
Tinc 43 anys. Vaig néixer i visc a Tours, la regió dels castells de França. Divorciada, tinc dues
filles,de2i9anys.Socecologista,peròaFrançanoestemrepresentats.Isocvegetariana.Crecen
l’energia devida, emsentopròximaal xintoisme, que consideraque totes les coses tenenànima

“Sigues tumateix, tots els
altres ja estanagafats”

XAVIER CERVERA

Somcomgerrostrencats?
Nohi ha ésser humà sense ferides,
però quan cicatritzen ens fan més
resistents, complets i bells. Li ex-
plicaréuna llegenda.

...
ElsaviSennoRikyu(segleXVI)vaserconvidat
a casa d’un noble. Per complimentar-lo el seu
amfitrió el va obsequiar amb un valuós gerro
xinès,peròRikyunielvamirar.Aixíqueelsavi
vamarxar,elnoblevaestavellarelgerrocontra
terra.Els seus amics van recollir els trossos i el
vanreparar seguint l’artdelkintsugi.

Enganxar l’objecte subratllant les seves
fissuresambor.
Enlasevasegüentvisita,Rikyuesva fixarenel
gerro il·luminat per les cicatrius daurades, i va
exclamar: “Araésmagnífic!”.

Reivindica l’artdesublimar les ferides?
El kintsugi converteix l’objecte en únic. Sigui
quina sigui la teva ferida: física (una amputa-
ció, minusvalidesa, malaltia...) o emocional
(una ruptura, dol, depressió...), l’energia del
kintsugipot serunprocésdecuració.

Com?
La ferida és iniciàtica, i transformar-la en or
amblentitud ipaciènciaésunprocésalquímic.
Dia rere dia l’objecte es neteja, s’embena i es

cura fins que al final és sublimat. Jo veig en el
kintsugi l’art de la resiliència, la possibilitat de
guarir-nosanosaltresmateixos.

Vostè l’haexperimentat?
Descobrir el kintsugi va ser una revelació. En
aquell moment m’estava divorciant del meu
segonmarit, ambunnadódequatremesos.

Lasevavidaesvatrencar.
Sí, sé el que ésperdre’s, ajuntar els trossos i re-
fer-se.Fasetanys, lamevamareesvasuïcidar i
jovaig trobarel seucos, va serunaexperiència
moltdifícil.Elquevaigviurevaserterrible,pe-
rò en elmeu segondivorci sabia que sobreviu-
riaperquè jahavia sobreviscutabans.

...
El kintsugi és això, l’objecte trencat es revela
mésbellqueabans,ijotambésocaramésfortai
tinc més confiança en mi mateixa, i això em
permet fer coses que abans no podia. Avui sé
que tinc lacapacitatderessorgir.

Icoms’hovafer?
Nosapsquanetcuraràs, nosapsquansucceirà
l’alquímia i les teves ferides brillaran, peròhas
d’aferrar-tea la ideaderessorgir.És important
ferunpasenrereperveurelasituació.Devega-
des necessitem l’ajuda d’un psicòleg, d’amics,
debons llibres.

Avostè,què lavaajudar?

Vaig fer moltes coses, des de tallers de des-
envolupament personal a massatges, tai-txi,
artteràpia, meditació, però sobretot ball lindy
hop, vaig fer un curs de clown i vaig practicar
ioga del riure..., tot el que ajudés a combatre la
meva tristesa.

Ésel seupuntfeble?
Quan era nena eramolt alegre, però als quatre
anys els meus pares es van divorciar i la meva
mare es va enfonsar, així que vaig pensar que
noteniadreta somriure.

Hoentenc.
Calagafar-s’hoambcalma, serpacient,perquè
sivasmassadepressalesferidesespodenobrir
de nou. El kintsugi requereix unmínim de sis
mesos per reconstruir una peça, em va ense-
nyar la paciència: deixa les armes, relaxa’t i
descansa.

Vareconstruirunobjecteestimat?
Sí, vaig buscar tots els trossos, els vaignetejar i
elsvaigenganxaramblaresinade l’arbrede la-
ca. Després vaig haver d’esperar, embenant i
ventilant la peça perquè s’eixugués. Polir-la i
aplicar-hi duesnoves capesde laca, la primera
és negra i la segona vermella. I cal acariciar les
fissuresperveuresi estan totalmentpolides.

Tocar les teves ferides?
Enlanostracivilitzacióel sentitdel tactes’està
perdent,peròelcosilamenttenenvincles:dei-
xar-te tocar, abraçar, regalar-te massatges,
participaen lacuració.

Enstoquempoc.
Siposesmoltescapesde lacaningúnoetpodrà
ferir, iaixíevitaràsqueetpassires, iaquestésel
mal: quenoetpassaràres.

Posem-hi l’or.
Requereix molta concentració, traça i pa-
ciència.T’hasdeconvertirenlalíniaquedibui-
xes, entrar en laplenaconsciència. “Laperfec-
ció no s’assoleix quan ja no es pot afegir res
–deia Saint-Exupéry–, sinó quan ja no es pot
treureres”.

Tornara l’essencial.
Joabanseraunadonaquecorria,nom’aturava
mai.Durantdeuanysvaigserorganitzadorade
casaments,queéscomunafàbricad’estrès;pe-
rò avui el meu cos ha integrat la necessitat
d’alentir. De vegades intento tenir el mateix
ritmed’abans i elmeucosnoemdeixa.

Potserhaaprèsahonrar-se.
Jo caminava amb les espatlles cap endavant;
ara camino dreta, tot està més alineat des que
he acceptat tot el que soc. “Sigues tu mateix,
tots els altres ja estan agafats”, deiaOscarWil-
de.Escoltar-seésessencial.

Jan’haaprès?
M’ha costat 40 anys d’entendre què significa.
Si no m’hagués escoltat, això del kintsugi
m’hauria semblatmolt interessant, però l’hau-
riaaparcat, comtantescosesbones...

Jaté lasevapeçaúnica?
Sí, la contemplo, la poleixo i la faig brillar. El
nostre trajectedevidaésplede força idedebi-
litats i quan assumeixes tot el que ets, la teva
perfecta imperfecció, resplendeixes.

IMA SANCHÍS

Odaala imperfecció
Gerentdeprojectesen
unaagènciadedisseny
ieditoradelblog Jour-

apres-jour.comdedicatal
desenvolupamentperso-
nal, tépublicatsunavinte-
nadellibressobreaquest
temaquesónfruitdela
necessitatdeguarirles
sevespròpiesferides.Ara
publicaKintsugi,elartede
laresiliencia(LibrosCú-
pula),enquèreivindicala
bellesadelescicatrius,
tantfísiquescompsíqui-
ques,queensvadeixantla
vida,fentunparal·lelisme
ambaquellanticartjapo-
nès,elkintsugi,tècnica
centenàriaqueconsisteix
arepararlespecesdece-
ràmicatrencadesambor
posantèmfasienleses-
querdesencomptes
d’amagar-les, laqualcosa
converteixl’objecteen
únic.Totaunafilosofia
queSantiniproposaper
curarlesnostresferides.
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Céline Santini, escriptora i ‘coach’

LA CONTRA

VÍCTOR-M. AMELA IMA SANCHÍS LLUÍS AMIGUET

“Tot el seu comerç està al mòbil”

ENTREVISTAA

ANTONIOMACÍAS,director deMitjans dePagament deBBVA

B BVA ha fet un pas més cap a la
transformació digital. Recentment
ha llançat My Business, una eina
que facilita la gestió de les ven-

des dels comerços autònoms des del mòbil.
D’aquesta manera es converteix en la prime-
ra entitat a Espanya en oferir aquest servei a
l’app bancària.
Aqui s’adreçaMyBusiness?

Està disponible per a tots els clients autònoms
que disposin d’un TPV (terminal de punt de
venda) de BBVA, sigui físic o virtual, que vul-

guin gestionar el seu comerç des del mòbil.
Com funciona?

Accedint a l’app de BBVA, l’eina dona a
conèixer les vendes i les devolucions registra-
des al TPV del comerç. Aquesta informació es
mostraperdies,mesos i anys.Amés, l’einaofe-
reix una comparativa per veure l’evolució amb
el període anterior i permet aplicar filtres per
buscar dates determinades o vendes concretes.
Això facilita al comerç la gestió del dia a dia.
Com l’ajuda en aquesta gestió?

Li permet tenir tot el seu comerç al mòbil. My

Business mostra de forma clara el total de les
vendes generades en una omés botigues, el que
ofereix al comerç una visió global del negoci i
li permet prendre decisions informades tenint
present les dades que li reporta l’eina.
L’app de BBVA ofereix altres serveis per

als comerços?
Sí, a més de ser pioners ambMy Business, tam-
bé som la primera entitat a Espanya en oferir la
contractació de TPV a comerços autònoms de
forma totalment digital. El client ja no ha d’anar
a l’oficina per contractar-lo, sinó que ho pot
fer còmodament des de l’app o des del web.
D’aquesta manera guanya temps per dedicar-se
plenament al seu negoci.
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