
Anem Fent!

D es de fa anys, tret
dels escrits de ca-
ràcter oficial o pro-
fessional, en tota la

meua correspondència perso-
nal i, sobretot, en la relaciona-
da amb les persones del voltant
de la meua estima, m’acomiade
amb la paraula «Abraçades!»,
amb la qual vull transmetre
afecte i respecte als meus inter-
locutors. És, sens dubte, un gest
de cortesia. Un gest. Virtual.
Però abraçar és molt més.
L’abraçada física porta, implíci-
tament, dues de les accions
més importants en les relacions
humanes: donar i rebre.

Sense cap intenció doctrinal,
jo diria que les abraçades, pel
que tenen de diferent significat
i distinta influencia, podrien
classificar-se en les «catego-
ries» següents: l’abraçada ma-
terna, l’adolescent, la de l’amor
de la teua vida, la sexual, la de
l’amistat altruista, la de la grati-
tud eterna, la de l’adéu inevita-
ble. De segur que n’hi ha mol-
tes més i que tots tenim la nos-
tra pròpia classificació de les
abraçades segons la nostra
pròpia experiència viscuda, i
que recordar-les serà causa
d’enyor, de complaença o, per
què no, de rebuig, encara què,
segons el meu parer, mai hau-
ríem de penedir-nos de qualse-
vol abraçada que s’haguera do-
nat un dia amb el cor a la mà.
La psicopatologia també diu
que en la mancança d’algunes
de les abraçades està l’origen
de molts trastorns de l’individu
que s’atenen en les consultes.

Fa uns anys, el , Kathe-
leen Keating va escriure un lli-
bre que es titulava Abrazame,

el qual tingué ressò popular
perquè aportava originalitat i
despertava interés i simpatia.
Keating escrivia que abraçar és
un instint, una resposta natural
als sentiments d’afecte, com-
passió, necessitat i alegria. En
el llibre descrivia les tècniques
de l’abraçada i les diferents
classes i efectes i, a més a més,
defensava que abraçar és tam-
bé una ciència, un mètode sim-
ple de suport, desenvolupa-
ment o curació, els resultats
dels quals ella ja destacava
com a notables.

Esta autora i este llibre són
citació obligada en totes les pu-
blicacions, seminaris i congres-
sos que s’han fet per tot arreu
sobre la teràpia de la abraçada,
tècnica de curació mitjançant
l’abraçada. En les Jornades Eu-

ropees de l’Envelliment Actiu
celebrades a Màlaga, el , és
va fer un taller sobre esta tècni-
ca en el qual s’afirmava que
l’abraçada atorga seguretat, la
qual és una necessitat en qual-
sevol edat o posició en la vida,
també dona protecció, sobretot
als més menuts, que la necessi-
ten, i a les persones majors, les
quals depenen de l’amor de qui
els envolta. Seguretat i protec-
ció faciliten confiança davant
dels desafiaments de la vida i la
fortalesa transmesa amb el gest
d’afecte pot convertir-se, així
s’afirmava allí, en una poderosa
energia curativa.

Al començament d’esta dè-
cada, es va iniciar un movi-
ment de caràcter internacional
que consistia a regalar abraça-
des enmig del carrer a desco-

neguts. Era la «Free Hugs Cam-
paing». A Espanya també tin-
gué ressò, amb «Abraçades
gratis», amb les quals −segons
deien els promotors espan-
yols− es pretenia regalar afecte
enmig d’este món on domina
la desconfiança i els prejudicis.
Jo mateix en vaig veure sorprés,
fa tres anys, a l’estació ferrovià-
ria d’Amsterdam, quan dues xi-
ques, molt joves i molt guapes,
s’abalançaren sobre la meua
dona i sobre mi, amb un gran
somriure als llavis, demanant-
nos, crec, perquè no enteníem
el que ens deien, permís per a
abraçar-nos, cosa, és clar, que
nosaltres acceptàrem. L’abraça-
da va ser efusiva! La veritat és
que l’anècdota ens va copsar i
ens ha deixat un agradable re-
cord al qual ens referim a casa
sovint.

El cinema ha sigut, sens
dubte, el gran aparador de les
abraçades entre els altres.
Abraçades entre els actors que
representaven els papers de to-
tes les situacions que es viuen
en la vida, en els guions de les
quals en algun moment els
protagonistes s’abraçaven. Su-
pose que tots tenim en els re-
cords personals algunes d’estes
abraçades i dels efectes que
tingueren en nosaltres quan les
veiérem. De totes les meues jo
recorde especialment amb
emoció l’abraçada que es do-
naren dos dels protagonistes,
homes els dos, de la pel·lícula
L’exotic hotel Marigold. La re-
corden? Tom Wilkinson, qui
en el film representava el jutge,
ja jubilat, del Tribunal Suprem
a Londres, Graham Das-
hwood, tornava, ja major, a
l’Índia per buscar el seu amic,
el qual va haver d’abandonar
als divuit anys per anar-se’n a
Anglaterra. Dia a dia el buscà
per registres oficials i jutjats i,
quan finament el localitzà va a
anar a saludar-lo. L’amic, repre-
sentat per l’actor Paul Bhatta-
charjee, estava casat i tenia
fills, i quan el jutge arribà esta-
va fora al pati de la casa jugant
amb els veïns a una timba.

Quan es van retrobar, després
de més de cinquanta anys, es
van reconéixer de seguida i
s’aproparen l’un cap a l’altre i
es van fondre en una abraçada
en la qual es reflectia l’amor
més solemne  que pot haver-hi
entre dues persones.

Jo, com tots, tinc les abraça-
des de la meua vida. Recorde
entre les de ma mare la que em
feia mentre don Enrique Terol
em tallava les ampolles que
m’havia fet a la carn viva de les
palmes de les mans quan, sent
xiquet, vaig agafar les brases
d’una llar encesa. També tinc
present en la ment i en l’ànima
les abraçades de totes les per-
sones que han sigut importants
i que han conformat els pilars
de la meua biografia. I n’hi ha
d’altres que sorgeixen d’impre-
vists i et travessen l’ànima. La
setmana passada vaig visitar la
casa que les Missioneres de la
Caritat de la Mare Teresa de
Calcuta tenen a Agra, a l’Índia.
Impressionat per veure aque-
lles criatures, quasi totes afec-
tades per paràlisis cerebral, la
qual els feia aparéixer com a
mostres humans als ulls de la
normalitat física, però a la ve-
gada també reconfortat en
comprovar que aquells xiquets,
almenys, tenien aquelles mon-
getes que els cuidaven i mante-
nien, amb dignitat, enmig de la
misèria generalitzada que hi ha
als carrers dels pobles dels in-
dis, vaig obrir una porta i acce-
dir a una habitació menuda en
la qual hi havia cinc llitets amb
xiquets de prop d’un any. Un
d’ells estava dret i en veure’m
alçà els braços cap a mi perquè
l’agafara i ho vaig fer, i el menut
se m’agafà al coll i em va abra-
çar, i jo vaig sentir que el meu
cor s’aturava. 

Reconec que després de
tants anys d’ajuntar paraules
per a descriure’ls el meus sen-
timents no les trobe ara per a
contar-los la barreja d’emo-
cions que em va fer sentir
l’abraçada tendra d’aquell xi-
quet, però la de la vergonya do-
minava per damunt de totes!

ABRAÇADES
Pasqual Molina
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LEVANTE-EMVGANDIA

n La escritora abulense afincada
en Oliva, Sonsoles Álvarez, que
firma con el pseudónimo de Lucy
Solen, ha publicado su tercera no-
vela, titulada Escrito en las estre-
llas. Un sueño y una realidad. Se
trata de una historia de amor que
se desarrolla en la ciudad de Oli-

va, dentro de uno de los escena-
rios más bellos conocidos, donde
se respira paz y armonía.

En este relato la escritora abor-
da la llegada a un camping, Kiko
Park, donde comienza una verda-
dera historia. Un amor incondi-
cional forjado en manos de un
destino capricho que jugó a su an-
tojo con sus vidas. Dos almas uni-
das en esa noche, bajo ese manto
de estrellas que guardaba en me-
moria no sólo los amores pasa-
dos, sino que nos iba a narrar los
futuros amores, el amor de África
y Enrique. Porque todo, absoluta-

mente todo, estaba escrito en las
estrellas.

África cada verano vuelve a ésta
tierra de la que un día le enamoró,
le envolvió por completo.En esa
playa su alma y su espíritu comen-
zaron a latir, a existir  y a hallarse
para vivir lo que nunca con sus
dieciocho años había vivido.

Sonsoles Álvarez Sánchez na-
ció en Ávila en . La infancia
estuvo marcada en todo momen-
to por ese deseo de escribir, pri-
meros inicios en poesía para con-
cluir en narrativa. Es autora de
una muy lograda aventura, La lu-

juria de Alexia,un género atrevido
lleno de matices. Repitió nueva-
mente con una nueva novela «El
embrujo de Granada» romance y
galanteo por dosier.

«El tiempo es ocupado en leer,
aprender y cada día dedicar toda
mi fuerza y mi pasión en mi hija
Lucía y la escritura, imaginando
nuevas historias para que los lec-
tores las vivan en primera perso-
na», asegura la escritora. Colabo-
radora en el prólogo de la obra
«No tengas miedo» y en el libro
«El silencio de los », editado en
Estados Unidos, fue ganadora del
Certamen de Poesía en  de la
Revista Safor Guía. También fue
creadora de dos blogs, Naturaleza
en estado puro, y Crónica evoluti-
va, donde publica artículos cui-
dados al detalle.

La historia en un cámping de Oliva da pie
a la última novela de Sonsoles Álvarez
 «Escrito en las estrellas. 
Un sueño de realidad» es el
título de la obra, que acaba 
de salir a la venta
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n El Ayuntamiento del Real de
Gandia ha adquirido un equipo
de desfibrilador semiautomático
que se ubicará en el campo mu-
nicipal Juan Peiró debido a la gran
cantidad de deportistas que utili-
zan esas instalaciones. La Policía
Local tiene otro desfibrilador, de
esta forma se da más servicio y lle-
ga a más ciudadanos y ciudada-
nas. Tanto la Policía Local como
otras personas han realizado
prácticas sobre el funcionamien-
to de estos aparatos.

El Real de Gandia
adquiere un
desfibrilador para el
campo de deportes
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