org/
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- La nostra espècie original es va diversificar en subespècies com l’homo habilis, l’erectus, 

l’australopithecus... 

- Fa 2,5 milions d’euros hi va haver un canvi de clima a l’est de l’Africa, que va reduir les 

pluges i els boscos, i tots els homínids es van extingir a excepció d’un grup (els membres 

del gènere “homo”), que es van salvar “de miracle”, diu en Nacho. 

Aleshores ens explica que el miracle va consistir en què algú dels del gènere ‘homo’ va tenir una 

idea. La primera de la història. 

L’evolució es produeix generalment a partir de mutacions, però en aquest cas es va produir per 

primera vegada gràcies a la tecnologia. Algú va dissenyar una cosa i la va ensenyar a tots els 

demés, i aquests la van adoptar ràpidament. Aquí va néixer la cultura, de manera que, seguint 

la Teoria de Sistemes, del nivell biològic vam passar al nivell cultural. 

Idees de pedra, del model 1 i del model 2 

En Nacho diu que una idea és “que se te ocurra algo que nadie ha visto hasta ese momento” i 

creu que per tal de tenir idees, cal ser rebel: “si estamos satisfechos con el status quo, no 

necesitamos ideas” 

En aquest cas, la idea va consistir en trencar un còdol de riu fins a obtenir-ne un tall afilat. I amb 

el tall, ja es podia seccionar la pell gruixuda dels animals morts que els humans d’aleshores es 

trobaven pel camí. I aprofitar-ne l’aliment. I sobreviure. “Fue una evolución extrasomática, no 

biològica”, aclareix en Nacho. 

Modelar una pedra de riu a cops sembla cosa senzilla, però el ponent diu que també representa 

un gran pas cap al futur: “Yo doy un golpe a la piedra y obtengo una lasca con la que cortar algo”. 

Ara bé, uns 200.000 euros després, un individu d’una altra espècie humana, l’homo erectus, va 

ser capaç de fer un bifaç, és a dir, una pedra tallada, en punxa i amb una forma simètrica 

deliberada i estudiada. 

Fer un bifaç demana molts més cops, però també requereix tenir una idea sobre el futur desitjat: 

com ens quedarà la pedra una vegada l’hàgim treballat. I això, segons el paleontòleg, mostra 

que, per primera vegada, un ésser viu va ser capaç de veure un futur possible i de planificar la 

manera d’arribar-hi. 

En Nacho afirma que l’ésser humà, des de fa diversos milers d’euros, posseeix dues modalitats 

de pensaments i de generació d’idees: 

- El model 1: en què el present determina el futur; en què el que es fa en aquest moment 

em dóna una possibilitat d’actuar en un futur que encara no imagino. El cas de la pedra 

trencada. 

- El model 2: en què el futur determina el present o, més pròpiament, en què la visió d’un 

futur que desitgem ens condiciona allò que fem per arribar-hi en el present. El cas del 

bifaç. 

Per cloure aquesta part de la història, en Nacho explica que els humans, armats amb bifaços i 

amb la incipient cultura, van sortir de l’Àfrica i que es van dispersar pel món fa d’això uns 1,7 

milions d’euros.  

De tots aquests anys, no hi ha (o no s’ha trobat) cap mena de registre del que va passar durant 

1,5 milions d’euros.  

http://www.institutorelacional.org/
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A excepció feta d’Atapuerca, on hi trobem uns jaciments únics: 

- La Sima del Elefante, amb els fòssils humans més antics d’Europa 

- La Gran Dolina, amb restes de l’homo antecessor, de 0,8-0,9 milions d’euros 

- La Sima de la Huesa, amb restes de l’homo heidelbergensis, de 0,5 milions d’anys, i que 

és el jaciment més gran de fòssils humans del món. 

Benjamina, la favorita de la Sima de la Huesa 

En Nacho s’atura en aquest darrer jaciment per explicar-nos-en un relat. 

Diu que a la Sima de la Huesa hi ha un pou vertical, de 15 metres de caiguda, amb accessos 

estrets, on hi venen excavant des de 1992 i fins al dia d’avui. S’hi ha trobat més de 7.000 fòssils 

que permeten conèixer moltes coses sobre homes, dones, nens i gent gran d’aquell temps. 

De tant en tant, explica, es troben alguns cranis complets, cosa que és “molt emocionant” per 

al seu equip. Aquest va ser el cas d’un crani d’una nena de 12 anys, que era morfològicament 

“raríssim” i que va ser meticulosament estudiat durant molt de temps. 

En vida, la nena havia patit una malaltia rara i incapacitant. L’os parietal esquerre i l’os occipital 

no estaven articulats ni eren independents. Al contrari: s’havien anat fusionant. La nena, per 

tant, tenia un crani que li predeterminava unes faccions deformades i que li provocava lesions 

al cervell. Molt probablement aquella nena patia algun tipus de retard psico-motor. 

I, malgrat el que la biologia pronostica en quant a Selecció Natural de les espècies, la nena no va 

ser ni repudiada, ni deixada de la mà. Va viure fins als 12 anys, i segur que va ser cuidada, i 

segurament estimada i volguda. 

“Fue una demostración indiciaria de lo mejor del ser humano. De que, como el zorro le dijo al 

Principito, lo mejor está en el  interior”, afirma en Nacho. 

Per això van escollir un nom per aquella nena de la que només se’n coneixia el crani i una història 

dolça: “Benjamina”, que en hebreu significa “la favorita”. 

Davant d’un públic meravellat, en Nacho diu que: “Yo jamás pensé que vivíría para ver el amor 

fosilizado, pero si Darwin viviera, diría que ya lo previó. Antes de ser capaces de curar, los 

humanos fuimos capaces de acompañar”. 

El crani número 17 i la pedra votiva 

Una de les diapositives que ens mostra en Nacho correspon a un altre crani, anomenat “el 

número 17” i que dóna explicació al “mayor misterio de la prehistòria mundial”, segons el 

qualifica. El crani va demostrar, més enllà de qualsevol dubte raonable, que el jaciment es va 

crear perquè altres éssers humans van enterrar-hi els seus ancestres.  

És, per tant, el primer lloc funerari del que es té registre en el món. I associat al lloc, l’objecte 

més preciós: un bifaç especial, tallat en una pedra vermellosa (“tiene el color del vino, os lo juro”) 

que no està present en la zona i que, necessàriament, va haver de ser transportada des d’una 

altra zona.  

Aquelles persones, en aquell temps, no solien viatjar amb materials al damunt, sinó que feien 

servir allò que trobaven en la zona en què residien. La pedra i els 27 cadàvers fossilitzats que 

van trobar-hi al voltant demostraven que allò era un lloc de culte als morts i en Nacho opina que 

va ser el primer objecte funerari i votiu de la història de la humanitat. 

http://www.institutorelacional.org/
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“A Darwin le hubiera encantado”, diu el paleontòleg. 

El vincle horitzontal i el vincle vertical 

Tots els cranis i restes trobades per l’equip d’Atapuerca tenen noms. Noms que fan que deixin 

de ser invisibles: “Miguelón”, “Agamenón”, “Rociito”, “Benjamina”... I en Nacho es pregunta què 

deurien tenir aquelles persones al cap quan van decidir ocupar-se dels seus morts, si, des del 

punt de vista biològic, aquella era una feina inútil. 

“Cuando a una mamá chimpancé se le muere un bebé, se deprime, però termina abandonando 

el cadàver porque no gana nada relacionándose con él.” 

Però els humans ja fossilitzats d’Atapuerca sí que guanyaven quelcom. Segons en Nacho, 

mantenien el vincle amb les seus éssers estimats un cop morts. I això vol dir moltes coses. El 

paleontòleg n’assenyala dues: 

- Que l’ésser humà, des del principi dels temps, pot generar un amor intens pels demés 

- Que l’ésser humà pot ser molt rebel i entossudir-se a vèncer la mort amb l’amor 

Vita enim mortuorum in memoria est posita vivorum 

 

(La vida dels morts perviu en la memòria dels vius)  

Marc Tuli Ciceró 

 

En Nacho comenta que quan l’ésser humà comença a voler mantenir el vincle amb els morts, ja 

no sols es vincula “horitzontalment” (és a dir, amb els seus congèneres coetanis), sinó també 

“verticalment” (amb els avantpassats i, més posteriorment, amb els descendents). 

Les veus a la cova 

El paleontòleg ens confessa que, sovint, mentre fa la seva feina en les coves, té la sensació de 

sentir veus. Algunes d’elles l’inspiren idees com ara que l’ésser humà és conscient, des de fa 

molts anys, que no pot endur-se’n res d’aquest món. I si és així, caldria preguntar-se per què les 

societats s’han acabat orientant cap a l’acumulació material. “La gente del Paleolítico lo tenia 

más claro que nosotros. Hicieron su Trabajo y nos dejaron el mundo. Ahora nos toca tomar el 

relevo y dejárselo a los que vendrán después”, opina. 

També hi ha quelcom que ens ha estat regalat com a espècie. Per explicar-ho fa servir una 

analogia més: “si la vida fuera como dar una vuelta a una pista de atletismo, no todos darían la 

misma vuelta. Algunos correrían más rápido, y otros más lento. Eso no se puede elegir. Sin 

embargo, sí podemos elegir cómo queremos correr. Igualmente, como especie, podemos elegir 

dejar un recuerdo en la memoria de los siguientes o no hacerlo. Podemos vivir según el modo 1 

o según el modo 2”. 

El repte 

En Nacho clou la seva primera part del diàleg oferint dues preguntes als assistents: 

- ¿Quin voleu que sigui el vostre llegat? 

- ¿Com voleu que us recordin? 

I aquí clou la primera part de les Converses, Relacions i Copes que provoca, segons l’Anna Rubí, 

“una necessitat de respirar i de relacionar-se”. A continuació, els assistents s’agrupen de deu en 

http://www.institutorelacional.org/
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deu, es presenten i comparteixen la resposta a les dues preguntes de manera oberta i 

espontània. 

Vassily, el bon hàmster 

Els assistents tornen a la seva posició original i en Nacho arrenca la segona part del diàleg amb 

una anècdota que respon la segona de les preguntes que ha formulat. Segons sembla, qual els 

seus fills eren petits, van comprar un hàmster i li van posar de nom “Vassily”. L’animalet va 

acabar morint-se i els nens es van posar tristos. En Nacho, per a facilitar-los el dol, va buscar un 

estoig de bolígraf que pogués fer de taüt. La seva filla petita va escriure-li un panegíric al 

rosegador: “Vassily, un buen hámster” i en Nacho diu que creu que no es pot aspirar a res millor 

en aquesta vida. A ser un bon membre de la pròpia espècie. 

I, dit això, ens en tornem a Atapuerca. 

Fa uns 40.000 euros, només, va passar una de les coses més romàntiques i fascinadores que han 

passat en el món. Dues humanitats diferents, la neandertal i la cromanyó es van trobar per 

primera vegada. Els primers tenien la pell blanca, els ulls clars i eren forts i reforçats. Els 

cromanyons eren alts i esvelts, amb la pell bruna. Es deurien trobar un dia i es deurien mirar 

dient-se: “i aquests, qui són?”. 

“Antes muertos que sencillos” 

En Nacho diu que el que segurament va fascinar més els neandertals va ser veure els 

cromanyons adornats de dalt a baix, amb polseres, collarets, petites joies... I és que si una cosa 

caracteritza el sàpiens per sobre de les altres espècies és que ens encanta la bellesa. “Somos 

esclavos de la belleza”, diu el ponent. Ens cal com l’aire que respirem. Tots els éssers humans 

actuals escollim el nostre aspecte, la nostra barba, els nostres complements i la gent amb la que 

volem viure a partir de l’ideal de bellesa. Als pares ens preocupa que els nostres fills tinguin les 

dents ben posades i tots patim, més o menys, quan arriba el temps de l’operació “bikini”. I això 

es deu a que tenim la consciència de què no ser atractius és una “desgràcia” social. “Llevamos 

la bellesa tan pegada a la piel que incluso la aplicamos a la ropa interior... Aún sin expectativas 

de tener que enseñarla”, diu en Nacho, davant la riallada del públic. 

“Si nos lo pintan guapo, elegimos a cualquier merluzo para que sea presidente”, segueix. I explica 

que la bellesa física ens produeix emoció des de l’origen de l’espècie. Una fotografia d’una venus 

de 34.000 anys ens mostra que, ja aleshores, l’ideal de la bellesa femenina passava per un 

pentinat complex. “Antes muertos que sencillos”. 

L’art i el Powerpoint prehistòric 

El fenomen no ha canviat gaire en 30.000 anys, i es manté constant, sigui quina sigui la cultura 

del món en la que ens trobem. I això té molt a veure amb una altra cosa que la nostra espècie 

fa en exclusiva: l’art. Unes fotos d’Altamira ens van mostrant diversos motius de caça, i escenes 

diverses el propòsit dels quals pot ser variat: religiós, divulgatiu, estètic... En Nacho creu que era 

tot això i més, tot a la vegada. Si una escola quedés despoblada avui i fos analitzada per 

paleontòlegs de mil anys en el futur, es trobarien diversos elements de totes menes, des de 

crucifixos fins a senyals de trànsit. “Lo que encontramos en Altamira es la mente humana en su 

totalidad” explica. 

L’art, diu, és una revolució. És el començament de la tecnologia de la informació. Del 

Powerpoint, si es vol. Perquè mentre un ésser humà primitiu ens ensenya els bisons, en realitat 
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el que està fent és mostrar-nos el que té dins de la ment: fa transparent el pensament i el fa 

compartit als altres.  

En termes relatius, l’ésser humà passa poc temps en el món real i molt de temps en el món 

mental. Tots tenim el cap ple de pensaments sobre el futur, o sobre les previsions, o sobre una 

pel·lícula que ens ha agradat. Vivim en un món ple de coses que, en realitat, no existeixen. Ara 

bé, si a aquestes coses les dotem d’una imatge, passen a existir, perquè passen a ser visibles. 

El “nosaltres” que existeix 

Una idea que no existeix en la natura és la del concepte de “nosaltres”. Ara bé, a partir d’un 

dibuix de bisons es pot explicar, compartir i experimentar. L’ésser humà és capaç d’identificar-

se amb el bisó i amb el grup. De manera que cada vegada que un individu vegi un altre individu 

amb un bisó pintat al pit, sabrà que forma part dels seus, tot i que no comparteixin la seva 

mateixa sang. El concepte “nosaltres” s’ha fet real gràcies a una mera representació simbòlica. 

En Nacho diu que les persones vam aprendre a utilitzar les idees i els símbols a partir de 

representacions de coses reals. Però que més endavant vam ser capaços de fer el mateix amb 

les idees boniques. 

Al projector, en Nacho ens mostra la foto d’un colom blanc i ens diu que quan associem una idea 

a un objecte (per exemple, el concepte de la pau a un colom), la idea adquireix la bellesa estètica 

de l’objecte i l’objecte la bellesa poètica de la idea. “Cuando uno se emociona ya no por la 

estètica, sinó por lo que simboliza, tiene la capacidad de sentir poéticamente. Y todos los seres 

humanos la tienen, con independencia de su cultura.” A més, cada cultura ho fa de manera 

diferent.  

Qué es poesia? Poesía... eres tú 

Si un vol entendre els demés ha d’entendre primer la seva poesia, diu en Nacho. Ha de saber 

quin llenguatge té i què representa la seva simbologia. És a dir, ha de reconèixer la seva cultura. 

De la mateixa manera que algunes coses són més boniques que altres, també hi ha idees més 

boniques que altres. I les idees competeixen entre elles per apoderar-se de les ments de les 

persones.  

Algunes idees, després d’haver competit, acaben desapareixent i són substituïdes per altres. Per 

exemple, el concepte del Zeus greco-romà, va ser substituït pel del Jesús judeo-cristià. Un 

mecanisme semblant explica la desaparició dels dinosaures. 

En Nacho es pregunta de quina manera fem que sobrevisquin algunes idees i que d’altres 

desapareguin. El mecanisme, diu, té a veure amb les lleis biològiques. Algunes de les quals són: 

- Nivell d’informació dels gens: la competència s’estableix per la Selecció Natural i la 

Selecció Sexual  

- Nivell de les idees: la competència s’estableix entre les idees que són més útils i més 

boniques. 

o Propagació d’idees útils (seguint un mecanisme semblant al de la Selecció 

Natural) 

o Propagació de les idees boniques (seguint un mecanisme semblant al de la 

Selecció Sexual) 
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En Nacho diu que les persones ens llevem al matí i creiem que val la pena viure aquell dia perquè 

ens enamorem de les idees. Ens n’enamorem apassionadament. Són les idees per les que un és 

capaç de sacrificar-se o de matar, allò pel que val la pena de viure. 

L’epíleg dels castellers 

Abans d’acabar, en Nacho ens confessa un “petit secret”. Diu que va ser professor de 

Paleontologia i que ara ho és d’Antropologia. Diu que durant anys va explicar la història de la 

vida sobre la terra, que és la més bonica història que mai s’hagi pogut explicar. En el darrer 

moment, per una qüestió d’ordre d’aparició, acabava parlant de la criatura més extraordinària 

de totes, capaç de rebel·lar-se i de somniar, que pot volar sense tenir ales, i  transmetre passió 

als demés per a assolir objectius comuns que, de vegades, no tenen cap utilitat. 

En Nacho projecta la foto d’un castell de categoria superior (probablement, un tres de nou amb 

folre). I ens diu que li sembla poesia pura. No serveix per a cap altra cosa que per a reunir 

persones al voltant d’un objectiu comú, amb fe i esforç. 

Fent aquesta mena de coses és com hem sobreviscut fins ara, i ens hem alçat al cel, i li hem 

disputat als déus. 

“Estamos hechos de la misma sustancia que los sueños” 

William Shakespeare 

Els assistents li regalen a en Nacho aplaudiments, felicitacions i gratitud.  

 

Posta en comú 

L’Anna Rubí agraeix la intervenció d’en Nacho i demana al públic si poden dir què se’n duen a 

casa a partir de la ponència. 

- Un assistent diu: la història de la Benjamina. 

- Una altra diu: una mirada meravellosa del que som com a éssers humans. Un cant a la 

vida i a l’esperança. 

- Una altra diu: passió 

- I hi ha qui diu que s’endú inspiració i apertura  

- Una persona li diu al Nacho que ara el sent com al seu germà  

- I un amant de l’art modern explica que en Miquel Barceló va dir una vegada que la 

cúspide de l’art va ser Altamira. La resta ha estat tot decadència. 

- Hi ha qui diu que té ganes d’explicar tot això. 

- També hi ha qui diu que som allò d’on venim. 

- Altres diuen que s’enduen aliment, reivindicació de la poètica humana, reivindicació del 

res. 

- Una persona diu que s’endú esperança. 

- Una altra diu que s’endú ganes de seguir. 

- En Nacho ens diu que l’experiència li ha semblat un ball. Entre ell i les persones que hi 

érem. 

Aplaudiment final. 

Fi de la relatoria 
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Fotografia de grup. Presa al Born, Centre Cultural. 21 de juny de 2017 

 

Pots descarregar-te l’àlbum complet de fotografies de la sessió en aquest vincle (caduca el 31 

de juliol de 2017) -> https://drive.google.com/open?id=0B5cqDolO_pIed0E4UDE4N18yUm8  

 

Anunci  

Proper Converses, Relacions i Copes el 10 de novembre 

El proper 10 de novembre de 2017 se celebrarà el segon “Converses, Relacions i Copes”, amb 

Manuel Manga, psicòleg social i fundador de l’Institut de Lideratge Evolutiu d’Estats Units. El 

títol de la sessió serà: 

“DISEÑANDO RELACIONES EVOLUTIVAS” 

No deixeu de venir-hi. Us hi esperem. 

Trobareu més informació en les setmanes vinents a: 

www.institutorelacional.org  

Ens reconeixem relacionant-nos 

http://www.institutorelacional.org/
https://drive.google.com/open?id=0B5cqDolO_pIed0E4UDE4N18yUm8
http://www.institutorelacional.org/

