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Introducció

Aquest manual que tens a les mans vol ser una eina pràctica per què
qualsevol persona que el llegeixi pugui iniciar amb d’altres el treball
d’excavació de paraules.
Aquí trobaràs tot el que cal per comprendre d’on sorgeix aquest
treball, sobre quina base filosòfica es recolza, quines són les regles de
joc que defineixen la pràctica i quins elements de comprensió i aprenentatge sobre l’ús del llenguatge se’n poden derivar.
Aquest projecte el van iniciar Sofía Asencio i Tomàs Aragay, codirectors de la Societat Doctor Alonso l’any 2014, i per tirar-lo endavant van convidar a la seva investigació sobre el llenguatge i les paraules Jordi Claramonte, professor d’estètica a la UNED, Jaime Conde
Salazar, escriptor, dramaturg i performer, Bárbara Sánchez, ballarina,
creadora escènica i performer, i Silvia Zayas, artista visual i escènica.
Junts, al llarg de cinc residències d’investigació, van desenvolupar
la metodologia de l’excavació de paraules, que és el centre i l’objecte
d’aquest llibre.
Cada un aporta aquí la seva mirada, derivada de la feina feta i de les
experiències compartides en un intent de proporcionar al lector una
visió global, àmplia i complexa de les implicacions d’aquest mecanisme de creació de coneixement col·lectiu.
El llibre s’ha construït de manera que cada un dels participants en
la investigació ha escrit i aportat la seva mirada i coneixements sobre el mecanisme intentant abastar tots els racons d’aquesta pràctica
per permetre a qualsevol persona iniciar-se en la utilització d’aquesta
metodologia.
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Una de les característiques fonamentals d’aquest sistema de treball
és que absolutament tothom és capaç de practicar-lo i aportar quelcom valuós a l’excavació de paraules.
En el llibre trobareu des de l’explicació de quin va ser l’origen
d’aquesta investigació i quines les intuïcions i palanques que van
portar a iniciar aquest treball, passant per quin fou el marc filosòfic
teòric que de fet va permetre construir tota l’analogia amb el món de
les excavacions i l’arqueologia com un marc, un paisatge i un món
lingüístic que ens va indicar i aportar la idea d’anar cap avall i l’acció
d’excavar com a fil conductor de la feina.
Després, en el cor del llibre, el lector trobarà el manual pròpiament
dit, amb totes les regles, els comentaris a les regles i tots els aspectes
de funcionament i mecànica que cal conèixer i respectar per tal que
l’excavació de paraules sigui fructífera.
Un cop conegut el manual, ens endinsem en la pràctica i les experiències que se n’han recollit.
És un exemple pràctic de la tècnica de la maièutica com a forma
de preparació per als excavadors i complement ideal de la pràctica de
l’excavació col·lectiva.
Tot seguit ve un text que, escrit a meitat del procés d’investigació,
analitza quines eren en aquell moment les preguntes, problemàtiques
i possibilitats que la feina ens deparava i quins els possibles camins
que es podien seguir per continuar la feina.
A continuació trobareu un text que parla de l’experiència d’aquesta
forma de treball des de dins mateix de l’excavació, per finalitzar l’explicació global d’aquesta eina amb el treball i les reflexions al voltant
de la idea de les possibles cartografies de les excavacions com a formes
de deixar un rastre de tot allò que va succeint.
Per tancar aquest llibre, hi hem afegit, a manera d’exemples, quatre
paraules que formen part del diccionari de paraules excavades penjat
al web del Desenterrador (desenterrador.com), on es pot consultar el
diccionari complet de totes les excavacions fetes fins avui.
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Al final d’aquest recull hi ha també una relació de tots els espais,
centres i institucions on fins ara hem practicat excavacions.
Al llarg de tot el llibre el lector anirà trobant els elements d’aprenentatge, tant a nivell individual com de grup, que deriven d’aquesta
feina. El practicant d’excavacions de paraules modificarà la seva relació amb el llenguatge, la seva relació amb la idea i pràctica del diàleg
com a eina per generar coneixement compartit, la seva idea i experiència del silenci com a espai necessari per permetre la comunicació
profunda i, en definitiva, redescobrirà la seva relació més íntima amb
l’extraordinària capacitat del llenguatge quan entra en la dimensió
poètica de fer que la vida sigui quelcom més que el que pensem que és.
Esperem, doncs, que aquest manual sigui útil i que la visió global
que intentem donar obri espais de reflexió entorn del llenguatge, el
treball col·lectiu i l’ús i formes de creació de pensament fet en relació
amb els altres.

Nota a la traducció: Tots els textos d’aquest manual han estat escrits originalment
en castellà. Si el lector vol consultar les versions originals pot fer-ho a la separata
que hi ha a la pàgina 171.
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Origen del Desenterrador
Sofía Asencio

És quan el món s’estreny que un vol fer un forat.
Un forat és una possibilitat. Un intueix d’alguna manera que les
coses estan tortes, que la veritat no és una troballa que es manifesta
davant dels nostres ulls, sinó que és el resultat d’un moviment físic;
es tracta de posar el cos cap per avall, no girar l’objecte que mirem,
sinó girar nosaltres mateixos. Quan es torna a la posició inicial i es
torna a mirar l’objecte, aquest ja no és el mateix ni, de fet, nosaltres
tampoc.
Aquesta relació paradoxal amb el coneixement és la que va guiar
els primers passos del Desenterrador.
La paraula, aquest guant que posem a la realitat i que no s’hi ajusta
mai totalment, ens és necessària per tocar-la; és el mitjà per reconèixer cada cosa, tocar-la amb aquest guant i que el guant (la paraula)
ens toqui a nosaltres.
Torno de nou a aquest món estret.
En aquell moment, per allà el 2013, m’ho semblava, tremendament
estret. Per què? Perquè hi havia, i hi ha, un excés d’aire i poc resguard.
Havia perdut la connexió entre les coses, sobretot tenia, i crec que
encara tinc, molts lapsus entre els meus pensaments i la meva manera
d’expressar-los.
Els conceptes i les idees semblaven no tenir límits; servien tant per
definir com, sobretot, per esborrar, afegir boira o, en el millor dels
casos, encobrir o tapar la cosa mateixa.
Però on eren les coses? Això em demanava jo…
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En aquell temps jo estudiava filosofia amb un professor particular,
anava cada dimarts a casa seva, a Girona, i en una habitació plena
de llibres em parlava de metafísica. Deia Aristòtil que el moviment
era allò que succeïa entre la potència i l’acte, que una pedra és una
estàtua en potència (la pedra és potència de…) i l’estàtua vindria a ser
acte, un cop l’escultura ha estat enllestida. Per explicar-ho millor, jo
sóc adulta en acte i anciana en potència, i segons ell el que succeeix
entre un estat i un altre és el moviment o, dit d’una altra manera, el
canvi.
Al meu voltant tot era potència (potència cap on?… potència de
què?…) Aquest ‘què’ era el que a través nostre les paraules havien
deixat d’acollir.
Així, en la meva necessitat de saber on eren les coses, no en tenia
prou de veure l’edifici i dir ‘edifici’: la qüestió era veure un edifici i
saber que en alguna altra part concreta del món hi havia una pedrera.
El món té límits, i tot, ja sigui físic o metafísic, té un pol negatiu,
una font o un mar i un mirall que ens mostra la imatge al revés per
tornar-nos a recordar, com diu GK Chesterton en el seu llibre Ortodòxia (en aquest cas parlant de la cristiandat), aquesta reflexió que em
faig meva per parlar de la nostra situació al món i la nostra capacitat
de relacionar-nos amb ell: «… els veritables arguments a propòsit de
la religió giren al voltant de la qüestió de si algú que neix de cap per
avall pot arribar a saber quan està de cap per amunt. […] La condició
normal de l’home no és la condició d’assenyat; la seva condició normal és una anormalitat».1
Aquesta anormalitat era i és la qüestió. Que de vegades per veure-hi hàgim d’aclucar els ulls, anul·lar un sentit; que una vegada pronunciem un so dirigint-nos a algú o a alguna cosa ja som fora d’eix, o
que ja hi érem abans fins i tot de parlar.
1. Chesterton, G.K. Ortodoxia. Barcelona: Acantilado, 2013, p. 62.
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I allí fora hi havia un munt de paraules escrites pertot arreu –‘felicitat’, ‘llibertat’, ‘justícia’, ‘revolució’, ‘tristesa’, ‘sol’, ’expansió’…– una
gran boira ho cobria tot, una boira blanca i difusa sobre la qual les
paraules eren projectades com hologrames buits.
Ara mateix, després de gairebé sis anys, em sembla exageradament
dramàtica la sensació de buit que realment vaig percebre.
Intentar entendre totes aquestes coses sens dubte em va fer rodar el
cap, i un cop més la solució va ser el límit.
Havíem de delimitar un territori i anar-hi com més endins millor.
I així va ser com vam convidar la Silvia Zayas, en Jordi Claramonte, la Bárbara Sánchez i en Jaime Conde-Salazar. Davant nostre els
vam formular la pregunta de «com podem desenterrar una paraula?».
I ens vam posar mans a la feina per aclarir aquest com.
Durant el curs 2013/2014 aquest grup d’excavadors vam fer cinc
residències en què, acompanyats en cada lloc per una vintena de convidats vinguts de diferents àmbits i interessos, vam perfeccionar l’eina
de l’excavació de paraules, sempre treballant des de la pràctica, amb
una idea més pròxima a la captació i comprensió que no pas a la generació d’una cosa nova.
Es tractava de parlar i usar una manera concreta d’articular la paraula pensada que convertís la conversa en un cor o corografia,2 ja
que, mentre el discurs avançava, es produïa el moviment i era en les
pauses entre una veu i una altra que es generava el ritme. A poc a poc
vam anar trobant els exercicis que ens ajudaven a preparar el nostre
cos per a la ressonància; al mateix temps que el dispositiu conversacional s’anava aclarint a força de delimitar les possibilitats de la parla,
amb la finalitat de contenir el pensament perquè, gràcies als altres,
la paraula llisqués cap a aquest lloc on el com i el què es confonen.
Diu Zhuang Zi: «La nansa serveix per agafar peixos; agafat el peix,
oblida’t de la nansa. El parany serveix per caçar conills; caçat el conill,
2. Vegeu definició a la p. 102.
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oblida’t del parany. La paraula serveix per expressar la idea; compresa
la idea, oblida’t de la paraula. I jo, com podria trobar un home que
hagi oblidat les paraules per poder parlar amb ell?».3

3. Zhuang Zi. Maestro Chuang Tse. Barcelona: Kairós, 1996, p. 34.
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L’excavació de paraules
Tomàs Aragay

L’excavació de paraules és una conversa pautada, amb una sèrie de
normes que els participants van aprenent i han de respectar (vegeu
«Manual d’ús», pàgina 17), on es mira de desenterrar una paraula determinada.
És molt important deixar clar que l’excavació de paraules no és una
pràctica finalista que busca un resultat clar, definit i tancat. L’excavació és un treball que té sentit en si mateix. En aquest cas, la pràctica ja
és el tot, i és en la pràctica on, si quelcom ha de succeir, tant a nivell
individual com col·lectiu, succeirà.
La idea és mirar d’arribar entre tots al més profund possible en el
valor, la necessitat i el sentit de la paraula proposada per treballar.
L’excavació té una durada determinada i és dirigida en tot moment
per un guia expert que ajuda el grup a treballar, el capatàs.
No es tracta, doncs, de definir la paraula, perquè per a això ja tenim els diccionaris, sinó d’apropar-se a l’ésser profund de la paraula,
assumint que perseguim un misteri, en un treball de generació de
coneixement en grup per tal de mirar de captar la ressonància que
aquesta paraula té per al grup d’excavadors en el propi present de
l’excavació.
Sis cadires en cercle al centre de la sala. Envoltades de dos cercles
més de cadires.
A les sis cadires centrals hi ha cinc excavadors que treballen i
parlen entre ells i sempre una cadira buida. Només es pot parlar en
aquest cercle de cinc cadires.
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Al seu voltant, en el segon cercle, els altres excavadors, que segueixen la pràctica escoltant en silenci de forma activa i que poden entrar
al cercle central sempre que ho considerin necessari o oportú per tal
d’aprofundir en el treball de l’excavació. Si entra un nou excavador al
cercle del centre, un dels que hi eren n’ha de sortir. Així doncs sempre hi ha una dinàmica de renovació de veus i persones i el treball i
el discurs és compartit per tot el grup d’excavadors.
És en el procés conjunt de recerca d’aquesta essència profunda i
primigènia de la paraula mitjançant aquest mecanisme de conversa
reglada on van apareixent i desvelant-se els mecanismes, «sentits»,
contradiccions i paradoxes del llenguatge, la paraula i els humans en
el seu ús comú i compartit del llenguatge.
Perquè aquesta conversació permeti un treball en comú, allunyat
del territori de l’opinió personal i/o de la discussió basada en la competència que deriva en l’exercici inútil, en termes de generació de
coneixement, de voler tenir la raó, hem ideat una sèrie de regles d’ús.
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No tinc res més que allò que dono, només sé allò que he oblidat.
Tot allò que esperis, no arribarà mai; tot allò que esperes, no ho
tindràs mai.
Chicho Sánchez Ferlosio

Aquest manual vol ser el més precís i detallat possible, dotat d’unes
regles d’ús i observacions sobre com aplicar-les en cada cas i situació.
Però, com en tota pràctica viva, cada grup de persones que vulgui
excavar paraules acabarà trobant el sentit de cada norma i la seva
pròpia relació amb ella a base de treballar amb les eines al llarg d’un
temps.
L’excavació de paraules és un treball viu i cada excavació genera el
seu propi camí i moment. Per tant aquest manual d’ús ha de ser entès
com un marc general molt necessari i al mateix temps com una sèrie
d’eines flexibles i adaptables a cada grup, context i situació.
El que serà important és que, en les primeres excavacions que faci
un grup, el capatàs, figura clau de la qual parlarem amb detall més
endavant, es preocupi especialment de fer complir les normes, de manera que tot el grup comparteixi al més aviat possible un marc de
treball comú.
A mesura que es va avançant en el treball, serà el moment de flexibilitzar-les i deixar que la força viva del llenguatge parlat hi friccioni.
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L’espai
Hem practicat l’excavació de paraules en espais força diversos. El que
tenien en comú i per tant es necessita sempre és un espai mínimament diàfan, que pugui encabir tots els participants, una cadira per a
cada excavador més la cadira lliure i un context silenciós i com més
tranquil millor.

La duració
La duració de cada excavació pot variar en funció del grup, el context
o el moment.
Si un grup va aprenent a fer servir l’eina de forma progressiva també pot anar fent excavacions cada cop més llargues.
Per a iniciar-se en l’ús de l’eina, una excavació pot durar uns 30
minuts.
Més endavant, quan ja es tingui una certa confiança en l’excavació
i en els excavadors, el treball pot durar entre 60 i 90 minuts.
El capatàs donarà sempre per iniciada l’excavació, dient la paraula
que es proposa d’excavar, i donarà per finalitzat el treball quan ho
consideri oportú.

Els participants
Tothom pot participar en una excavació de paraules. De fet, com més
variada sigui la procedència cultural, l’edat i la procedència professional dels participants, més rica serà la conversa. Tothom té una relació
pròpia i singular amb el llenguatge i, per tant, totes les veus han de
ser benvingudes a les excavacions, perquè la complexitat i profunditat
de cada excavació estaran directament relacionades amb cada un dels
excavadors que la formen.
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La maièutica
Etimològicament, ‘maièutica’ vol dir «donar a llum, parir», i és una
eina que està inspirada en la pràctica filosòfica de Sòcrates.
És una pràctica prèvia a l’excavació en grup que serveix per preparar els excavadors de manera individual.
Consisteix en un diàleg entre dues persones al voltant d’una paraula donada amb la presència d’una tercera persona que anomenarem
l’observador o relator, que anotarà tot allò que li sembli rellevant del
diàleg dels altres dos participants. (Aquests rols, si es practica més
d’un cop aquesta tècnica, han d’anar variant de manera que tothom
pugui experimentar totes les posicions dins el diàleg.)
En el diàleg un dels participants només podrà fer preguntes mentre
l’altre només podrà respondre. En cap cas amb una altra pregunta.
Com en la maièutica socràtica cal enfocar aquesta pràctica amb la
idea que el que pregunta està ajudant, acompanyant el que respon per
ajudar-lo a treure, a «donar a llum» la seva relació amb la paraula. Cal
que el que pregunta ho faci compassadament amb les respostes del
company, amb la consciència posada a guiar-lo en la seva excavació
personal al voltant de la paraula donada. Intentar que hi vegi més,
entengui millor el seu propi pensament, el poleixi. La seva tasca és
facilitar una excavació dins seu de manera acurada i pausada.
El que pregunta té la feina de fer-ho sempre sobre l’última resposta
del seu company, evitant en tot moment fer preguntes retòriques o
preguntes que busquen d’alguna manera portar l’altre a un terreny
de pensament o resposta predirigit. Preguntar «molt a prop» del que
l’altre acaba de dir per permetre així que es produeixi una veritable
excavació i un aprofundiment.
El que respon té una feina en aparença senzilla: donar resposta a
totes i cada una de les preguntes que li facin.
Tots dos han de permetre que el ritme del diàleg no entri en la
forma de «competició» o velocitat «televisiva». S’ha de procurar
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construir un espai d’intimitat on el silenci entre resposta i resposta, o
entre pregunta i pregunta, estigui del tot permès.
La duració del diàleg pot oscil·lar entre els vint i trenta minuts.
La tercera persona, el relator, que no pot parlar durant tot el diàleg,
ha d’anar prenent notes de tots els aspectes que li semblin rellevants
tant pel que fa al contingut expressat durant el diàleg com a la forma de dialogar, la seva musicalitat, el to, les actituds corporals o els
silencis.
Un cop tots els grups de tres han acabat els diàlegs (tots han estat
parlant sobre la mateixa paraula), tothom es reuneix i llavors és el
torn perquè parlin els relators.
Cada relator explica al grup com ha vist el diàleg i què n’ha destacat.
És un bon moment per parlar del tipus de preguntes que s’han fet.
També és oportú d’observar com la insistència del que pregunta
sobre una determinada resposta ajuda a profunditzar.
Fixem-nos que moltes vegades sembla que estem preguntant, però
en el fons fem una afirmació en forma de pregunta.
Així mateix, cal observar com les preguntes que aboquen a una
resposta del tipus SÍ/NO no són fèrtils.
També hem de comprovar com és productiu demanar per la qualitat de les coses afirmades. Preguntar pels detalls d’allò que apareix
en la conversa.
És clar, doncs, que aquesta pràctica prèvia necessària ha d’ajudar
els excavadors a reconsiderar la seva relació amb el fet de fer una
pregunta i mirar d’entendre la pregunta com una eina per ajudar a
profunditzar en cada afirmació. Què cal preguntar a partir de la ignorància, com si fos el primer cop que un pregunta per aquell matís
o aquell altre.
Un cop ens posem a excavar en grup, la pregunta serà, com veurem
més endavant, una de les eines importants.
Això també és una pràctica molt necessària per començar a posar la consciència a treballar «molt a prop» del que el meu company
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afirma. Veurem, més endavant, que aquesta idea de «seguir» el que
el meu company indica amb les seves aportacions és una de les feines
clau d’aquesta pràctica de l’excavació de paraules (vegeu «La maièutica, una pràctica», pàgina 71).

Les regles
Aquest conjunt de 10 regles va anar apareixent en un procés d’investigació que va durar un any. Són, per tant, regles/eines de treball
totalment lligades de bon començament a la pròpia pràctica.
Són, com comentàvem a l’inici d’aquest manual, una guia fèrria i
molt clara de com ha de ser practicada l’excavació per tal de poder-la
convertir en allò que busquem, un espai de generació de coneixement
fet en comú i per diverses veus.
Les limitacions que imposen són evidentment l’única possibilitat
que teníem de poder generar un espai de treball lliure, on el viatge
conceptual en comú que cada nova excavació trobi sigui al més obert
i inesperat possible.
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D’altra banda, tenir unes regles que tothom ha de complir permet
establir una transversalitat a tots els nivells, que també és bàsica i
clau d’aquesta proposta. Qualsevol excavador, tingui la relació que
tingui amb el llenguatge i l’aprenentatge cultural, és absolutament
vàlid i necessari.
Per tant, per participar en una excavació l’únic que li demanarem a
tots els excavadors és que mirin de complir les regles al més fidelment
possible.
Regla primera. El silenci inicial
Al principi, abans que ningú faci cap intervenció sobre la paraula
proposada, tot el grup ha de guardar un silenci llarg.
Serveix per donar espai i temps perquè tots els excavadors puguin
sintonitzar, netejar els prejudicis i idees preconcebudes i afavorir la
concentració.
Observacions a la regla primera:
Com acabem de dir, un cop els participants s’han assegut en els cercles de cadires i ja hi ha els quatre primers excavadors en el primer
cercle central, abans que ningú digui res sobre la paraula proposada
pel capatàs, s’ha d’haver fet un silenci evidentment llarg.
Això ha de permetre diverses coses. D’entrada, un cop la paraula a
excavar apareix, i de forma automàtica i ràpida, vindran a la ment de
cada un dels excavadors una sèrie d’idees sobre aquest mot.
Com que, entre altres objectius fonamentals, el treball de l’excavació pretén transitar per camins i espais de pensament inesperats
que permetin generar noves mirades sobre cada paraula, aquest silenci inicial vol ser un fre a la possibilitat que els excavadors iniciïn
l’excavació a partir d’un pensament o idea que ja tenen completament
assentat dins seu respecte a la paraula a excavar.
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Si iniciem l’excavació per un lloc ja sabut, el més probable és que
la continuació es mantingui al voltant d’una zona de pensament ja
coneguda.
Aquest silenci inicial també hi és per fer palpable l’extraordinària
importància que el ritme que l’excavació prengui tindrà sempre com
a element fonamental a l’hora de construir el viatge. La musicalitat
del llenguatge la conforma tant o més que els continguts que hi expressem.
Per tant, aquest silenci inicial és una invitació a aguditzar l’escolta i
un espai que ha de permetre que tots els excavadors sintonitzin entre
ells en un ritme comú.
D’altra banda, cal destacar també aquí que el silenci no serà només
la clau a l’inici de l’excavació.
Cal, en aquest sentit, entendre que hem de procurar estar més en el
silenci que en el dir. Hem de treballar amb la idea de buidar, excavar
i treure terra. És més un buidar que un omplir de paraules, imatges o
coses. Seria com generar un espai buit, com una caixa de ressonància.
I per tant és més el que pot fer el silenci que el soroll que pot generar
parlar en excés.
Diem «el silenci excava». És a dir, en molts moments d’una determinada excavació, que el grup tingui la capacitat de respectar un silenci
que es produeix després d’una determinada intervenció, permetrà que
l’excavació aprofundeixi molt més que si volguéssim explicar amb paraules allò que aquell silenci ja aconsegueix d’expressar per si mateix.
Aquest espai de silenci que tothom respecta pròpiament el podríem
considerar com una pausa. No és ben bé un tall o un buit, sinó l’espai
de ressonància que ha de permetre que l’eco del que acabem de dir
creï un forat que permeti que el grup vagi més avall, més endins. Una
pausa plena i sostinguda, perquè és el moment en què tots els excavadors treballen en silenci, internament, per trobar quina pot ser la
següent elocució que cal dir.
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Regla segona. Seguir l’altre
Tot excavador ha d’aprofundir en els arguments que proposin els altres i evitar de crear situacions de debat o discussió.
Haig de donar validesa a les «palades», elocucions verbals, dels meus
companys i, sempre que pugui, intentar seguir pel camí o lloc que les
seves intervencions suggereixen. Només m’hauré de resistir amb força
a aquesta eina si sento que aquest camí desvia completament el grup
de l’objecte de l’excavació.
Observacions a la regla segona:
Segurament aquesta regla és la més important de totes. És l’eina fonamental que cada excavador ha de fer servir per sortir del seu món
propi d’idees preconcebudes i apreses sobre la paraula que es treballa
per tenir l’oportunitat, durant l’excavació, de dir, imaginar i entendre
d’una forma nova i reveladora la paraula en qüestió.
Com comentàvem abans, un cop apareix la paraula serà inevitable
que apareguin en el meu cap diverses idees o frases a dir sobre aquest
mot. Però, si un altre excavador diu quelcom sobre la paraula, el meu
treball immediatament ha de ser d’esborrar totes aquestes idees pròpies i començar a pensar a partir de la intervenció del company. I així
durant tota l’excavació.
Seguir l’altre vol dir també tallar d’arrel tot intent de cada excavador de mostrar-se davant dels altres com algú intel·ligent, original i/o
singular en cada intervenció. Dir quelcom molt proper del que ha dit
el company pot semblar en ocasions fins i tot massa simple. Però és
d’aquesta manera que podrem avançar junts.
És una regla que té a veure amb la necessitat d’acceptar que el camí
que l’altre proposa és, segurament, tan interessant o més que aquell
que jo hauria seguit tot sol parlant d’aquella paraula.
També és la regla que m’allibera de sentir el treball com una responsabilitat individual on jo haig de ser el que «resolgui» l’equació
tot sol.
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És important destacar aquí que, un cop un excavador seu al cercle
del mig, no està obligat a parlar. Pot ajudar a l’excavació amb la seva
presència en el cercle tenint una escolta molt activa. I només cal que
intervingui quan sent que pot afegir una peça nova a allò que s’acaba
de posar sobre la taula.
Podríem dir que aquest pensar col·lectiu és com anar col·locant una
peça al costat de l’altra, peces que van configurant quelcom complex
i que estan ben interrelacionades entre elles. El que cal, doncs, és
evitar grans salts entre una peça i una altra sense cap raó.
D’altra banda aquesta regla adverteix també que un es resistirà fortament a la regla si creu que l’excavació es desvia de forma evident del
seu objectiu, és a dir, de la paraula sobre la qual parlem.
En aquest cas, l’excavador pot indicar al grup la seva sensació repetint en veu alta la paraula objecte de l’excavació o fer alguna pregunta
que intenti reconduir l’excavació.
Aquesta tensió entre seguir i deixar-se guiar pels altres i les seves
intervencions o mirar de centrar l’excavació en la paraula sempre
existirà i cada excavador i el capatàs hauran d’estar molt atents a
evitar que signifiqui un problema per avançar conjuntament.
Un dels grans problemes dins les excavacions són els excavadors
que no poden evitar posar en marxa el mecanisme intern de voler
tenir la raó.
L’excavació de paraules és a l’extrem oposat d’una discussió per tenir la raó sobre una cosa.
La regla de seguir l’altre ha de permetre a l’excavador de deslliurar-se
d’aquest impuls de tenir la raó i poder transitar per un discurs comú
que pugui ser sorprenent i revelador per a cada un dels participants.
Tot s’esdevé en el centre del cercle, fora del ple domini de cap dels
excavadors. Per tant pot succeir que una de les intervencions tiri per
terra l’excavació. Aquesta regla de fet també assumeix aquesta fragilitat, la de fer que ningú en l’excavació ho pugui controlar tot, i precisament el fet d’habitar aquesta complexitat és una de les coses més
importants que proposa aquesta pràctica col·lectiva.
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Regla tercera. Preguntar
Utilitzeu les següents formes de pregunta per tal de dinamitzar l’excavació.
· Perquè no he entès una cosa que algú ha dit. (Ho pots repetir?)
· Perquè vull que una cosa que s’ha dit es torni a sentir. (Ho pots
repetir?)
· Perquè vull que es torni a sentir una seqüència d’afirmacions de
diversos excavadors. (Ho podeu repetir des de…?)
· Per ajudar un excavador a explicar millor o definir un terme o cosa
que ha dit. (La pregunta de precisió.)
Observacions a la regla tercera:
Hem vist ja en l’explicació de la maièutica com a preparació a l’excavació que la pregunta és una forma de comunicació i diàleg important. També hi hem anotat els perills d’utilitzar-la com una forma
encoberta de portar l’aigua al nostre molí. Com heu observat, aquesta
regla recomana fer servir una forma molt concreta de pregunta: Ho
pots repetir?
Entra aquí en joc un element també molt important en el treball de
l’excavació de paraules. La repetició.
D’una banda, tots aprenem a parlar mitjançant la repetició, la imitació del que diuen els adults repetint una paraula o frase una vegada i
una altra; és el mecanisme que fa que finalment aquella paraula entri
a formar part de nosaltres.
De l’altra, sabem que en gran part el llenguatge és ritme. I és en el
ritme on inscriu també gran part de la seva força expressiva i significats.
Així en aquesta regla conjuguem la necessitat de preguntar quan
no entenem, amb la possibilitat que un excavador vulgui que quelcom
que s’ha dit es torni a sentir, es repeteixi, sigui una frase o unes quantes de consecutives.
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Aquesta repetició, com quan aprenem a parlar, fa que aquestes intervencions calin més a fons en els altres excavadors i al mateix temps
dota l’excavació d’una musicalitat interna que també ha de ser guia
per a la continuació de l’excavació. De fet és pràctica habitual demanar que algú repeteixi una frase per exemple 3 o 7 o X vegades. Una
repetició així fa que l’excavació entri en un espai més poètic i musical,
i que la frase en qüestió ressoni d’una forma especial.
Cal dir aquí que durant les excavacions és molt important que
l’afirmació sigui l’eina predominant. La pregunta ha de ser utilitzada
amb mesura, perquè si una excavació es converteix en un seguit de
preguntes sense resposta, no avançarà cap a enlloc.
Cal evitar doncs la pregunta com a refugi per no afirmar quelcom,
tot i amb el risc d’estavellar-se.
I per últim, en relació amb la pregunta, és important també ressaltar una contradicció que sempre posa en tensió l’excavació:
D’una banda cal tenir en compte que no es pot deixar cap pregunta
sense resposta; no podem passar per alt cap pregunta. De l’altra, cal
saber que en algunes ocasions és molt poderós deixar una pregunta
sense resposta seguida d’un bon silenci. Una pausa que cada excavador pot omplir internament amb les seves respostes que no cal que
siguin compartides en veu alta.
Hi ha preguntes sense resposta que excaven de manera poderosa.
Regla quarta. No utilitzar expressions com ‘jo’, ‘jo penso’,
‘jo crec’
Observacions a la regla quarta:
És una regla molt clara i simple. Cal que els excavadors busquin formes alternatives a la clàssica fórmula d’iniciar una oració: «Jo penso
que, jo crec que, jo diria que…».
Aquest esforç per sortir del jo des de la mateixa formulació del
llenguatge obligarà els participants a enginyar-se-les per forçar el
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llenguatge i permetre molt ràpidament crear un espai comú de parla.
Una veu comuna.
Segons l’experiència acumulada fins ara, és una de les normes que,
tot i poder semblar el contrari, tothom accepta ràpidament.
Aquí, forma i fons del treball es troben. Si volem que cada excavador faci l’esforç de sortir del seu món ideològic per mirar de treballar
i trobar un magma comú amb els altres, el primer que cal abandonar
és parlar des del jo.
Durant el treball l’ego de cada excavador ha de quedar com més
ensordit millor i aquesta regla, que ha de ser rígida i constant, ajuda
a aconseguir-ho.
Regla cinquena. Evitar paraules com ‘depèn’, ‘sí, però…’,
‘és relatiu…’
Cal evitar en tot moment la utilització d’aquesta mena d’expressions,
que tendeixen a desacreditar la intervenció immediatament anterior.
Observacions a la regla cinquena:
Si el que intentem en tot moment en una excavació és agafar un
camí conjunt entre tots per tal d’aprofundir en el sentit de la paraula,
la utilització d’expressions que relativitzin les aportacions dels altres
excavadors sembla evident que el que provocarà serà desfer o posar en
dubte el treball fet fins aquell moment i per tant «esfondra» la galeria
d’excavació que s’estigui construint.
El que fa immediatament un ‘depèn’ és proposar que com a mínim
hi ha una altra manera d’abordar allò de què parlem i, per tant, d’obrir
un altre forat o possibilitat d’excavació. Aquí és important de recordar
que durant l’excavació no hem d’estar valorant en cap moment si l’alternativa que un excavador pot proposar amb el seu ‘sí, però depèn…’ és
més pertinent, certa o coherent que el camí que fins llavors el grup ha
marcat, perquè l’excavació ja sabem que no tracta de trobar una solució
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o definició consensuada, sinó d’agafar un camí de pensament o acostament a la paraula i intentar seguir-lo fins a les últimes conseqüències.
Amb un ‘sí, però…’, el que fa un excavador és, en un intent comprensible de voler mostrar que sempre hi ha una complexitat major
en tota afirmació sobre tota paraula, impedir baixar per un sol camí
o forat per més simple que pugui semblar.
El ‘però’, en comptes de treure terra de sobre la paraula, encara n’hi
afegeix i obre altres perspectives o mirades que, tot i que puguin ser
interessants, no s’han d’incorporar a l’excavació un cop aquesta ha
pres una determinada direcció.
D’aquestes tres expressions, la que evidencia més clarament que un
excavador no segueix amb atenció el traç de pensament que construeix el grup és el «Sí, però això és relatiu, perquè…». Amb una maniobra d’aquest tipus el que fa un excavador és simplement posar en
dubte totalment tot allò que s’hagi pogut anar dient sobre la paraula
i voler portar l’excavació cap al seu propi terreny.
Tot pot ser relatiu, evidentment, però en el treball de l’excavació la
disposició i l’ànim dels excavadors han d’anar exactament en sentit
contrari. Tot allò que es diu té valor i cal treballar-ho, sigui quina
sigui la seva textura, a partir del que s’ha verbalitzat en cada moment.
Posar en dubte, mitjançant aquestes expressions o altres de semblants és exactament el que cal no fer, perquè no ajuda gens a allò que
és capital i més difícil en l’excavació: trobar un forat comú on excavar
cap a la paraula en qüestió.
El treball de l’excavador, com hem explicat a la regla segona, és
seguir les intervencions de l’excavador precedent oblidant tot pensament propi sobre la paraula.
Per aconseguir-ho, cal l’escolta activa i profunda de tot allò que es
va dient durant l’excavació i posar-hi el màxim esforç. Cal aconseguir
que el que els altres diuen es converteixi ben ràpidament en l’objecte
del meu pensament per tal que jo em posi a pensar des d’aquella altra
mirada.
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Hauré de resistir, doncs, fortament el mecanisme dels judicis de
valor ètics, morals o estètics que inevitablement em vindran al cap,
segons quines intervencions hauran fet els altres excavadors.
L’excavació precisament obre a cada excavador l’enorme possibilitat de seguir per on l’altre ha suggerit, encara que a mi em pugui
semblar fins i tot un autèntic disbarat allò que s’està dient. O a mi
em resulti un lloc o una textura desconeguts i fins i tot inquietants.
Cal deixar que el misteri de cada paraula ens pugui penetrar.
Aquest és el salt profund intern que cada excavador pot fer durant
aquesta pràctica. Una gimnàstica del pensament que li permeti flexibilitzar-se, desplaçar-se, endinsar-se en pensaments i textures desconegudes anteriorment.
Regla sisena. Quan una paraula o pensament cristal·litza
Moment important en què el grup sencer percep que s’ha dit alguna
cosa o arribat a un lloc respecte a la paraula que excavem, perquè té
una rellevància especial.
Si això succeeix, el grup pot optar per alguna d’aquestes opcions:
· Fer un silenci ampli perquè el seu ressò se senti i es faci ben present.
· Repetir diverses vegades, en forma de mantra, cànon o cançó allò
que s’ha dit per destacar-ho.
Observacions a la regla sisena:
L’excavació és un treball on anem a buscar el màxim topos que la
paraula pot contenir fent un camí des d’allò que conec cap a allò
desconegut.
La imatge amb què treballem és que al llarg d’anys i anys d’ús
d’una paraula aquest «sentit inicial» ha quedat soterrat per gruixos i
capes de significats, usos i variacions de tota mena que l’han anada
tapant.
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Per això diem que excavar també és un treball de desmentir molts
significats de la paraula. És treure’n gruixos del damunt. És buidar-la
per retrobar-la.
I així com els arqueòlegs, quan excaven una ruïna antiga, de tant
en tant troben un tros o una petita part d’un instrument o àmfora que
sí que té valor, i llavors la guarden, cataloguen i netegen com quelcom
apreciat per a la seva recerca, així mateix els excavadors de paraules,
de tant en tant, podem arribar a dir alguna cosa respecte a una paraula que sentim que té un valor especial. És llavors quan direm que
quelcom ha cristal·litzat.
La meravella de la cristal·lització serà doble.
D’una part, pel fet que el grup tot junt s’adona que, sigui qui sigui
que digui la frase en qüestió que cristal·litza, s’hi ha arribat gràcies al
treball i les aportacions de tots els excavadors.
I de l’altra, perquè, sense que ningú ho indiqui expressament, quan
quelcom cristal·litza es produeix un reconeixement de tothom, com
una espècie de ressonància profunda no dita que travessa tots els cossos
al mateix moment i que dona fe de l’existència d’aquest magma profund
de coneixement compartit que és objecte de la recerca en l’excavació.
Regla setena. Materialitzar la paraula durant l’excavació
Aconseguir mitjançant una acció física o verbal que el significat o
substància de la paraula que excavem es converteixi en acció viva
durant l’excavació. (Exemple: «Me cago en déu!!!» = iracúndia.)
Observacions a la regla setena:
Pot arribar un moment en l’esdevenir d’una excavació que amb les
paraules ja no n’hi hagi prou. Llavors un excavador pot fer una acció
física. Si això succeeix, i atenent a la regla segona d’aquest manual,
caldrà que els excavadors següents continuïn el treball pel camí físic
que l’excavador acaba de proposar.
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Pot ser que, efectivament, en algun moment d’una determinada
excavació sobre una paraula arribem a un lloc tan profund que el
llenguatge verbal ja no sigui l’eina. Llavors el cos i les accions físiques
poden entrar en joc per seguir aprofundint en la paraula.
És important, però, que les accions proposades siguin «accions performatives pures» en el sentit que siguin simples, clares i tancades en
elles mateixes. No fora bo entrar aquí en tipus d’accions més teatrals
i narratives que volguessin substituir falsament el que el llenguatge
verbal ja expressa.
Regla vuitena. Fer una distinció
Distingir entre dues paraules que s’estan usant per referir-se al mateix
o en paral·lel en una determinada excavació. En fer-ho hem d’optar
per una de les dues i aprofundir en el seu significat.
Observacions a la regla vuitena:
És evident que en el món del llenguatge no hi ha cap paraula que
aparegui tota sola. Al voltant de qualsevol paraula, del tipus que sigui, hi ha tota una sèrie de paraules que hi estableixen relacions de
significat. O per oposició, o per similitud, o per ressonància poètica,
per proximitat contextual, etc.
Per tant, si es proposa excavar per exemple la paraula ‘alegria’, és
molt possible que dins l’excavació apareguin paraules posem pel cas
com ‘felicitat’, ‘bon humor’ o ‘satisfacció’.
Si es dona el cas que la utilització mesclada d’algunes d’aquestes
paraules durant l’excavació fa evident que no aconseguim aprofundir
junts i per un mateix camí sobre la paraula ‘alegria’, objecte de l’excavació, un dels excavadors pot fer el que anomenem distinguo. En fer-ho ha
de separar les dues paraules que entren en contínua confusió. Per exemple, distingeixo entre ‘satisfacció’ i ‘alegria’, i dono una palada, és a dir,
faig una intervenció que treballi directament sobre la paraula ‘alegria’.
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D’aquesta manera s’indica clarament al grup que cal evitar les distorsions temàtiques que produïa la paraula ‘satisfacció’ i mirar de centrar l’excavació exclusivament al voltant de la paraula ‘alegria’.
Aquesta situació és molt comuna, perquè en el nostre ús diari del
llenguatge per mirar de fer-nos entendre, recorrem molt a la família
de paraules semblants per mirar de matissar. Aquí, en l’excavació,
però, hem de procurar reduir el camp d’observació per forçar l’enginy
i afilar les eines només cap a la paraula proposada.
És doncs aquesta una eina de pinzell fi o bisturí amb la qual afinar
molt i poder distingir bé entre mots, expressions o paraules que són
molt a prop les unes de les altres.
Regla novena. Emmarcar
Posar un marc, com si es tractés d’un marc de quadre pictòric, que
delimiti una expressió, imatge o idea que un excavador ha expressat.
Indiquem al grup que a partir d’aquell moment cal treballar amb precisió només sobre els elements que conté la part delimitada pel marc.
Observacions a la regla novena:
En una excavació hi ha certs moments que algú diu o dispara una
imatge, una idea o una expressió que sembla que conté quelcom de
valuós que caldria explorar de forma precisa i delicada.
Si un altre excavador ho sent així, pot indicar a la resta del grup,
amb aquesta eina d’emmarcar, que cal aturar-se en la part emmarcada, una delimitació literal d’un territori o paisatge on cal bussejar.
És una manera clara de fixar una direcció en l’excavació i al mateix
temps de demanar als altres excavadors que treballin molt a prop de
les paraules, imatges o idees que aporten allò que ha quedat emmarcat.
Emmarcar és posar un límit a les possibles continuacions. Ja sabem que l’esforç màxim en tot moment és de seguir una per una les
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intervencions que els nostres companys suggereixen, però aquí hi ha
un element més físic i concret.
S’emmarca una frase o intervenció molt concreta i s’emmarquen
les paraules que la componen, com si fos una pintura. Per tant les
continuacions s’han de limitar a continuar dins el marc.
És com si agaféssim una lupa i miréssim cada paraula d’allò emmarcat de forma molt precisa i punyent.
Regla desena. La cadira buida
En tota excavació hi ha d’haver un cercle central de sis cadires, una
de les quals ha d’estar sempre buida. Aquesta cadira podrà ser ocupada per un excavador o, en les excavacions públiques, per un espectador en qualsevol moment de l’excavació. En entrar al cercle un nou
excavador, un dels que ja hi eren n’haurà de sortir, de manera que
sempre tinguem una cadira buida.
Observacions a la regla desena:
Aquesta regla hi és per assegurar que al llarg d’una excavació podran
ser escoltades la majoria de veus de tots els participants. La seva presència, la de la cadira buida, ens assegura que s’anirà produint una
constant renovació de les persones que ocuparan el cercle central on
es pot parlar. I per tant, el discurs comú que anirem construint serà
un discurs compartit, creat per una multiplicitat de veus.
L’excavador que entra al cercle a treballar haurà d’esperar sempre
un torn abans de poder fer la seva primera intervenció. Aquesta norma d’ús de la regla és molt important.
Normalment quan un està en el segon cercle de l’excavació, seguint en silenci el discurs que es va produint en el cercle del mig,
va fent la seva pròpia excavació interna i van sorgint idees, imatge i
paraules. I sovint un té la sensació que hi ha d’entrar per dir quelcom
molt important o necessari que podria aportar molt en un determinat
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moment. Això, però, faria que algú entrés per «portar» el discurs cap
al seu territori.
L’excavador que vulgui entrar a excavar, abans de fer-ho, farà un
xiulet suau per tal d’avisar els que són en el cercle interior que està a
punt d’entrar. Així el relleu es farà de forma tranquil·la, en silenci i a
partir d’una acció fònica i rítmica, molt adequada a la forma de treball
de tota l’excavació.
Tota l’excavació interna que cada persona va fent mentre dura
l’excavació –estigui en el cercle que estigui– és ja terra remoguda al
voltant de la paraula.
Quan un decideix entrar a treballar al cercle ho ha de fer amb l’actitud de seguir els altres. Aportar a partir del moment de l’excavació
en què es troba el grup i deixar de banda allò que havia pensat prèviament, quan estava fora del cercle d’excavadors.
Com totes les regles, és molt important utilitzar amb prudència i
escolta rítmica la regla desena. Cal mirar d’entendre i captar quan és
pertinent o no entrar a canviar la configuració del grup d’excavadors
del cercle central. Hi ha moments que pot ser bo entrar-hi per mirar
de renovar l’energia i les veus si un sent que hi ha un cert estancament. I, al contrari, hi ha moments en què un pot sentir que no és
pertinent d’entrar-hi, perquè hi ha un grau de connexió o silenci que
és bo respectar.
Aquesta escolta, com en la majoria de regles que hem exposat, és
part essencial de l’ús de l’eina, i l’excavador li donarà tanta o més
importància que a l’escolta del «sentit» del discurs.
És important tenir present que la responsabilitat que l’excavació
avanci és de tot el grup que estigui treballant junt i, per tant, la cadira
buida és l’eina que tothom té per poder entrar a treballar al cercle intern en tot moment i fer-se coresponsable del discurs que es va creant.
Com hem vist anteriorment, si un no té res a dir, el millor és no dir
res. I si un no sent la necessitat o l’impuls d’entrar al mig, tampoc no
s’hi ha de sentir obligat.
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Però, al mateix temps, aquest sentit de responsabilitat compartida
ha de donar a cada excavador la mesura justa de les seves decisions.

El capatàs
En primer lloc cal emmarcar l’elecció de la paraula ‘capatàs’ dins del
marc general de comparació i metàfora que tot aquest projecte fa amb
el món de les excavacions arqueològiques, de buscadors d’or…
Ens sembla una paraula que conjuga un cert humor amb un element que tanmateix és capital. Dins l’engranatge de tota excavació
el capatàs ha de poder exercir un cert poder que ha de ser respectat
sense excepcions per tots els excavadors perquè l’eina funcioni correctament.
La seva figura és doncs imprescindible en qualsevol excavació. És
la persona que podrà tenir una mirada global sobre l’excavació, que
estarà atenta a observar si el grup aconsegueix aprofundir i trobar la
ressonància conjunta d’un sol discurs fet per moltes veus, si el ritme i
la musicalitat es respecten i si, en definitiva, l’excavació aprofundeix
i avança en algun sentit.
El capatàs es pot moure lliurement per la sala per tal d’anar guiant
la pràctica. Normalment es mantindrà fora del cercle del mig amb
una actitud d’observador extern global.
Les atribucions bàsiques del capatàs són:
· Triar les paraules que seran excavades en una sessió de treball.
· Quan tothom està ja assegut en els diversos cercles, anunciar la
paraula a excavar i donar per finalitzada cada excavació quan ho consideri oportú.
Durant l’excavació, el capatàs hi pot intervenir de diverses maneres:
· Des de fora del cercle, d’una banda per tal de fer complir les normes als excavadors i també per fer repetir certes intervencions amb la
intenció de centrar l’excavació.
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· Des de dintre del cercle central, el capatàs pot, si ho creu convenient, entrar al cercle del mig i intervenir com un excavador més.
Només ho farà si creu que pot ajudar el grup a centrar l’excavació i
aprofundir i procurarà no quedar-se gaire estona en el cercle.

La tria de les paraules a excavar
A l’inici d’aquest projecte, com ja s’apunta en el text introductori,
vam partir de tres premisses clares:
· Treballar només sobre una paraula en cada pràctica o conversació.
· L’objectiu inicial era d’excavar paraules en desús, paraules tabú o
paraules el significat de les quals havia canviat molt al llarg del temps.
· I, en tercer lloc, partir d’una idea clara, que vam anomenar «corpologia de les paraules». És a dir, les paraules no són simples elements
que designen les coses que hi ha en el món, sinó que són elements
que el configuren i sobretot l’activen. La idea és que, quan diem una
paraula, aquesta paraula ja fa alguna cosa i hi ha quelcom que s’activa.
Que el llenguatge configura el nostre món ètic, estètic i polític i, en
parlar, construïm món, relacions i estructures.
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Al llarg de la investigació que ens va portar a anar afinant l’eina
van aparèixer altres consideracions importants.
Durant el primer període de recerca vam treballar amb valors ètics
fonamentals com: ‘justícia’, ‘valentia’, ‘honor’, ‘pietat’, etc.
Però també al llarg del procés d’investigació va quedar molt clar
que les paraules que designen una realitat física concreta tenen un
potencial d’excavació poderós: ‘dentadura’, ‘ull’, ‘casa’, ‘arbre’, etc.
En excavar quelcom tan concret i físic, els excavadors troben molt
ràpidament un camí comú d’aproximació. Són sempre molt a prop de
la paraula i així poden obrir força camps d’exploració sense por de
perdre l’objectiu de l’excavació.
En excavar aquest tipus de paraules, la descripció aristotèlica és
més fàcil, el món de l’opinió personal desapareix més ràpidament, hi
ha una certa lleugeresa que normalment afavoreix la participació de
moltes veus diverses i l’humor sorgeix orgànicament. I, evidentment,
pot deixar intuir molta profunditat sense que s’abordi aquesta de forma directa o frontal.
Així doncs, partint de la base que en cada context i cada excavació ha de ser el capatàs que acabi prenent la decisió de quina
o quines paraules s’excavaran en una sessió determinada, és interessant conèixer aquests dos tipus de paraules i poder combinar-les
per tal que la profunditat i concentració que requereix normalment
un valor filosòfic impregnin les excavacions de coses físiques i, al
mateix temps, que la concreció i lleugeresa que aporta l’excavació
d’un element físic envaeixin les sempre més denses excavacions de
valors.

L’excavació pública
El treball de l’excavació de paraules és, en essència, una pràctica privada i íntima.
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Per tant el fet de compartir-la amb uns possibles visitants-espectadors no és pas una obligació o finalitat que calgui acomplir.
De totes maneres, al llarg del procés de treball amb l’eina sí que
hem fet excavacions que podríem anomenar públiques, on s’ha convocat gent a poder venir a compartir una excavació. Per fer-ho és
important tenir en compte una sèrie de factors.
Com ja sabem, l’excavació és una pràctica delicada i fràgil que requereix un entrenament previ per poder-la dur a terme amb sentit i
certa solidesa.
Per tant, si es vol fer una excavació pública de paraules és important comptar amb un grup d’excavadors cohesionat i entrenat que
hagi practicat l’eina durant un cert temps conjuntament i la sàpiga
usar amb fluïdesa.
El protocol que nosaltres hem seguit en les excavacions públiques
ja realitzades és força senzill.
Cal afegir un tercer cercle de cadires a la sala; seria el destinat
inicialment als visitants. Cal entregar les deu regles bàsiques de l’excavació a cada visitant i donar-los un cert temps per comentar-les
amb el capatàs.
I cal demanar als visitants que es donin un temps al principi de
l’excavació per tal d’observar la dinàmica sense intervenir.
Per últim, cal indicar que passat aquest primer temps d’observació
i escolta de l’excavació que estaran duent a terme els excavadors més
experimentats, qualsevol persona pot entrar al cercle del mig i intervenir lliurement en l’excavació.
La nostra experiència és que efectivament el cercle central on es
pot parlar exerceix una atracció poderosa sobre els visitants, que molt
sovint acaben participant activament en l’excavació.
Les excavacions públiques són molt potents en el sentit que la fragilitat de l’eina, la multiplicitat de veus i la capacitat de reverberació
del magma subconscient del llenguatge es posen en evidència i brillen
en la seva màxima qualitat.
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Altres observacions d’interès
Al començament de l’excavació s’acostuma a donar un moment que
hem anomenat el moment del tempteig inicial.
És una primera zona de conversació on el grup està dilucidant per
quin forat clar i concret entrarem a la terra per anar tots junts cap
avall.
Normalment hi haurà una petita sèrie d’intervencions que estaran
apuntant a possibles vies diverses de treball sobre la paraula.
En un moment determinat, dues o tres intervencions ja marquen
un camí clar: així compliran amb rigor la regla de seguir l’altre i llavors l’excavació ja tindrà una direcció definida.
Com més avall haurem arribat, com més a prop d’allò inorgànic
serem, o més a prop del magma oral subconscient, més a poc a poc
hem d’anar.
En el símil de l’excavació d’una mina, si hem baixat molt avall tindrem una gran quantitat de terra al damunt i qualsevol pas en fals
podria fer que tota la galeria s’ensorrés.
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Per tant, si el grup percep que s’acosta força al magma primigeni de
la paraula en qüestió, les intervencions hauran de ser les mínimes i
molt a prop de la intervenció precedent.
L’humor excava. Per la rigidesa i aparent complexitat de les regles,
podria semblar que el treball de l’excavació de paraules proposa que
aquestes converses-excavacions haurien de ser molt serioses i profundes. Però no ha de ser pas així.
S’ha dit anteriorment que qualsevol persona pot excavar. I cal afegir aquí que cada persona té una relació molt particular amb les paraules, el llenguatge i el fet de dialogar amb els altres.
Per sort, hi ha persones que tenen el do d’utilitzar l’humor com a
eina de relació lingüística amb el món i amb els altres.
I l’humor, quan parlem d’un substrat popular a compartir, és un dels
elements més importants.
Per tant, les intervencions fetes amb humor moltes vegades són
capaces de fer un forat enorme amb una ressonància compartida molt
clara sobre la paraula.
Hi ha la possibilitat de repetir la paraula que estem excavant.
Pot haver-hi un moment en l’excavació en què un dels excavadors
senti que l’excavació comença a anar per un camí que allunya molt el
grup de la ressonància de la paraula. Una bona manera d’indicar-ho
sense interrompre el treball és repetir més d’una vegada la paraula
que s’excava.
D’això en diem «tornar a la paraula». Així el grup pot entendre que
cal frenar l’excavació, és a dir, generar més silenci i mirar de tornar a
fixar l’atenció en la paraula per mirar de continuar.
És molt útil, sobretot quan es treballa amb valors, posar un exemple
que impliqui el valor en qüestió. Fent-ho així delimitem ben clarament
una acció o situació sobre la qual el grup més fàcilment podrà treballar
de forma conjunta aprofundint a partir d’un fet concret i compartit.
És també força important treballar amb la idea de no deixar-ne
passar ni una. Els excavadors han d’estar ben desperts i atents a tot
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el que va sorgint al centre del cercle i mirar d’aprofitar tot allò que
els ressona com a possibilitat d’anar més a fons en l’excavació. No
deixar sense resposta cap pregunta, encara que sigui amb un silenci eloqüent; no deixar desaprofitar cap imatge amb càrrega poètica valuosa; estar molt atents a les cristal·litzacions i insistir quan el
grup trobi una pedra o roca enmig de l’excavació. Davant d’aquesta
pedra o roca, el millor és afrontar-la i mirar de fer-la explotar per
poder continuar explorant. Si davant d’una dificultat el grup opta
per agafar un altre camí i deixar de banda allò que li barra el pas,
no aprofundirà i, de fet, perdrà una gran oportunitat de fer un gran
forat en la realitat.
Per últim és també clau la idea de compromís. L’excavació és un treball que depèn totalment del grau en què tots els membres de grup se
sentin fermament compromesos amb la voluntat d’excavar junts. És
una feina dura, difícil i cansada que requereix concentració màxima.
Entenem aquí el compromís com la idea que totes les veus que hi
participen són absolutament necessàries per tirar endavant l’excavació, i que la perforació avanci és responsabilitat de tothom.
Afegim encara, per tancar aquest apartat, una petita llista que pot
ser una guia sobre l’actitud amb què l’excavador ha d’afrontar cada
nova excavació:
· Un bon excavador arriba a la feina de bon humor i disposat a la
sorpresa.
· El bon excavador sap que no sap res.
· El bon excavador posa la seva ètica en funcionament i en risc en
cada excavació.
· El bon excavador té sempre present la teoria dels estrats (vegeu
«De l’excavació de valors i la teoria dels estrats» pàgina 45,) i que el
seu objectiu i el del grup és intentar baixar fins al punt inorgànic que
la paraula en qüestió pugui tenir.
· El bon excavador té sempre present que el llenguatge dibuixa invariablement un sistema ètic i moral complex.

Manual d’ús

43

· El bon excavador escolta sempre amb atenció les intervencions
dels seus companys i hi dona sempre valor positiu.
· El bon excavador no es dona mai per vençut.
· El bon excavador procura parlar fort i clar.
· El bon excavador procura fer afirmacions senzilles, clares i directes.
· El bon excavador sap que el seu és un treball en grup i comú.
· El bon excavador treballa sempre a favor de l’excavació i amb
l’objectiu d’arribar com més endins millor amb els altres.
· El bon excavador sap que el discurs no és seu ni de ningú, que la
paraula i la veu és de tots i és compartida.
· El bon excavador sap que l’escolta és de dos tipus: quant al sentit
i quant a la musicalitat.
· Si no tinc res millor a dir, callo i escolto.
· L’excavador sempre té ben present que el silenci és part del llenguatge.
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