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Filosofia davant del mirall 

Part cinquena. 

Identitat i fusió.  

(La necessitat comunitària) 

 

Exercici: Confecció d’una foto de grup imaginària on 
t’incloguis tu. Enumera les persones, personatges amb 
els qui t’agradaria estar voltat i digues per què? 
 

 

 
 

 

Aplicació: Elaborar una història en la que necessàriament hi 
ha només un inmortal.  
 

 

Descriviu els sentiments d’aquest personatge. 
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A.E. 

Foto de grup 
1. Kurt Cobain 
 

 Bé, va ser un personatge molt decisiu en la meva vida, als tretze anys. Vaig vestir-
me de negre durant dos anys i vaig escoltar Nirvana fins a avorrir-los. El 1994, el 4 d’abril 
es va suïcidar. Això també em va marcar. M’hagués pogut canviar la vida! M’hagués 
agradat haver-lo vist. 
 
2.  Isabel Allende 
 
 M’encantaria conèixer-la, és super-intel·ligent, té moltes ganes d’ensenyar la duresa 
de la vida, de la història… Té una imatge tendra i dura alhora, em fa créixer cada cop que la 
llegeixo.  
 
3.  Jack Nicholson 
 
 És un dels meus actors preferits, perquè està boig però estic segura que és molt 
intel·ligent i m’agradaria poder parlar amb ell una estona. 
 
4.  Quentin Tarantino 
 
 seria molt feliç si pogués explicar-li que “Pulp Fiction” em va canviar la visió que 
tenia del cinema bo de veritat. Em fascinen les persones boges, però intel·ligents. 
 
5.  Juliette Binoche 
 
 M’encanta perquè és molt inexpressiva, es mostra freda a les pel·lícules (“Azul”), 
inalterable, el dolor no arriba mai al seu cor, i si ho fa, no ho exterioritza i això em té 
al·lucinada. M’agradaria donar la mateixa imatge. 
 
6.  Jo 
 
 Hi haig de ser, perquè necessito reunir tot allò que envejo de cadascun dels 
personatges que hi surten a la foto. 
 
7.  Nadja Avermann 
 
 És una model alemanya, de la qual únicament envejo les seves cames que són 
gairebé mig metre o més més llargues que les meves. També admiro la seva mirada blava, 
tan nòrdica i tan freda. 
 
8.  Gary Oldman 
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 És el millor actor, juntament amb l’anterior (Jack Nicholson) i amb Robert de Niro 
que hi ha. Mitjançant els seus papers et demostra la inconsciència d’una persona, la 
inconstància, també i la sang freda (“El clan dels irlandesos”). 
 
9.  Pep Guardiola 
 
 És un sentiment que no puc explicar. És el meu amor platònic des dels dotze anys. 
Encara no l’he vist mai però crec en el destí. 
 
10. Quino. 
 
 M’agradaria gaudir d’un humor tan humà com el seu. L’admiro. És genial!! 
 
11. Charlie Brown. 
 

 M’agradaria abraçar-lo i dir-li que tothom passa una mala època. Allò que és bo es 
fa esperar.  
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G.C. 
 

FOTO DE GRUP 

 

 
1.  La meva tortuga. 
 

 No riguis, però des del primer moment en què ens vas dir de fer aquesta silueta, vaig 
pensar en ella. Ara no recordo quin nom li vam posar, en fa bastant d’allò, deu tenir uns 
quatre anys. Era tan petita aleshores! Com dues ungles juntes i ara ja passa d’un cul de got. 
M’hi puc passar hores mirant com es passeja per la peixera d’un costat a l’altre i veient com 
se’m queda mirant allargant el coll. No ho sé, però és un sentiment estrany el que tinc 
envers ella. Però cada dia em fa més por tocar-la, doncs a mesura que es fa gran es tornen 
carnívores i aquesta no para de créixer, i ara que hi penso, fa ja uns mesos em va mossegar 
el dit, sense fer-me mal, és clar, però ara lligo caps. De totes maneres, li tinc molt de 
carinyo. 

 
2.  Songoku 
 

 És un personatge de ficció que tu molt bé coneixes però en el que en realitat, encara 
que sols sigui un simple dibuix, jo li trobo certs sentiments. Ell mateix, amb el que fa, amb 
les característiques que té, i en l’actitud i la manera d’actuar amb els altres, desprèn bondat. 
Una bondat difícil de trobar en éssers vius i tan fàcil de caracteritzar en un ésser dibuixat. 
Sembla mentida que un dibuix com aquest pugui despendre tantes emocions i que 
aconsegueixi crear en tu mateix una sensació de felicitat si les coses els surten bé i tal i com 
esperaves o de malestar si tot els surt a l’inrevés. He plorat i molt veient-lo per la televisió i 
en alguns moments no m’hauria fet res ser ser-hi al seu costat.. 
 
3.  Carles Sabater (cantant de “Sau”) 
 

 Fou el meu ídol musical d’infància, podríem dir. Ara si el tingués davant seria 
diferent però, en part, igual que uns anys enrera. Suposo que el meu cor donaria un salt. 
M’explico, molts foren els cops en què vaig somiar que era prop meu, que parlava amb ell. 
UFF!! Sincerament, n’estava enamorada d’ell. Quan penso en la quantitat de llàgrimes que 
vaig vessar amb les seves cançons i en els seus concerts (que de totes maneres foren cinc o 
sis, per desgràcia). Fins que de cop tot va canviar. Tantes coses que col·leccionava d’ell, 
fotos, retalls, l’emoció que sentia quan escoltava les seves cançons, no es podia explicar en 
paraules. I ara, encara que ja no és el mateix i que tot això hagi canviat una mica, en el fons, 
encara em queda alguna engruna. I algun cop, encara penso què passaria si de cop fos 
davant meu. Recordo molt bé aquell dia en què me’l vaig trobar davant i no vaig saber què 
dir-li. Vaig fer un ridícul immens, vaig passar-me els dos dies següents sense sortir de casa i 
encara ara, cada cop que hi penso se’m posa la pell de gallina. El que donaria per tornar a 
viure aquell moment! 
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4.  Richard Gere. 
 

 És per a mi l’actor estranger més sensual del cinema. Té un atractiu especial. Encara 
recordo quan vaig empassar-me dos cops “El primer caballero” al cinema. Fou massa i 
també la meva ruïna. Mai m’havia fixat massa en aquest actor, però en aquesta pel·lícula 
fou molt especial. No ho sé! Hauria donat el que fos per formar-hi part en aquell rodatge o 
per ser la protagonista femenina. Ostres! Aquelles escenes tan romàntiques, aquell posar, 
aquella manera d’actuar… 
 
5.  Jordi Cruyff 
 

 L’any passat estava boja per ell. Si veiessis la col·lecció de postals que tinc d’ell. 
Llàstima que sols hagi durat una temporada i escaig al Barça. Jo mai havia donat 
importància al futbol, però des que hi jugava ell les coses canviaven. No ho se! Em feia 
gràcia veure un noi rosset amb grenyes corrent amunt i avall del camp i encara més si era 
fill d’en Johan Cruyff. M’entens, oi!  
 
6.  Antonio Banderas. 
 

 És l’actor espanyol que més m’agrada. No ho sé, destaca d’entre altres pel fet de que 
hagi aconseguit arribar tan lluny, cosa que pocs no estrangers aconsegueixen. El que més 
m’atreu d’ell és el seu posat, aquell rostre, aquell cabell fosc, es com si fos el típic esbós 
espanyol, i això m’atreu. Qui fos en el lloc de la “Melanie” !! 
 
7.  “Nudosito” 
 
 És un ex-alumne de l’institut. Cada cop que el veig m’entren “escalofrios” . donaria 
el que fos per poder mantenir una autèntica conversa. Sols el conec de vista i de poca cosa 
més. M’agradaria saber què és el que pensa ell quan em veu. 
 
8. Jo. 
 
 La veritat és que si fos per mi no m’hauria posat en aquesta foto. La veritat és que 
no em considero important. En la meva vida, ara que hi penso, no tinc massa en compte. 
Potser depenc massa dels altres o, més ben dit, em deixo manipular massa pels altres i dono 
més importància als que m’envolten i estimo que no pas a la meva pròpia persona. I ara me 
n’adono que és una equivocació. Però suposo que això deu anar amb el caràcter i jo sóc 
així. 
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F.A. 
 

Foto de grup 
 
1. Yo 
 
 Creo que cada individuo debe tener amor propio. Si uno no confía en sí mismo no es 
nadie. 
 
2.  El Rey. 
 

 Por ser quien es ya le debemos un respeto. Aunque lo veo como un vividor creo que 
tuvo una gran paciencia cuando aguantó a Franco. Y eso, se supone, lo hizo por España, por 
nosotros. Aunque el otro también amaba a su país. 
 
3.  Malcolm X. 
 

 Me encanta su manera de ver las cosas. Aunque a mi me rechazaría por ser blanco, 
le admiro. Pero él sabe que hay unos pocos blancos que no somos racistas. Estoy a favor de 
su método contra el racismo: “Estoy en contra de la violencia, pero si hay que usarla, no hay 
ningún inconveniente”. Yo estoy de acuerdo con estas palabras. Llegué a entusiasmarme 
tanto con este personaje que busqué su autobiografía. 
 
4.  Maquinavaja. 
 

 Mi ladrón, chorizo y demás, preferido. No me importa leerme infinitas veces sus 
historietas o ver hasta la eternidad la serie o película. Admiro a IVÀ por su creación y al 
Maki por su estilo de vida. No es que me guste vivir como el pero admiro (valga la 
redundancia) sus artimañas, su coraje, etc.. 
 
5.  Denzel Washington. 
 

 Mi actor preferido. Le admiro por su gran interpretación en “Malcolm X” de Spike 
Lee. Su trabajo causó mi admiración por este personaje y por él. 
 
6.  Stephen Hawkins 
 
 Cada vez que lo veo me estremece y me conmueve. ¿Cómo ese diccionario andante 
puede estar en ese estado? Los mejores son los que duran menos. No le admiro por ser el 
más brillante científico que haya existido, sino por su fuerza por vivir. 
 
7.  Leslie Nielsen. 
 Si no me causa admiración, me causa carcajada. Para mí es el mejor haciendo 
películas de humor. Sólo verle la cara me río. “Agárralo como puedas” y las demás no 
ganarán el “Oscar”, pero son unas de mis películas preferidas. 
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8.  Johan Cruyff 
 

 El mejor. Esa es su definición. Como jugador y entrenador, un once. Como persona 
no lo sé. Pero si por algo lo admiro es por lo primero. Nadie es perfecto. 
 
9.  Alfonso. 
 
 ¿Quién es Ronaldo? ¡Viva Alfonso! ¡Viva el producto nacional! Por ahora s el más 
caro del mundo. Como futbolista eso sí. Por eso debería ser el orgullo de toda España. 
¡Abajo la Ley Bossman! 
 
10. Lopera. 
 
 Soy tan bético como el mejor presidente de fútbol. Le admiro por salvar al Betis de 
la desaparición y por subirlo a la élite. Aunque sea con el poder del dinero. 
 
11. Coco. 
 

 Más que admirarlo, le guardo un gran cariño. Fue el ídolo de mi niñez. Los demás 
del Barrio Sésamo también los guardo en la retina, pero este es mi preferido. ¿Quién no 
recuerda aquel ¡Fuera, dentro! ¡Cerca, lejos!? 
 
12 Helloween. 
 
 La calabaza es el símbolo de este grupo heavy. Es mi grupo favorito. No hay más 
que decir. 
 
13. La Tierra. 
 
 Debemos querer el sitio en el que vivimos. A mi me gusta. Pero creo que dejará de 
gustarme como sigamos destruyéndola. 
 
14. Dios 
 
 Si es que existe, que lo dudo. Lo admiro porque brilla por su propia ausencia. Creo 
más en la filosofía que en las tonterías que dicen los curatas. 
 

 


