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?El poder d'agafar les regnes de la
vida
L'escriptora i periodista Ana Basanta recull 10 històries de persones que s'han
reinventat | "Si estàs a gust amb tu mateix, no fa falta molt més", reivindica
Santiago González, que va fer la volta al món en veler

L'escriptora i periodista Ana Basanta | Adrià Costa

"Va caure en què planificar la vida era més insensat que no fer-ho i que no havia de tenir por per
llançar-se al que de veritat volia fer". Així reflexiona l'escriptora i periodista Ana Basanta
(Barcelona, 1975) sobre Oscar Vega, que va decidir fer la volta al món després de més de vint
anys en la gran empresa i el món de les finances, i de patir un sotrac vital: la pressió de la feina i
que les seves dues filles marxessin a Mèxic a viure amb la seva exparella.
Basanta incorpora aquesta i nou històries més en el llibre Decididos. 10 experiencias de vida
fuera de un entorno competitivo (http://www.editorialdieresis.com/portfolio/decididos/) (diëresis,
2016), amb el qual relata el cas de persones que s'han pres la llibertat d'agafar les regnes d'allò
que realment volen fer, de manera que, segons l'escriptora, "han fet un gir a la seva vida, s'han
reinventat i s'han desmarcat de l'opinió majoritària".
Canviar la direcció vital no és gens fàcil, ja que a vegades no es té el suport familiar o es cau en
contradiccions, però molts dels que ha entrevistat Basanta reconeixen que ho tornarien a fer
encara que els hagi anat malament. És el cas de l'Ester Ferrando, que el 2003 va deixar de fer de
secretària en el gabinet de Presidència de la Generalitat quan Artur Mas ocupava el càrrec de
conseller en cap, i amb el seu marit van comprar la rectoria d'un petit poble del Pirineu, Guàrdia de
Noguera, i la van reconvertir en un hotel rural.
https://www.naciodigital.cat/noticia/118430/poder/agafar/regnes/vida
Pàgina 1 de 3

Aquella aventura no els va funcionar, però s'han quedat al Pirineu i, si reculessin, tornarien a
deixar la ciutat. "Si tornessin tretze anys enrere i es plantegessin seguir amb la vida de Barcelona
o aventurar-se en un entorn rural, tornarien a marxar. Estan segurs. Es quedarien amb el que
tenen. Però no muntarien un negoci", ressalta Basanta, que treballa a l'agència de notícies Europa
Press.
Relats que semblen de pel·lícula
El llibre sorprèn amb històries que semblen extretes d'una pel·lícula, com la de Santiago
González, Mayi Errazkin i els seus fills Urko i Zigor, que van salpar d'Hondarribia (Guipúscoa)
el 14 d'agost del 1983 amb un veler autoconstruït per fer la volta al món. Van tardar 17 anys,
durant els quals van enfrontar-se a un exèrcit d'abelles assassines, taurons, un cocodril i la
burocràcia. Els nens tenien uns coneixements altíssims en comparació amb altres de la seva edat,
tot i que molts cursos els van fer per correspondència.

Basanta, amb la portada del seu nou llibre. Foto: Adrià Costa

Basanta incorpora alguns passatgers de les memòries que va publicar González sobre el perible
al llibre Aventura a toda vela: "Vam aprendre que la vida és molt simple, que no val la pena
complicar-la (...). Vam aprendre a tenir seguretat i confiança en nosaltres mateixos. Vam
aprendre, sobretot, la gegant grandesa de la senzillesa". En conversa amb l'escriptora, ell
insisteix en la idea: "Si estàs a gust amb tu mateix, si estàs en pau, no fa falta molt més".
Fer el que ve de gust també pot suposar caure en contradiccions, com bé saben a Cal Cases,
una masia de Santa Maria d'Oló, a 90 kilòmetres de Barcelona, on un grup de joves activistes es va
establir el 2007 per viure en comunitat convençuts del fet que hi ha alternatives reals al
capitalisme. Abans, quan vivien a la capital catalana, molts es desplaçaven en bicicleta, i ara una
part ha hagut de treure's el carnet de cotxe. "És precisament el tema del cotxe el que consideren
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més contradictori amb la seva forma de vida ecològica", explica Basanta.
La idea del llibre va sorgir de l'editor, i ella va aconseguir reunir fins a 17 històries, però en va haver
de seleccionar 10. Per trobar-les, reconeix a NacióDigital que "ha ajudat el fet de ser periodista
des de fa molts anys". Basanta afirma que l'actitud vital que es desprèn del llibre "s'encomana", i
empeny a actuar, encara que sigui en les petites coses de la vida quotidiana. "Et dóna el petit
coratge de per què no he de fer les coses que vull fer", subratlla. Basanta també és autora dels
llibres Halcón de los Andes (2010), Líbano desconocido (2012) i Inconformistes (2013), aquest
últim coescrit amb la també periodista i activista social Silvia Torralba.
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