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II. Motivació 
 
 Qui més qui menys havia sentit a parlar del treball de recerca. Sabia en què 

consistia, però sempre havia pensat que em quedava molt lluny. Vaig arribar a 

primer de batxillerat, un canvi. En aquest punt, començava a ser conscient que el 

treball es trobava cada vegada més a prop. Van anar passant els dies, i em vaig 

trobar davant la pregunta que els tutors, setmana rere setmana, et feien: ja saps 

sobre què tractarà el treu treball?, per sort no era l’única que anava desorientada. 

Era ben poca la gent que tenia clar el tema, en canvi jo, no en tenia ni idea. Hi havia 

temes i temes, massa llibertat per a triar, i pocs dies per endavant. 

 Vaig demanar consell als companys, als pares, a les amigues i als professors; 

i tots, em deien que el fes sobre alguna cosa que m’agradés. Vaig estar-hi pensant. 

Em vaig adonar que sempre em preguntava el perquè de les coses, que volia trobar 

la lògica a tot, que m’agradaven els canvis i que no acceptava les coses perquè sí. 

 Com que tot torna, un dia vaig veure en un aparador un vestit estampat amb  

flors, i vaig pensar que era molt hippie. No sé ben bé el perquè, però a partir 

d’aquest moment em vaig començar a interessar per aquesta paraula i tot allò que 

amagava.  
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 N’havia sentit a parlar: les flors, la pau..., però aquí em quedava. Sabia, però, 

que havia sigut un moviment de protesta, de rebel·lió i aquest fet em captivava. Així 

doncs, em vaig plantejar les hipòtesis del perquè havia sorgit, on havia nascut, per a 

què protestaven i, sobretot, si encara era vigent i si havien aconseguit els seus 

objectius dins la societat que els va tocar viure. Aquest aspecte m’apassionava en 

particular.  Em negava a acceptar el fet que siguin els diners els que determinin què 

podràs arribar a ser. Tenia els objectius clars. 

 Em vaig adonar que no volia que fos un treball objectiu, que fos només una 

transmissió d’idees, fets i conceptes. Volia transmetre sentiments, sensacions, 

imatges, subjectivitat. A través de la recerca desitjava sentir el que els hippies havien 

viscut. 

 Així, faria reviure el passat d’una manera imaginària a partir de Brianna, una 

ex hippie. 

 El meu repte era si seria capaç o no d’aconseguir-ho. 
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 III. Introducció 

 

 Tancar una porta al passat significava fer un pas endavant i abandonar un 

munt de sentiments, vivències i emocions que m’havien fet sentir i vibrar temps 

enrera. Suposava travessar un llindar i jo només comptava amb un equipatge farcit 

de sentiments viscuts, i un passaport que em deia que aquells temps mai més 

podrien tornar. Era un viatge d’anada cap a un món nou, i tot i ser conscient que no 

tenia bitllet de tornada, em veia obligada a emigrar del món que m’havia acceptat.  

 Quan era jove estava disposada a gaudir del món que m’havia tocat viure, ple 

de llibertat, amor i felicitat, aquell món que tothom estava convençut que existia, però 

que fins aleshores encara no s’havia trobat en els mapes. Em trobava enmig d’un 

corrent d’il·lusió, de bogeria, de força i de necessitat, que em va impulsar a fer aquell 

pas. Era conscient que potser m’equivocava, però en aquells moments, no em 

preocupava pels errors, només volia demostrar que era jove i, com a tal, per dins em 

sentia més viva que mai. Estava decidida a fer el pas, no només jo, sinó també els 

meus companys i altra gent que arribaria a conèixer. 
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 Encara ara puc recordar aquells temps passats quan les il·lusions 

m’hipnotitzaven i quan em pensava que podria canviar el món. Pensava que ho 

aconseguiria, que em convertiria en heroïna, en tot allò que havia somniat, i creia 

que amb l’ajuda de tots ho aconseguiria, i m’ho faria meu, només meu. Però de la 

mateixa manera que els anys van passar, l’esperança es va anar fent cada vegada 

més petita i tot el meu esperit va quedar convertit en les restes d’una espelma que 

havia encès i il·luminat el meu camí i el de tota la meva generació.  
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IV. Context històric 
 

 Era la dècada dels 60 i ens trobàvem en un període ple de canvis, 

innovacions, revolucions, amb nous valors, amb la pèrdua de sentiments i on els 

diners determinaven què podies arribar a ser. 

 Nosaltres no ens podíem queixar, els nostres pares i avis ens deien que érem 

afortunats, que ho teníem tot, i que no hi havia tanta diferència entre pares i fills, 

però no els enteníem. Nosaltres formàvem part d’una altra generació i no ens 

consideràvem tant propers a ells; ens semblava que trenta anys de diferència eren 

molts. 

 Tots estàvem al corrent que feia poc temps el món havia patit una guerra, la 

Segona Guerra Mundial. Una altra vegada els homes havien caigut en l’error de 

voler demostrar el seu poder, i no n’havien tingut prou amb la primera, no. Les dues 

grans potències que aleshores dominaven el món s’havien trobat davant la 

necessitat d’enfrontar-se. A mi no m’afectava directament, perquè en aquells temps 

només era un projecte de futur, o potser ni això. Però no ho entenia, només pensar 

en les morts, en les famílies separades, en els infants perduts i en la gent que 

sobrevivia envoltada de misèria, em provocava un sentiment que no era capaç 

d’explicar. Quan vaig ser conscient que tot allò havia passat, m’avergonyia de ser 

humana i no podia entendre com la prepotència i l’egoisme humà podien arribar a 

dominar les persones i fer-les actuar tal com ho havien fet. 
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 Les conseqüències de la guerra però no van quedar ofegades amb les 

llàgrimes d’aquelles persones que l’havien patit, sinó que la política i l’economia es 

van convertir en les principals promotores de la rivalitat, i encara durant els anys 60, 

havia sentit a parlar, essent encara una adolescent, de la guerra freda, d’un món 

bipolar, on els països occidentals eren capitalistes i on els països de l’est d’Europa 

eren socialistes. L’antiga Europa com a potència mundial havia desaparegut deixant 

pas a un món enfrontat: els EEUU contra l’URSS. 

 Amb aquella rivalitat, separada per l’oceà, les dues grans potències lluitaven 

per a ser les pioneres i aconseguir l’hegemonia del món. Les circumstàncies 

canviaven més ràpid del que la societat era capaç d’assimilar. Estàvem cansats i 

ningú, i encara menys jo, sentia que formava part d’aquella societat perquè no érem 

capaços de reconèixer-la ni d’acceptar-la. 
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 En aquell context vam aparèixer nosaltres, els hippies. Jo i els de la meva 

generació havíem viscut les conseqüències de la guerra, i no les acceptàvem. No 

volíem que ens manessin, no volíem normes. No volíem els avenços de la tècnica ni 

de la ciència que cada vegada construïen un món més llunyà i no podíem entendre 

ni estàvem d’acord amb totes aquelles persones que l’havien creat, els burgesos. 

Érem conscients que estàvem lluitant per crear una nova societat, la nostra, amb un 

estil de vida més lliure. Potser pensàvem això perquè no ens havia tocat patir, però 

sabíem que ens trobàvem en una realitat que no concordava amb la nostra. 

 No disposàvem de gaires recursos i no teníem els mitjans necessaris per a 

demostrar el nostre descontentament, però això no suposava cap entrebanc. 

Estàvem disposats a lluitar pel que volíem, i teníem l’esperança que, de mica en 

mica, les coses millorarien. Així doncs, de la mateixa manera que vam néixer 

nosaltres, altres moviments van lluitar pels seus ideals, tot realitzant manifestacions, 

assemblees d’estudiants, vagues d’obrers,... 

 Era el principi d’una nova etapa, on la gent estava disposada a lluitar pel que 

volia aconseguir, i jo, personalment, ho havia pogut viure des de dins. 
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  Nosaltres, els joves, ens vam revolucionar i vam criticar la societat. No ens 

podíem quedar de braços plegats i amagar el cap. Moltes vegades havia imaginat 

una nova societat, on l’opressió, els burgesos i altres elements que no m’agradaven 

no existien, i on noves maneres de fer i de sentir eren prioritàries.   

 Les dones, que fins aleshores no tenien gaires drets i les seves úniques 

funcions eren la família i la llar, vam aconseguir més prestigi i vam començar a 

treballar fora de casa. D’aquesta manera vam aconseguir més drets i sobretot més 

llibertat econòmica. 

 La població negra, discriminada i rebutjada, demanava les mateixes igualtats i 

drets que els blancs. Ho va aconseguir a través de manifestacions, de seguir les 

idees de personatges com el pacifista Martin Luther King i del revolucionari Malcom 

X, i de donar suport a moviments com el Black Power, que va realitzar diferents 

actuacions, la més important de totes elles es va dur a terme durant els jocs olímpics 

de 1968. Els atletes negres que pujaven al podi alçaven el puny tancat amb un guant 

per demostrar el seu pensament.  

 Encara que no era ni sóc creient ni practicant, de l’església catòlica, 

m’interessà el concili Vaticà II, que es va celebrar entre 1962 i 1965.  Es va 
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experimentar un gran canvi. L’església catòlica romana va establir noves relacions 

amb altres esglésies cristianes i no cristianes i es va adaptar a la nova societat i als 

seus problemes i aspiracions. Un exemple va ser que van deixar d’utilitzar el llatí en 

les cerimònies i en la missa per fer-ho en la llengua local.  

 Em van dir que a Europa, durant els anys 60, va aparèixer l’estat de benestar 

que va beneficiar els més necessitats en diferents serveis com la sanitat i l’educació. 

Als EEUU però, aquesta millora no va tenir lloc i els més pobres no en van poder 

gaudir. Les seves condicions van continuar sent dolentes i, a mi, m’hagués agradat 

que aquestes millores haguessin arribat a tothom qui ho necessités. 

 Per a mi, i estic segura que per a moltes dones, un gran avenç va ser el que 

va venir amb la revolució sexual que va afectar moltíssim la meva llibertat. Es va 

aconseguir que la píndola anticonceptiva es comercialitzés. Es van establir, també, 

noves relacions entre les persones i es va mostrar públicament l’homosexualitat.  

 Com a jove que era, i la meva família s’ho podia permetre, vaig tenir la 

possibilitat d’estudiar. Juntament amb els meus companys vam qüestionar el sistema 

educatiu, els professors i la finalitat dels estudis. Quan estava estudiant sentia que 

perdia el temps, em sentia atrapada dins les aules i quan vaig arribar a la universitat, 

la vaig veure com una institució que tenia com a objectiu preparar persones que 

fossin vàlides per a la societat de consum del món capitalista d’aquell temps. Malgrat 

tot, dins de la universitat, em sentia privilegiada perquè molta gent no hi podia 

accedir i aquest fet no m’agradava. No podia entendre que la cultura només pogués 

arribar a un nombre minoritari de persones. Estava convençuda que lluitaria perquè 

aquest fet canviés. Volia un món on tothom tingués les mateixes oportunitats. 
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 M’agradava l’art i sobretot els autors que mitjançant les seves obres 

s’allunyaven cada vegada més dels cànons burgesos establerts i que utilitzaven 

nous materials i idees. 

 Em va molestar molt que la indústria discogràfica utilitzés qualsevol tipus de 

música, principalment la música rock and roll i pop per a enriquir-se i, d’aquesta 

manera, convertir aquest fet cultural en un objectiu comercial. 

 Va ser gràcies al gran desenvolupament dels mitjans de comunicació que em 

vaig assabentar que els canvis no només van quedar reduïts als EEUU, sinó que 

també es van donar a altres llocs del món. Sí, a Àfrica havia començat el procés de 

descolonització que va permetre als nous països arribar a la independència política, 
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però no econòmica, perquè van continuar depenent de les antigues metròpolis. Un 

fet semblant va passar amb Amèrica Llatina. Ja eren independents. Van continuar, 

però, depenent econòmicament dels EEUU. Tot i que aquest fet va portar la llibertat 

a aquests països, a mi no em va agradar perquè van continuar sotmesos als països 

més rics. Naixia així un nou món, el tercer. M’hagués agradat més que hagués sigut 

un món com el primer. 

 A nivell cultural, aquests nous països que fins aleshores havien viscut 

influenciats per una cultura que no era la seva, per fi, van poder recuperar i 

demostrar que ells també en tenien de pròpia. Aquest fet em va fer sentir més lliure 

perquè estàvem avançant cap a un món multicultural, on cadascú era diferent i on 

l’heterogeneïtat tenia més força. 

 El fet, però, que em va marcar més, va ser el de la Guerra del Vietnam. Tenia 

al cap un munt de preguntes, perquès i dubtes que ningú em podia contestar i 

davant la impotència que sentia, volia lluitar perquè el nostre president abandonés 

aquella guerra que, estava segura, no ens portaria enlloc. Ell lluitava contra 

l’expansió del comunisme i en aquest aspecte li donava suport perquè creia que les 

dictadures només feien que crear pobresa i reprimir els drets i llibertats de les 

persones. Era la primera vegada que estava d’acord amb el meu president, però no 

estava d’acord amb el mètode, la guerra, que va utilitzar per acabar amb el 

comunisme. 
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 No acceptava les societats capitalistes, ni el consumisme, ni la necessitat 

d’invertir i encara menys, uns mitjans de comunicació que eren capaços de fer 

creure a la societat tot allò que volien i que no eren altra cosa que mitges veritats.  
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V. Persones i idees que van influenciar el moviment hippie 
 

 No sabia ben bé el perquè, però, el cas és que, em considerava hippie. 

M’havien caigut a les mans alguns escrits, assaigs, poemes d’escriptors i filòsofs 

revolucionaris, que em van despertar sentiments de rebel·lió i d’inconformisme, i el 

que era més important, amb només 18 anys de vida, havia viscut uns fets que no 

m’agradaven. Vaig néixer el 1946 en un món ple de causes i conseqüències. 

 No es podia entendre el hippisme com un moviment que havia aparegut 

perquè sí, i que potser, acabaria de la mateixa manera com havia començat. La 

història, com qualsevol altre moviment, no es pot explicar d’una manera aïllada, sinó 

que s’han de tenir en compte un conjunt d’aspectes i fets que es produïren en temps 

anteriors. Segurament un conjunt d’idees, equivocacions, lluites, encerts, etc. de 

generacions passades van fer que, a la llarga, es produís el canvi que tots buscàvem 

i que, en aquest cas, va donar lloc al moviment hippie. 

 Amb 18 anys i amb un món per davant que em volia menjar, no m’havia 

preguntat mai quines havien sigut les influències i quines les causes que havien 

originat unes determinades actituds davant la realitat que van provocar l’aparició del 

hippsime. Però ara, després de tant de temps, i des del punt de vista d’una dona de 

61 anys, he pogut comprendre quins van ser els esdeveniments que van fer que 

aquell moviment aparegués. 
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 Les idees vanguardistes, que van tenir un paper determinant, van acceptar 

aspectes del marxisme, dels partits d’esquerra i van estar recolzades pels obrers. Es 

posicionaven i es manifestaven amb tendències innovadores i revolucionàries en 

l’art, en la literatura, en la indústria, en l’economia, en l’intel·lectualisme i en tots els 

aspectes de la societat. Va ser aquest pensament vanguardista el que va criticar tot 

allò relacionat amb la societat burgesa. Buscaven la modernització i el progrés d’una 

manera lenta i gradual, fos en el camp que fos. 

 Aquest corrent va fer que el hippisme, indirectament, el cregués i l’acceptés 

com a mètode per a transformar la realitat, per a mostrar el nostre descontentament, 

per a rebutjar el sistema social burgès-capitalista i per a tenir la nostra pròpia i 

peculiar visió del progrés. Perquè érem conscients que si no canviàvem, en un futur, 

no trobaríem el món que buscàvem.  
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 Ningú sabia, en aquells moments, que de la mateixa manera que nosaltres 

havíem acceptat les idees vanguardistes, l’Escola de Frankfurt faria el mateix. Poc 

temps després però, aquestes idees van ser defensades per aquesta escola ja que 

va atacar intel·lectualment la realitat moderna capitalista. 

 No només vam rebre aquesta única influència, sinó que grans persones que 

van viure abans i durant el moviment hippie ens van aportar grans pensaments, 

idees i punts de vista, que van fer canviar els nostres. Per a mi van ser els meus 

“mestres”. 

 Un d’ells va ser Henry David Thoreau. Un gran escriptor i filòsof anarquista de 

mitjan del s. XIX. El fet que el va caracteritzar va ser que va esdevenir el pioner del 

pacifisme, de l’ecologia i de l’ètica mediambiental. Va ser el pare de la 

desobediència civil i el primer en dur-la a la pràctica, i com a pare, em va educar a mi 

i també a milers de joves que van seguir el seu exemple.  

 Thoreau volia experimentar la vida en la natura, i entre 1845 i 1847 va viure 

en una cabana al bosc, al llac de Walden Pond. 

Durant tots aquests anys va viure al costat de la 

natura i va simplificar al màxim les necessitats 

materials. Jo no m’ho podia creure. Després de llegir 

aquest fet, em vaig estirar al llit de casa meva, encara 

ho recordo com si fos ahir, i m’hi vaig imaginar, 

envoltada de natura, sense res més. Jo i la natura 

formàvem un conjunt on no es distingia on acabava 

un i on començava l’altre. Fascinada per aquell fet, 

recordo que vaig continuar llegint el llibre que un bon 

amic, el Zen, m’havia deixat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Henry David Thoreau 
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 Un altre aspecte que em va impressionar de Thoreau va ser que s’havia negat 

a pagar els impostos, com a mostra de disconformitat amb la guerra que aleshores 

hi havia contra Mèxic i contra l’esclavitud que hi havia als EEUU. Aquests fets van 

fer que el condemnessin a presó durant uns dies i va ser aleshores quan va publicar 

el gran llibre La desobediència civil on expressava un dels conceptes bàsics de la 

seva ideologia: “El govern no havia de tenir més poder que el que els ciutadans 

estaven disposats a concedir-li”. Que el govern no havia de tenir més poder que el 

que els ciutadans estaven disposats a concedir-li, vaig pensar jo. M’agradava.  
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 Vaig continuar llegint. Havia arribat fins i tot al punt de proposar l’abolició de 

qualsevol govern i s’havia declarat enemic de l’estat.  

 Cada paraula que llegia, cada idea que m’arribava, feia que a dins meu, la 

força creixés i creixés, i de la mateixa manera que Thoreau havia estat criticat pels 

capitalistes i burgesos, jo volia saber que se sentia quan formaves part del corrent 

contrari, tal com ell havia fet. 

 Em sentia fascinada per a conèixer tots aquells ideòlegs que en el seu 

moment havien anat en contra de la societat dels temps on havien viscut. Així que 

amb els amics vam buscar, en els llibres que reflectien el passat històric, les vides de 

totes aquelles persones, personatges per a nosaltres, que ens poguessin guiar per a 

seguir el nostre camí. Entre pols, fulls i teranyines, vam trobar un conjunt de 

pensadors que ens van servir de model. Entre ells hi havia Jean Paul Sartre, que 

ens va sorprendre per la seva postura nihilista; Herbert Marcuse, per la 

disconformitat amb tot allò que fos religiós i perquè estava disposat a aconseguir la 

seva llibertat i la de tots els pensadors; Carl Marx, que s’havia oposat al capitalisme i 

a la classe burgesa, i també Mahatma Gandhi, que al llarg de la seva vida havia 

seguit una política pacifista. 
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 No recordo cap més pensador, però durant els anys 60, van sorgir els 

d’aquella generació. Pensadors que estava convençuda que, en un futur, 

influenciarien a noves generacions, de la mateixa manera que nosaltres ens havíem 

vist influenciats per persones de dècades passades. 

 Quan vaig intentar recordar-los, el primer que em va venir al cap va ser el 

gran activista social i polític Abbie Hoffman. Va ser el 

fundador, juntament amb Jerry Rubin i altres, el 16 de gener 

de 1968, del Partit Internacional de la Juventut o el Youth 

International Party, els “Yippies”. Durant la dècada dels 70 

es va convertir en un home de gran importància i tothom el 

coneixia per les seves actuacions que eren considerades un 

símbol de rebel·lió juvenil. També es va caracteritzar perquè 

va recolzar el Moviment Pro Drets Civils al sud dels EEUU, 

per criticar el capitalisme i per anar en contra de la guerra 

del Vietnam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Abbie Hoffman 
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 Ell va aconseguir que molts hippies, jo una d’ells, s’involucressin en activitats 

polítiques, i és que només veure’l actuar tal com ho feia, amb tàctiques còmiques i 

teatrals, volies formar part del seu grup. 

 Recordo amb un somriure als llavis algunes de les seves actuacions. 

M’havien dit que va intentar levitar el Pentàgon amb l’energia psíquica de les 50.000 

persones que hi van participar. Jo per desgràcia no era una d’elles. Recordo haver 

llegit, en el seu moment, als mitjans de comunicació, que havia tirat bitllets falsos a 

la borsa de Nova York per criticar el seu funcionament, que s’havia introduït 

rectalment, i no se n’amagava, bananes per col·locar-se, i que a la Convenció 

Nacional Demòcrata de 1968, va provocar, juntament amb altres sis persones, grans 

disturbis. Va ser jutjat, juntament amb els sis companys, i van passar a la història 

com els Set de Chicago. 

 Ara me’n faig creus, d’aquestes actuacions, i sóc conscient de les 

repercussions i crítiques que van provocar en el seu moment, però quan ho vaig 

viure, em van semblar originals i correctes a la vegada. 

 Una de les seves frases que més em va agradar va ser: “La revolució no és 

alguna cosa fixa en la ideologia, ni és alguna cosa que està lligada a una dècada en 

particular. És un procés perpetu lligat a l’esperit humà”. Quina raó que tenia!. 
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 Va ser a partir de 1973 quan va perdre importància. Va desaparèixer perquè 

va ser perseguit per consum i tràfic de drogues, per escàndols, etc. i no va tornar a 

aparèixer fins el 1980 quan va ser condemnat a un any de presó. El que sí recordo, 

amb nostàlgia, va ser el dia de la seva mort per sobredosi, el 1989. Cadascú va 

perdre una part del seu esperit hippie. 

 M’agradava llegir perquè d’aquesta manera, durant els 

moments de lectura, em sentia més lliure que mai. Però va 

ser el poeta nord-americà Allen Ginsberg, qui em va fer sentir, 

com mai abans m’havia sentit, més allunyada del món. Era un 

poeta de la generació beat dels anys 50 i impulsat pels 

corrents revolucionaris, va enllaçar amb la generació hippie 

dels anys 60. 

 La seva obra, era una obra poc coneguda perquè per a 

donar-la a conèixer va utilitzar el circuit underground a través de revistes i fullets. 

Aquesta es caracteritzava per la cruesa, la claredat i la determinació del seu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Allen Ginsberg 
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llenguatge, que era molt sincer i directe. No sabia ben bé perquè, però m’agradava, i 

amb els amics, quan podíem, ens reuníem i llegíem les seves poesies i compartíem 

junts nous sentiments i emocions que mai haguéssim pogut sentir si no fos per ell.  

 Tractava temes com el sexe, l’espiritualitat, principalment el budisme, i la 

bogeria. Escrivia la seva poesia sota els efectes de les drogues com el peyote o 

LSD, però no m’importava, el que escrivia, escrit estava, i el vent no s’ho podia 

endur. I eren aquestes paraules, amb les seves idees, les que m’agradaven. 

 Va ser un iconoclasta perquè es va apartar de la tradició i dels corrents 

contemporanis i, a més a més, va ignorar les estructures establertes. Políticament, 

es decantava cap a postures llibertàries i antisistema i prioritzava la llibertat personal 

dels altres. Ho aconseguia, perquè em feia sentir única i lliure, com si tingués unes 

grans ales blanques i en qualsevol moment pogués arrencar el vol i marxar d’aquella 

terra estrangera. 

 Una de les farses que va dir i que va provocar més escàndol va ser: “He vist 

els millors caps de la meva generació ser destruïts per la bogeria”. Semblava una 

simple frase, fins i tot graciosa, però, per a mi, amagava una profunda realitat que 

només es podia veure si creies i pensaves de la mateixa manera que ell. 
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  Per desgràcia, però també com a obligació, va morir el 1997. La seva poesia 

va seguir amb nosaltres, amb més força i vida que mai. 

 Qui més qui menys, havia sentit a parlar de Jerry Rubin, un activista social 

nordamericà dels anys 60 i 70.   

 Ell, juntament amb Abbie Hoffman, 

havia fundat el Partit Internacional de la 

Juventut o el Youth International Party, 

els coneguts Yippies. Aquest partit polític 

tenia com a mascota un porc, que 

s’anomenava Pigasus. Seguint el mateix 

corrent ideològic que Hoffman, es va 

caracteritzar per a fer actuacions de protesta a favor dels afroamericans i per 

organitzar les primeres manifestacions contra la guerra del Vietnam.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Jerry Rubin 

 Recordo la primera manifestació a la qual vaig assistir. Els crits, els cants, la 

força dels uns i dels altres, l’esperit emprenedor, la voluntat... Aleshores vaig ser 

conscient que entre totes, tenien més força que el que les autoritats es pensaven.  
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 Tornant a la seva biografia que havia llegit, Jerry va formar part del Set de 

Chicago. Ell va ser un dels que va interrompre la Convenció Nacional Demòcrata de 

1968 i, per això, juntament amb els sis companys, va ser jutjat per provocador. Va 

ser afortunat, i va tenir la sort que finalment el van absoldre. 

 No fa gaire temps, em vaig assabentar que, un cop acabada la guerra del 

Vietnam, va canviar de vida i es va convertir en un home de negocis molt important. 

S’hi m’ho haguessin dit quan era revolucionari, no m’ho hagués cregut. Però el destí 

és el destí, i ningú el pot saber ni controlar i el seu va ser així. Va morir el 1994, 

després d’una vida plena de canvis. 

 No es podia acabar la llista d’impulsors que la meva memòria guarda sense 

anomenar a Martin Luther King. 

 Ja han passat un munt d’anys, i la meva memòria comença a fallar. Només 

recordo a aquelles persones amb les que vaig 

poder compartir les seves idees durant la meva 

joventut. Suposo que recordo les que més em van 

marcar, però això no significa que no n’hi 

haguessin més. Darrere dels grans noms, hi va 

haver persones que una rere l’altra, van posar el 

seu granet d’arena i van fer del hippisme, el meu 

camí i la meva joventut.  
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 Martin Luther King va ser un sacerdot de 

l’església baptista. Va ser el fundador de la SCLC, 

Southern Christian Leadership Confeence, un 

organisme que es caracteritzava per a utilitzar la desobediència civil inspirada en les 

idees de Gandhi, i per a defensar el pacifisme a favor dels drets civils als EEUU, 

principalment aquells que afavorien els afroamericans, com el dret a vot, la no 

discriminació racial i altres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Martin Luther King 
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 Una de les actuacions que va realitzar i que més em va impressionar va ser 

quan va donar suport a Rosa Parks l’any 1955, suposo que el que em va 

impressionar no va ser el fet que li donés suport, sinó la mateixa actuació de Rosa. 

Rosa es va negar a cedir el seient de l’autobús a un home blanc, pel simple fet que 

ella era negra i ell era blanc. 

  



 Una altra actuació va tenir lloc el 1963 a Washington, King va llegir el discurs I 

have a dream (Tinc un somni). Amb aquest discurs, que es va estendre arreu del 

món, King demanava que als estats del sud s’abolissin les lleis discriminatòries 

contra la població negra, encara que no va aconseguir la seva igualtat. Ara, voldria 

recordar-lo, voldria que tothom el recordés, voldria que es complís.  

 Durant una marxa, en lloc de protestar, va celebrar els avenços socials que ell 

i el seu moviment havien aconseguit fins aleshores i pel suport que havia rebut del 

president J.F. Kennedy. Molts dels activistes radicals del grup no van estar d’acord 

amb aquest fet i ho van criticar. El 1964 va rebre el Premi Nobel de la Pau.   

 Com a pacifista que era, va realitzar tot un seguit de marxes per a protestar, 

però aquestes sempre acabaven oprimides per les fortes i violentes actuacions de la 

policia. Un exemple va ser la del set de març de 1965, jo tenia 19 anys. Ho recordo 

com si fos ahir. Es va conèixer com el Diumenge Sagnant. Crits, corregudes, 

empentes... Van ser les imatges les que van mostrar la forta repressió d’aquell dia. 

Imatges que van ser conegudes per tot el món i van indignar a molta gent que 

lluitava per la no violació dels drets humans. Davant la situació, se’n va realitzar una 

altra el dia vint-i-cinc i al final d’aquesta, l’activista Stokely va expressar la famosa 

frase: “black power”, el poder dels negres.  
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 King, com tots els hippies, es va manifestar totalment contra la guerra del 

Vietnam i amb la SCLC, va iniciar una campanya contra la pobresa. Va consistir en 

una marxa cap a Washingotn D.C el 1968 on va demanar ajuda econòmica per a les 

comunitats més pobres dels EEUU. Va ser odiat per molts blancs.  

 No podia entendre com algú el menyspreava si era una persona que només 

buscava el benefici pels altres i estava disposat a ajudar tothom qui ho demanés. El 

cas és que, el 1968, va ser assassinat per un blanc a la ciutat de Memphis mentre 

preparava una marxa a favor dels treballadors negres de la ciutat.  

 Després de la seva mort, la violència va augmentar. Potser perquè va suposar 

la fi d’un pacifista que la gent contrària no havia pogut vèncer.  
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VI. Orígens i evolució 
 

 Eren dies de pau, de flors, d’amor, de llibertat i de sexe. Havíem de lluitar per 

aconseguir-ho, tal com ho havien fet els beats durant els anys 50, deu anys abans 

del hippisme. Ells havien sigut els nostres pares i mares, els nostres referents, de la 

mateixa manera que els nostres avis, els bohemis de les dècades anteriors, ja 

havien començat aquest camí. Nosaltres només ens faltava arribar a la meta. 

 Els bohemis vivien al marge de la societat, i els beats, s’havien caracteritzat 

perquè pretenien canviar la societat imposant els seus propis valors. Es reunien als 

cafès on llegien fragments de poesia i on comentaven els nous valors que volien 

aconseguir, i que nosaltres vam acceptar 

i ampliar posteriorment. Ells ens havien 

donat la base, i nosaltres només l’havíem 

de modelar, donar-li forma i color. 
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 Els beats van sorgir després de la 

Segona Guerra Mundial com a 

conseqüència dels grans canvis que es 

van produir a la societat nord-americana. 

Així, a nivell econòmic, va augmentar la productivitat a través del treball en cadena i 

de la nova política econòmica de Keynes. Aquests canvis econòmics, sense que la 

gent en fos massa conscient i sense que es poguessin evitar, van repercutir en uns 

canvis socials. Van ser l’augment del consum, la millora del nivell de vida, la creació 

de l’Estat de Benestar, un gran creixement demogràfic, l’empitjorament de les 

relacions entre els adults i els joves per la diferència generacional, la revolució 

sexual amb l’amor lliure, l’aparició i l’ús de la píndola, el consum de drogues, de la 

música rock i de la mini faldilla. Tot un conjunt d’infinits canvis. Altres alteracions van 

ser el desenvolupament massiu dels mitjans de comunicació, la guerra nuclear i 

l’aparició del tercermundisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Grup de joves de la generació Beat 
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 Ara me n’adono que entre els beats i nosaltres hi havia moltes 

característiques i ideologies comunes, que compartíem. I és que, com nosaltres, 

volien ser independents de la seva família i actuar lliurement. No volien treballar, 

rebutjaven la política i defensaven grups marginals com els homosexuals. Eren 

  



partidaris de vagabundejar, consumir drogues, practicar l’amor lliure i escoltar 

música negra. 

 Totes aquestes alteracions i canvis, van provocar que gràcies a 

l’inconformisme d’uns i a la desobediència dels altres, apareguessin moviments de 

protesta juvenil, un d‘ells, el moviment hippie.  

 El hippisme es va originar durant la segona meitat dels 60 als Estats Units 

que, en aquell moment, els consideràvem el centre del món, o al menys això era el 

que nosaltres ens pensàvem, i suposo que encara ara ho pensem.  

 Els que formàvem part d’aquest corrent volíem substituir la cultura tradicional 

d’aquells moments. Havíem començat sent pocs, i aquests érem els autèntics, els 

que sabíem què volien dir cada una de les lletres de la paraula hippie. Ben aviat, 

aquesta postura es va anar arrelant a la societat, on el jovent, com gotes d’aigua 

absorbides per les arrels d’un gran arbre, s’hi va afegir, sense saber, n’estic segura, 

els ideals que tenia el moviment. Aparentment, semblava una manera fàcil de 

criticar la vella societat, era també una manera de mostrar el descontentament 

contra la guerra del Vietnam i celebrar la conformitat amb els règims de Cuba, de 

Xina i voler convertir-se en un Che. 
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 No comptàvem amb el suport de les autoritats, com era d’esperar, i el nostre 

president, Nixon, ens va donar l’esquena. Tampoc vam rebre el suport de la societat 

tradicional que ens va rebutjar perquè els nostres costums estaven fora dels 

cànons, segons ells, establerts. Però la major part de la població progressista 

americana que fins aleshores no havia obert els ulls, ens va donar suport. 

 Tothom sabia què era ser hippie, però pocs sabien què significava la paraula 

hippie. Jo formava part del grup i en volia saber més, així que vaig decidir investigar 

d’on provenia aquest mot que havíem adoptat. Quan en vaig saber el significat, vaig 

quedar sorpresa. Hippie derivava de la paraula Hipster que alhora, derivava de Hip 

que significava anar a la moda o ser popular. Anar a la moda o ser popular?, em 

vaig preguntar. Bé, tingués el significat que tingués, estava segura que no 

renunciaria a ser-ho. 

 El meu grup d’amics, l’Aïsha, l’Azura, el Trent, el Zen i la Yuna, vivíem al barri 

Haigh-Ashbury, a San Francisco. No sé si sabeu on para. El fet és que ja des de 

ben petits hi vivíem i durant els anys d’infància, quan érem innocents i no teníem 

preocupacions, aquells carrers havien sigut el nostre món, els nostres patis i els 
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nostres maldecaps els dies que plovia i no podíem sortir-hi a jugar. Havíem crescut 

junts i vam compartir una experiència més de la nostra vida: la joventut. Una joventut 

que, a part de ser hippie, ens havia de donar la força i la 

felicitat per poder continuar endavant al llarg de la nostra 

vida i el somriure quan, ara, a la meva edat, miro enrera 

i recordo aquells temps.  

  Π◊γ. 17 

 Nosaltres vam néixer al barri on el hippisme va 

sorgir el 1964. Però no tothom estava d’acord en què 

aquest fos l’únic punt d’origen com tots ens pensàvem. 

Després vam poder comprovar que, a altres zones, 

molts joves com nosaltres, havien fet el mateix. És per 

això que el hippisme no va tenir un origen clar, sinó que 

hi va haver diferents versions.  

 Hi havia gent que creia que els hippies havien 

sorgit de les muntanyes de San Francisco i per això van ser nomenats “Els fills de 

les flors” perquè eren pacifistes, seguien la ideologia de Gandhi i es negaven a fer el 

servei militar. 

 
7. Barri Haight-Ashbury  
a San Francisco 

Β
 ρ

 ι 
α

 ν
 ν

 α
 , 

  υ
 ν

   
χ 

α
 μ

 ⎨
   

η 
ι π

 π
 ι 

ε 

 Altres van creure que van sorgir a New York, quan un grup de joves, a la Fira 

Mundial de 1964, es van asseure i van protestar contra la guerra del Vietnam. 

  Nosaltres ens limitàvem a fer la nostra vida, sense preocupar-nos de la nostra 

situació, i sense poder fer marxa enrere, ens havíem donat a conèixer 

involuntàriament per tot arreu. Els mitjans de comunicació van mostrar interès per la 

nostra manera de viure, i el 6 de setembre de 1965, el periodista Michael Fellon, en 

un diari de San Francisco, ens va nomenar per primera vegada. Ens va designar 

com a joves bohemis, seguidors de la generació beat. No se ben bé perquè, però el 

fet és que ho va fer amb menyspreu, com un insult. A mi em va fer sentir malament, i 

a la resta del grup, també. Va ser a partir d’aquest fet quan entre nosaltres ens vam 

denominar “beautiful people”. De mica en mica, el hippisme que havíem començat, 

potser com a un joc de nens, va anar adquirint pes, i ja el 1966, va aconseguir les 

característiques clares i definitives. Tots n’estàvem orgullosos, perquè entre tots 

l’havíem engendrat. El temps va anar passant i quan va arribar l’estiu de 1967, al 

campus universitari de la meva universitat, la Berkeley, s’hi va celebrar l’Estiu de 

l’Amor, amb multitud i multitud de gent. Vaig poder llegir més tard, a les cròniques, 

  



que s’hi havien reunit unes 75.000 persones, i jo, n’era una d’elles. Va ser un gran 

dia. Tots junts vam compartir experiències realment hippies.  
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 Els mitjans de comunicació en van fer ressò, 

concretament la revista Times. Ho va reflectir en una 

crònica en què a part d’explicar l’Estiu de l’Amor, va 

mostrar la part més negativa del moviment amb la 

pobresa, les drogues, els embarassos d’adolescents, 

etc. Potser sí que n’hi havia, de tot això, però no ho 

trobava ni tan malament ni tan exagerat.  

 Una altra vegada ser hippie va esdevenir una 

cosa negativa i el pitjor de tot va ser que es va estendre per tot el món. Alguns el van 

conèixer per primera vegada i, tot i la visió negativa, van decidir formar-ne part, però 

per a altres, aquesta crítica va provocar menyspreu i rebuig. 

 
8. Grup de joves hippies durant l’Estiu 
de l’Amor 

 Un any després, el 1968, just després de l’Estiu de l’Amor, es va celebrar el 

musical Hair. Tothom qui era hippie s’hi va sentir identificat. El hippisme havia arribat 

a la cultura. Va ser gràcies aquest musical quan la gent va poder veure com vivíem a 

les comunes i quines eren les idees del moviment hippie. El que em va agradar més 

de l’obra va ser que van mostrar la nostra realitat tal com era, amb amor, pau, 

llibertat, sexe, drogues i cossos nusos. La gent, però, va quedar sorpresa i la va 

qualificar d’escàndol. 
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 Com el vent que és capaç d’arribar a tots els petits carrerons, el moviment es 

va estendre en els àmbits. Els estudiants universitaris hippies van difondre les idees 

als seus companys, i aquestes van arribar també als professors. No es va saber mai 

com. Tots ens vam unir per lluitar contra el sistema. 

 A l’agost del 1969, es va celebrar el gran concert de Woodstock. Sí senyor, allò 

sí que va ser un gran concert!. Va ser gràcies a aquest festival que el moviment es 

va expandir més que mai. 

 Recordo que, durant els anys 70, després dels grans esdeveniments com 

Woodstock, l’Estiu de l’Amor i el musical Hair, el consumisme ens va comercialitzar. I 

és clar, vivíem en una societat capitalista, i qualsevol oportunitat era bona per 

guanyar diners i no es podia deixar perdre. Van vendre la nostra roba, la nostra 

imatge, la nostra música, la nostra literatura, els nostres ornaments. Ens van 

vendre!. S’havia produït tot el contrari del que nosaltres volíem: ens havien 

  



comercialitzat. Nosaltres rebutjàvem el consumisme viciós que penetrava a tot arreu. 

Així, després de sentir-me envaïda, jo i tots els hippies vam decidir deixar de fer 

propaganda. 

 Qui més qui menys, se n’havia adonat del què estava passant, i per mostrar el 

nostre descontentament vam celebrar una petita cerimònia que vam anomenar “La 

mort del Hippie”. Vam enterrar un ninot vestit amb la nostra roba dins d’un taüt ple de 

relíquies. Volíem simbolitzar que mai més tornaríem a ser comercialitzats.  

 A partir d’aquell moment, molts hippies van abandonar el moviment, creient que 

havia sigut una moda més, però els que el sentíem de veritat vam mantenir 

l’essència i vam continuar amb la ideologia. 

 No era d’estranyar, i per no fallar, la crítica de la societat tradicional va valorar 

de manera negativa la cerimònia. Representava que fèiem teatre i que tot havia sigut 

una representació teatral. De la mateixa manera que van comparar aquest fet a un 

espectacle, també ho van fer amb la nostra vida. Per fer-ho, es van basar en la idea 

que havíem sobrepassat la llibertat i que ens aferràvem al llibertinatge. 
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 Davant aquesta crítica, creien que el moviment hippie desapareixeria i que la 

nostra contracultura seria absorbida per la principal i majoritària. Els mitjans de 

comunicació van perdre interès i molts hippies es van integrar al corrent dominant. 

Però, com n’estaven, d’equivocats! 

 I aleshores, tot va quedar ben clar. Es va poder veure qui era realment hippie i 

qui no. Els hippies nous, aquells que havien acceptat temporalment el hippisme com 

una manera de viure experiències i que més tard tornarien d’on havien vingut, de la 

burgesia, van quedar descoberts, i els vells hippies, com jo i els meus companys, 

vam continuar mantenint la subcultura, perquè sabíem que ens serviria per a 

construir un nou món de manera conscient. 
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VII. Pensament 
 
 Creia plenament en tots els nostres ideals. Hi creia perquè eren els que 

m’havien fet néixer el nou esperit hippie. I de la mateixa manera que jo els vaig 

acceptar, la majoria de hippies, també.  

 Se’m feia estrany que tots acceptéssim les mateixes idees, i el Trent, el meu 

amic, em deia: Brianna, Brianna, tu sempre donant voltes allà on les coses són 

clares. Com que clares!, contestava jo. Sí dona, sí, em deia. I aleshores jo em feia 

petita i m’adonava que era més ignorant del que em pensava.  Em va explicar el 

perquè tothom compartia els mateixos ideals.  

 Va ser gràcies a l’astrologia. I un rave!, vaig pensar. Ell va continuar. Em va 

dir que a l’any 1965 es va produir un alineació entre Plató i Urà. Aquest fet va 

provocar que aquest any fos considerat un any de nova energia, renovació i canvis. 

No vaig poder parar de riure, i ell, enfadat, em va mirar i va marxar. Personalment no 

creia en totes aquests ximpleries, però molts hippies com ell, sí. Pensaven que 

l’astrologia era capaç de fer canviar les persones i que la posició dels astres i de les 

estrelles influenciava en el caràcter de cadascú i en el de les noves generacions. 
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 Així doncs, ens vam caracteritzar per la no violència i pel pacifisme. Crèiem 

en la pau com la manera per a solucionar les coses. 

No volíem el terrorisme, dèiem no a les intervencions 

bèl·liques dels estats i érem contraris a les armes 

tradicionals i a les nuclears, que cada vegada més, 

eren comunes a Amèrica i a Europa. Però tot això era 

poc, comparat amb la forta oposició que mostràvem als 

EEUU, perquè intervenien a qualsevol lloc del món. 

Sobretot, no vaig poder quedar-me com si res davant 

la guerra del Vietnam. Com que el president no ens 

escoltava, vam començar realitzant manifestacions, 

com la del Pentàgon a Washingotn D.C., però com que va continuar sense escoltar-

nos, cada vegada més vam realitzar accions i més accions. No, no volíem a Richard 

Nixon com a president. Ell era una persona que prioritzava uns objectius i que per 

aconseguir-los no tenia en compte la mort de milers de joves americans, 

especialment negres, i tots n’estàvem cansats de tantes morts innocents i famílies 

 
9. Participant en una manifestació 
 contra la guerra 
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destrossades. A casa meva, els pares van tenir sort, perquè no tenia cap més 

germà, però els de la Yuna, no en van tenir. Recordo les seves paraules, entre 

llàgrimes. Tu saps què és llevar-te cada matí i pensar en el teu germà?. Tu saps què 

és no saber si està viu o mort?. Tu saps què és tenir un germà sense poder-lo tenir 

al costat?. La veritat és que no, no ho sabia. Malgrat voler-la consolar, m’hi sentia 

llunyana, no podia, no tenia paraules, no compartia aquests sentiments. Entre ella i 

jo, per primera vegada, vaig notar com un mur fred ens separava. En una banda hi 

era ella, sola, desconsolada, i a l’altra jo, una estúpida que no podia travessar aquell 

mur per abraçar-la i fer-li un petó. Intentava ser forta perquè d’aquesta manera ella 

també ho seria. Intentava somriure quan ella plorava. Intentava, intentava, però no 

va servir de res. Temps després, vam saber que el seu germà havia mort. Perquè?. 

Perquè?, cridava i plorava. Perquè?. Ningú tenia la resposta. El seu germà, com 

molts altres, s’havia convertit en un més, en un simple número que feia augmentar la 

llista de defuncions, en un silenci a l’aire, en un cos desconegut, oblidat. Ningú els hi 

tornaria, ningú els demanaria perdó, ningú els abraçaria, ningú. 

 Era per culpa d’aquests fets que érem pacifistes. Dins del pacifisme, va  sorgir 

el corrent Flower Power. Quin gran eslògan 

aquest!. Va ser utilitzat pels hippies des de finals 

dels 60 fins a principis dels 70. La seva ideologia 

es basava en la no violència i defensava l’amor 

abans de la guerra. Aquest eslògan va ser creat 

pel poeta Allen Ginsberg el 1965, i és que les 

seves paraules van influir-nos més del que la gent 

sabia. Els seguidors d’aquest corrent, es reunien a Amsterdam, en un club anomenat 

Paradiso, perquè aquest nom els recordava un lloc bonic, el paradís. En vaig quedar 

una mica al marge de tot aquest corrent. Creia en els seus ideals perquè 

s’assemblaven als meus, però això d’anar a Amsterdam ho veia molt lluny. Algunes 

de les actuacions que van realitzar van ser donar flors als policies, posar flors als 

canons de les armes com a senyal de pau i no de guerra. 
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10. Jove partidari del Flower Power 

 Ens vam caracteritzar per mostrar una gran passió i preocupació per mantenir 

el medi ambient. Ho fèiem perquè sentíem aquesta responsabilitat i perquè les 

generacions futures en poguessin gaudir tal com ho podíem fer nosaltres. Per 

aconseguir-ho, no podíem anar contra les grans fàbriques, contra les grans 
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xemeneies  de fum negre que contaminaven i contaminaven. Sabíem que amb les 

nostres petites actuacions no faríem gran cosa, però ens ajudaven a mantenir la 

consciència tranquil·la. No vam utilitzar mai productes químics, no biodegradables, 

que contaminessin el medi o que fossin elaborats a 

partir d’animals. A part, per mostrar una relació més 

intensa amb el medi, vam optar mesures que ens 

acostessin a la naturalesa, com anar a viure a la 

muntanya, anar descalços, deixar-nos els cabells 

llargs, fer excursions, etc. Va ser per aquesta raó, 

suposo, que ens van anomenar “Els fills de les 

flors”. Aquest nom m’agradava. 

 
11. Hippies en plena natura 

 Érem molt optimistes, sempre intentàvem veure les coses bé i el vas mig ple. 

Quan ens trobàvem davant una situació que no ens agradava, l’intentàvem 

solucionar fent veure que el problema no existia i continuàvem amb una vida plena 

de felicitat. Es tractava d’una manera de reinterpretar la realitat, de millorar la pròpia 

vida i d’actuar sobre la societat per poder seguir els nostres ideals. 
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 Defensàvem l’amor lliure, la llibertat sexual i consideràvem el sexe una 

diversió. Estimàvem les persones tal com eren, i estava 

més enamorada que mai. Ell es deia Brandon, el meu 

primer amor. Sembla difícil d’entendre que en un temps de 

revolució sexual només pogués tenir ulls per ell, però me 

l’estimava com ningú i ell, em feia sentir única. Recordo 

que practicàvem el sexe de manera espontània, era igual 

on fos, qualsevol moment i situació eren una excusa per 

practicar-lo. Cada carícia seva, cada petó, cada mirada i 

cada somriure em feien perdre el nord. Quan estava amb 

ell les hores es feien minuts i els minuts, segons. Segons 

que compartíem, que ens feien viure. Somniava en ell, pensava en ell, m’imaginava 

amb ell, em negava a passar la resta de la vida sense ell. Era amb ell, quan estava 

al meu costat, quan em sentia realment feliç. Me l’estimava pel que era i, sobretot, 

pel que em feia sentir i ser. Potser en un futur no estaríem junts, potser els nostres 

camins només havien coincidit en un punt, però estava segura que passés el que 

passés el recordaria i me l’estimaria. Ningú em faria oblidar aquells moments viscuts, 

 
12. Partidaris de l’amor lliure
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ningú em prohibiria dibuixar una somriure quan pensés en ell, ningú em robaria 

aquell passat. 

 La poligàmia, les orgies, les relacions temporals, el rebuig del matrimoni i d’un 

amor regulat per l’església i l’estat, ens 

van caracteritzar. Va ser una època de 

tolerància vers l’homosexualitat i la 

bisexualitat. No hi havia gelosia, ni 

rancúnia i realitzàvem actes informals i 

immorals, com ballar, nedar i prendre el 

sol despullats. M’agradava anar a les 

platges nudistes, perquè em sentia lliure, més a prop de la natura i, a més a més, es 

podia observar la bellesa dels cossos. 

13. Grup de hippies practicant el nudisme 

 Havia sigut amb ell amb qui vaig deixar de ser verge, però com tot, la nostra 

relació va començar, i per culpa dels canvis, també va acabar. Aquell dia, les 

estrelles van brillar menys i jo vaig plorar tota la nit estirada en aquell camp. Havia 

decidit marxar sola, passar aquella nit fora de casa, perquè volia pensar i reflexionar 

sobre què havia passat. Havia caigut per primera vegada, i m’havia trobat sola 

davant un terra fred i humit per les pròpies llàgrimes. Perquè m’havia deixat? No vaig 

trobar mai la resposta, però el temps em va curar la ferida que m’havia fet i la marca 

de la cicatriu em va ajudar a ser més forta. L’havia d’oblidar, però era difícil i el 

pensament que em deia que l’havia d’oblidar em feia més mal que el propi fet 

d’oblidar-lo, així que, vaig deixar la meva ment en blanc i vaig seguir el corrent 

hippie, sense pensar en el meu passat ni en ell. Vaig fer el que els meus amics feien: 

practicar un amor sense traves i que em va conduir, com un vaixell sense far, al port 

d’on havia salpat temps enrera. 
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 No vam acceptar els comportaments dels burgesos. Les noies no portàvem 

sostenidors, i no acceptàvem el sexe i l’amor com a temes tabús, ni que l’amor fos 

una cosa romàntica, ni que el sexe només servís per a procrear.  

 Com que rebutjàvem el materialisme occidental burgès i buscàvem una vida 

espiritual, vam creure en cultures primitives i en religions com el budisme, 

l’hinduisme, la dels indis nord-americans o les animistes de les cultures africanes. 

D’aquestes, vam agafar només allò que ens proporcionava llibertat i deixàvem de 

banda els dogmes. Recordo els moments de reflexió. Eren moments de pau, de 
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tranquil·litat, de silenci i de satisfacció personal. Em servien per a poder pensar. M’hi 

trobava a gust... 

 Perquè ens havien de manar? Perquè 

hi havia normes? Les rebutjàvem. No volíem 

normes ni lleis, ja fossin socials, polítiques o 

morals. Eren elles les que ens convertien en 

esclaus. Eren imposades des d’una classe 

social, des d’una església i des d’un govern 

que no volíem. Criticàvem i rebutjàvem la burocràcia perquè no volíem que ens 

manessin. Volíem sentir-nos lliures amb total llibertat per a expressar-nos, per fer el 

que volguéssim, per anar on volguéssim i ser diferents. Per a nosaltres no hi havia 

res prohibit, ni mites ni temes ni paraules tabú. Volíem la llibertat perquè érem 

conscients que aquestes llibertats que buscàvem provocaven una amenaça al 

sistema. Era un mètode per fer-li front i mostrar-li les dents. 

 
14. Grup de hippies meditant 

 Viatjàvem amunt i avall pel país. Ho fèiem perquè 

era una manera de buscar noves aventures i 

experiències. S’ha de reconèixer que ho fèiem per no 

caure en l’avorriment, en la rutina i per créixer 

personalment. Em  negava a treballar perquè l’única cosa 

que s’aconseguia era caure en la desesperació de 

guanyar diners. Realitzava, amb els meus amics, un 

conjunt d’activitats com meditar, cultivar un hort, pintar, 

fer pa, fer espelmes..., totes elles formaven part d’un joc 

d’autorealització. Tots aquests canvis de tasques i de residència es van convertir en 

activitats plenes d’il·lusions i espontaneïtat que només servien per viure. Ara reconec 

que eren una manera de passar el temps, però em satisfeien. 

 
15. Hippies viatjant 
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 A través de les cançons, de les seves lletres i dels festivals de rock, 

transmetíem que érem americans i que, a més a més, n’estàvem orgullosos, però 

rebutjàvem el nacionalisme polític, i jo la primera. Vam ser criticats i tractats 

d’incongruents i és que tenien tota la raó.  

 Érem contraris a qualsevol tipus de discriminació, ja fos per raça o sexe. 

Donàvem suport als més perjudicats com les minories ètniques, dones, negres, etc. 

 Era conscient que el que nosaltres  volíem  no  era  canviar  ni  transformar  la  
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societat burgesa. Només volíem crear-ne una de nova que fos paral·lela i 

independent, perquè sabíem que continuàvem vivint en un entorn burgès que 

consideràvem mediocre i avorrit. D’aquesta manera ens vam automarginar i n’estava 

orgullosa. Recorríem al passat per a poder viure d’una manera més primitiva i ens 

vam aïllar del capitalisme. Per fer-ho, només comptàvem amb l’ajuda d’uns i dels 

altres. Ens vam recolzar i vam crear comunes i cooperatives, organitzacions lliures, 

sense jerarquies i oposades a la societat burgesa. Es tractava d’una societat 

anàrquica, no violenta, on es van establir noves relacions socials entre els homes i 

entre aquests i la natura. Aquest model de societat que vam crear no el volíem 

imposar per la força, sinó pel convenciment. Volíem canviar el món de la manera 

que crèiem i buscàvem que fos respectat.  

 Sabia que si formava part d’una d’aquestes organitzacions vetllaria pel seu 

bon funcionament, perquè era el que buscava i ho volia mantenir. Encara vivia a 

casa dels pares, però ja feia dies que em 

rondava pel cap la idea d’anar-me’n a viure 

amb els companys en una comuna. Un pas 

era un pas, i s’estava avançant cap a un nou 

món. Els altres, els que ens rebutjaven, van 

considerar aquesta actuació una farsa. Deien 

que s’hi havien creat vincles i relacions 

falses, amb gran misèria i separació entre els individus que hi vivien, i que sovint 

feien “viatges” en moments de diversió per fugir de la realitat del present. El present, 

sí, aquell era el seu present. Potser era un present fugaç, imaginari en la ment d’un 

infant. Potser ells tenien raó, però en aquell moment no els podia creure. En un futur 

però, va passar el que ells havien dit, i vaig haver d’amagar el cap sota l’ala. 

 
16. Jove hippie treballant la terra 
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 Ningú volia entrar en política, perquè era un sistema que dominava les brides 

del país. Així que no hi vam intervenir, però la resta de la societat ens va denominar 

la Nova Esquerra ja que no volíem la propietat privada, ni el masclisme, ni el 

racisme, ni donàvem valor als diners. 

 Tot i el rebuig i les crítiques que la societat tradicional ens va fer, no ens vam 

deixar ofegar. Ens van dir que el que havíem creat no era altra cosa que una vida 

falsa, plena d’utopies i d’il·lusions. I ells què en sabien!  
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 Van dir que havíem triat aquest estil de vida a l’atzar, com aquell qui juga a la 

tómbola de llums i colors, adoptant nous valors, rols i misticismes abstractes, com 

em podríem haver triat una altra. Deien que no es podia considerar una vida real, 

sinó un simple espectacle.  

 En part tenien raó perquè només veien la part superficial, i és que el hippisme 

es va vendre de tal manera que si et compraves uns pantalons acampanats, 

menjaves productes orgànics, utilitzaves medicines naturals i consumies la indústria 

discogràfica amb cançons hippies, ja eres un d’ells. Però no sabien què era ser 

realment hippie. Ho van veure com un estil que només servia per afavorir el consum 

al qual nosaltres ens oposàvem i per això vam ser criticats. Davant d’aquest fet es 

va establir una gran diferència entre els hippies reals i els de pacotilla. Els primers, 

dels quals en formava part, vam desenvolupar les idees i les vam fer créixer; i els 

segons, es van limitar a comprar-les. Al final, el consumisme burgès va reproduir 

l’estil de vida hippie al qual ens havíem oposat. Volíem canviar el món, però el món 

ens va canviar a nosaltres. 
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VIII. Vida 
 

 Vaig obrir un gran bagul, me l’havia fet el meu pare. Era gran, de fusta, 

massís. El tenia guardat a les golfes de casa. La pols l’havia amagat en un racó fosc, 

llunyà. Allà hi guardava la meva memòria, era un petit refugi. Quan l’obria, sentia 

aquella olor. Aquella olor que em transportava als anys passats. Hi guardava la 

meva roba, els meus discos, els llibres de poesies, unes cortines velles... una vida. 

 Tant els homes com les dones portàvem el cabell llarg. Alguns el portàvem a 

l’estil afro i ens l’adornàvem amb flors que ens regalàvem 

entre nosaltres. Era un símbol de pau i d’amistat. No em 

depilava ni les cames ni les aixelles; era més natural!. Els 

homes es deixaven la barba llarga. Aquestes actuacions 

mostraven una actitud iconoclasta, estaven basades en la 

contracultura i rebutjaven qualsevol tipus de norma, llei o 

model. Vam ser criticats. La gent va creure que era una 

actitud ofensiva, antihigiènica o femenina. En fi, era la seva 

opinió i no canviaria la nostra. 

 
17. Noi hippie amb flors als 
cabells 
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 Vestíem amb roba de colors brillants, alegres i psicodèlics. Vaig remenar al 

fons del bagul. Encara hi era. Vaig trobar el meu vestit preferit. M’agradava. 

M’agradava tant potser perquè me l’havia regalat el Brandon. Els colors de la roba 

que portàvem eren juxtaposats, uns sobre els altres, amb 

motius florals i amb símbols dels indis americans. Hi havia 

qui portava roba destenyida i estrafolària. Portàvem camises 

de seda, de vellut, de cotó i de cuir; armilles; faldilles 

llargues, que vam anomenar caftans, mini faldilles; pantalons 

de cuir, texans acampanats, vells, desgastats o estripats, i 

jaquetes amb molts serrells. Era una manera de protestar 

contra el consumisme. Mai compràvem roba, sinó que la 

confeccionàvem o l’arreglàvem. Dissenyàvem vestits 

inspirats en estils no occidentals com indis, hindús o africans. Només hi havia una 

regla per vestir-se, era que no hi havia normes, tot valia menys allò que fos 

conservador. 

 
18. Parella de hippies 
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 Utilitzàvem molts complements. M’agradaven moltíssim. Portava braçalets i 

polseres, grans arracades en forma de cèrcol, 

mocadors, anells, barrets amb plomes, argolles 

pel nas, polseres als turmells, mocadors a la 

cintura, adorns amb motius africans, joies de 

plata de Mèxic, collarets amb penjolls amb 

símbols com el de la pau i el del yin-yang, que 

fèiem servir com a amulets. Els nois, més que 

les noies, portaven bosses en bandolera. Als 

peus hi portàvem sandàlies, plataformes o 

anàvem descalços.  

 
19. Hippies amb la indumentària característica 

 Recordo quan anava a casa de l’Azura i ens hi passàvem hores i hores. Ens 

emprovàvem roba, pantalons amunt, faldilles avall, ara 

una camisa, ara un vestit, que si anells, arracades, 

polseres. Rèiem i rèiem com boges, i les tardes passaven 

volant. Em sentia com una princesa, en un palau de 

cartró. Una princesa sense luxes, però al cap i a la fi una 

princesa. M’agradava aquella roba i m’hi sentia 

identificada. Era com un escut que em feia ferma. Era 

una nova moda, creada per nosaltres. El que més m’agradava era que cadascú 

creava la seva pròpia roba; tothom anava diferent, tothom era lliure. L’altra gent 

però, no ho va entendre i van rebutjar la nostra indumentària. Deien que mostràvem 

un aspecte descuidat i brut. 

 
20. Complements hippies 
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 Un altre tret que ens va caracteritzar va ser que 

ens pintàvem la cara i el cos. Ara me n’adono que vam 

ser els precursors del “body art”. Ho fèiem perquè, 

d’aquesta manera, mostràvem la bellesa dels cossos.  

 Per treballar ens fèiem les eines, practicàvem 

l’artesania i per sobreviure fèiem feines temporals a la 

ramaderia i a l’agricultura. D’aquesta manera cultivàvem productes per alimentar-nos 

i podíem recuperar els valors naturals de les plantes. 

 
21. Body art 

 Per alimentar-nos buscàvem una dieta sana i cuinàvem plats de diferents 

orígens, com els hindús, els dels indis americans, dels mexicans, italians, asiàtics i 
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especialment plats vegetarians que acompanyàvem amb pa integral. M’agradava 

cuinar, i qualsevol excusa era bona per a convidar els amics a casa a menjar. Sèiem 

a terra, al voltant d’una petita taula que tenia al menjador. Enceníem quatre 

espelmes, amb música de fons, parlàvem i parlàvem mentre menjàvem fins a altes 

hores de la matinada. Sempre hi érem tots: el Trent, la Yuna, l’Aïsha, l’Azura, el Zen 

i el Brandon. Bevíem sucs de fruita, a vegades, barrejats amb iogurts, llet de cabra, 

de soja, kèfir, etc. Menjàvem de manera natural, tot i que a vegades, també fèiem ús 

del menjar ràpid. 

 No tinc perquè amagar-me’n, era normal. Ens drogàvem com la majoria dels 

joves. Preníem estimulants, al·lucinògens i altres drogues com la marihuana, el 

hachís, LSD, 25, DMT, MDMA, STP, psilocibina i altres 

coses inimaginables. Em sentia bé. No sabia perquè ho feia; 

potser perquè tothom en prenia i em semblava divertit. Sota 

els efectes, podies escapar-te de la realitat, volar i volar. No 

hi havia límits, només els que posaves tu. Ets senties 

lleugera com una ploma i més lliure que mai. Però no tot era 

de color de rosa, m’havia esgarrifat quan em van dir que hi 

havia qui compartia les drogues amb els seus fills i altres 

nens. Arribat a aquest extrem no hi havia excusa que 

valgués. Pobres infants!  

 
22. Família hippe 
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 Els objectius que volíem aconseguir eren fugir de la realitat i tenir més 

llibertat, suposo que això era un símbol de rebel·lió. Durant els anys 60, el consum 

de drogues va ser ben vist i la gent no se n’amagava. Recordo que era normal veure 

un grup de joves en algun parc drogant-se. Les drogues van ser utilitzades també 

per augmentar la capacitat creativa en el món de la música, de la moda i de l’art.  

 Van aparèixer els shamans, persones que van divulgar i promoure el consum i 

les sensacions que s’obtenien a partir de les drogues. Van tenir molta influència a 

través de llibres, poesies, cançons, etc. Alguns d’ells van ser John Lennon i Jim 

Morrison. 

 La gent que no es drogava ens van dir que l’única cosa que aconseguiríem 

seria entrar en l’esclavitud interna de l’addicció. Ara ja no puc tornar enrera i evitar el 

que vaig fer. Em vaig drogar, un error de joventut. Si pogués tornar al passat, estic 

segura que el tornaria a cometre. Eren temps de rebel·lió, de voler ser diferent i 
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sobretot de voler sentir-se lliure. Era i sóc humana, i com a tal, hi tornaria a caure per 

segona vegada, perquè els homes som els únics que ensopeguem dues vegades 

amb la mateixa pedra. Nosaltres no em vam aprendre, potser perquè ningú ens en 

va ensenyar, però tampoc volíem que ens n’ensenyessin. Ens pensàvem que ho 

sabíem tot i que ho fèiem millor que ningú.  

 Les morts no es poden tornar i si haguéssim escoltat, potser ara no em 

lamentaria. Va ser una nit d’estiu. Estàvem més contents que mai. Les coses 

semblava que canviaven i, a més a més, el vent bufava al nostre favor. La mateixa 

tarda havíem dit que ho celebraríem. Sí, ens trobaríem al nostre camp, un camp que 

hi havia darrere casa de l’Aïsha. Era un lloc màgic per a nosaltres. Era allà on 

parlàvem sense que ningú ens escoltés, on anàvem a compartir cançons, a cantar. 

Era allà, on ens adormíem mirant les estrelles i on m’havia amagat per plorar i per 

compartir rialles i petons amb el Brandon. Va ser allà on la por va néixer a dins de 

tots nosaltres i on el Zen va desafiar la mort. Em vaig quedar immòbil, com 

inconscient. No sabia què fer, no sabia què dir. Em vaig quedar muda. Cridava per 

dins, però ningú em sentia. Plorava per fora i m’ofegava per dins. Vaig callar, vaig 

callar perquè els crits no solucionarien res. Va ser el Trent. Ell va ser qui li va salvar 

la vida. Tots ens preguntàvem què havia passat. Ja hi estàvem acostumats. Potser 

la droga estava en mal estat, potser no havia calculat la quantitat, potser un alt i baix. 

Potser hagués mort. Potser.... 
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 A part de les drogues, els hippies practicàvem la meditació i el ioga. Per curar-

nos fèiem ús de massatges, acupuntura, homeopatia i qualsevol medicina que 

tingués un origen asiàtic, africà o indi. 

 Ens trobàvem molt sovint i 

cantàvem i tocàvem instruments d’una 

música que nosaltres mateixos 

componíem. Fèiem exposicions d’art i 

llegíem poesia.  

 Com que no acceptàvem la feina 

que els nostres pares ens oferien 

perquè era una continuació del capitalisme, a vegades, treballàvem en qualsevol 

altra tasca per obtenir diners per a poder viure.  

 
23. Hippie tocant la flauta
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 Com una brúixola i com un mapa, m’agrada viatjar. Amb els amics ens 

desplaçàvem en autobús, i quan ho feia sola o amb 

menys gent, en la furgoneta que més tard es 

posaria de moda. Era el model Samba, de la casa 

Wolkswagen. El meu pare, al final, me’n va comprar 

una. Volia que fos diferent i original i, entre tots, la 

vam fer nostra. La vam pintar amb colors brillants; 

altres ho van fer amb colors psicodèlics. Les 

decoràvem amb flors i símbols, i com que les 

marques no m’agradaven, vaig arrancar el logotip del fabricant i el vaig substituir pel 

símbol de la pau. Amb la furgoneta podíem viatjar amunt i avall, sense necessitat 

d’horaris perquè la vam utilitzar com a habitatge. Hi portàvem tot allò que 

necessitàvem per a una vida nòmada: un forn, un matalàs, quatre mantes i poca 

cosa més. Era una manera econòmica de viatjar. Viatjàvem sense mapes, perquè 

tots estàvem d’acord en què preferíem la improvització. No teníem presses per 

arribar als llocs, convertíem el viatge en un plaer perquè ens posàvem en contacte 

amb altres persones de llocs remots, en descobríem de nous i ens retrobàvem amb 

la natura i amb un mateix.  

 
24. Furgoneta pintada amb motius hippies 
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 Recordo el primer viatge. La nit abans no vaig poder dormir. Sortíem per 

primera vegada tots junts, lliures, sols. No sabíem on aniríem, però no ens 

importava. Quan vam marxar, el sol es llevava i nosaltres, morts de son, vam 

emprendre la nostra aventura. Durant tot el viatge vam cantar fins que el nostre cos 

ens ho va permetre. Sense saber com, vam arribar 

a un petit bosc. Vam agafar un estret camí que ens 

quedava a la dreta, just perquè la furgoneta hi 

pogués passar i vam continuar i continuar. De 

sobte, un raig de llum ens va enlluernar, estàvem 

davant d’una petita cala, en un mar tranquil, de 

blaves aigües i d’onades febles. No ens ho podíem 

creure. Tots vam saltar de la furgoneta i jo, corrent, vaig anar a tocar la sorra. Era el 

lloc perfecte. Ens hi vam quedar tres dies. El sol era alt, el vent inexistent i comptava 

amb la millor companyia: els amics. Era feliç, feliç i prou. No volia res més, no 

necessitava res més, només, que els dies no s’acabessin i que el sol, la lluna i la 

 
25. Joves hippies a la platja 
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foscor de la nit ens acompanyessin. L’últim dia, amb els estels, vam recollir les 

poques coses i vam tornar a la furgoneta. Vaig dormir tot el viatge, i vaig somniar 

amb aquells dies, un somni fet realitat. 

 No ens trobàvem bé enlloc. Necessitàvem un espai propi, lluny de tot i de 

tothom, un lloc on poder viure amb total llibertat, un lloc on poder ser respectats i 

feliços. 

 Els hippies, que com jo, vivíem a les àrees urbanes de Haight-Ashbury i els 

que vivien a East Village, acostumàvem a passar el dia al carrer; estar a casa ens 

avorria. Però el carrer va canviar, més ben dit, nosaltres vam canviar, i aquell carrer 

que temps enrere ens havia agradat, començava a ser diferent. Ja no estàvem 

contents, sentíem la necessitat de viure fora. 

 El 1964 es van començar a crear les primeres comunes dins de les zones 

urbanes. Estava cansada de viure amb els pares i se’m plantejava una oportunitat 

que no podia deixar perdre. La cosa però no pintava gaire bé, només tenia 18 anys i 

els meus pares no m’ho permetrien. Així que vaig deixar de fer volar pardals i vaig 

conformar-me amb la realitat.  
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 Va ser entre el 1966 i la tardor del 1967 quan es va produir un augment del 

moviment comunal. Era el més gran que fins aleshores havia vist i, si intentava 

reprimir el fet d’anar-hi a viure, la ràbia, per no poder-hi ser, se’m menjava per dins.   
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 Aquest moviment el va iniciar un grup de hippies que 

van ser coneguts com a Diggers. Van sorgir d’un grup de 

teatre, el “Sant Francisco Mime Truope”. Eren del meu 

barri, de Haigh-Ashbury Independent Property i les seves 

sigles van servir per donar nom al moviment hippie, “H.I.P”.  

 El líder o anti-lider dels Diggers va ser Kenny 

Wisdom, conegut pel pseudònim Emmett Grogan. De jove 

es va caracteritzar per ser esbojarrat, rebel i lladre. Es va 

convertir en l’autèntic protagonista del moviment comunitari 

quan, als 23 anys, va voler solucionar la mala situació de la 

gent pobre de Sant Francisco provocada per les males condicions econòmiques, 

socials i polítiques d’aquells moments. 

 
26. Representació teatral 
Diggers 

 Ajudat pels seus amics va crear un estil de vida alternatiu. Va iniciar un nou  

  



projecte. Volia fundar una nova ciutat dins de la ciutat. Aquesta s’alimentaria de les 

sobres de l’altra. Quina bona idea! D’aquesta manera podrien viure una mica al 

marge del capitalisme i, donarien a conèixer que sense luxes també es podia viure. 

 Van robar llegums, fruites, pollastres i altres aliments i amb dos bidons de llet 

van coure tots els aliments i els van repartir al Golden Gate Park entre els més 

necessitats. Perquè la gent ho sabés, van fer un cartell on deia: “Menjar gratuït, 

fruites fresques i sopa calenta. Porteu un vol i una cullera al Haigh-Ashbury i us 

donarem menjar cada dia”. El cartell estava signat pels Diggers.  

 Com podia ser que en un món tant 

individualista i capitalista hi hagués gent que es 

preocupés pels altres?. Era un pregunta sense 

resposta, feta a l’aire. Com que no ho acabava 

d’entendre, vaig decidir que hi aniria, i quan ho 

vaig comentar als amics, s’hi van apuntar. 
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 Quan hi vam arribar, vam veure com la gent 

hi anava amb bols penjats a la cintura. Era una manera fàcil de reconèixer-los. Els 

Diggers donaven menjar i menjar, i vam poder comptar unes 50 persones entre 

marginats, rodamóns, curiosos, fugitius i gent sense casa que vivien al parc; gent 

desconeguda per la majoria de la població de San Francisco. Gent invisible per a la 

població benestant, gent insignificant que tothom menyspreava. 

 
27. Distribució d’aliments 
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 La premsa va treure-hi el nas. Es preguntava, com jo, qui 

ho havia organitzat, quin era l’origen dels impulsors i per quins 

motius o interessos ho feien. 

 La premsa pensava que sempre es feien les coses per 

interessos, especialment econòmics, però anaven equivocats. 

Es feien coses sense obtenir recompensa econòmica, i és que 

amb els somriures d’aquelles persones ja n’hi havia suficient. 

 Després que aquest fet fos conegut, els Diggers van 

rebre un munt de voluntaris de tot arreu que oferien els seus serveis de manera 

desinteressada. Nosaltres també volíem formar-hi part, però era molt compromès, i 

no estàvem preparats.  

 
28. Cartell del mercat  
d’aliments gratuïts.

 Més tard, quan el moviment es va fer més gran, recordo que hi havia unes 

noies que eren les encarregades de preparar el menjar amb productes de primera 

  



qualitat que obtenien a partir de pressions fetes als supermercats. No tenien 

vergonya en fer-ho; era per a una bona causa. Feien tot el que calia per aconseguir 

menjar. 

 Dins dels Diggers, les noies van tenir un paper molt important. Grogan va dir 

que eren la veritable força de la comunitat de Haight-Ashbury i que eren les 

vertaderes Diggers. Grogan ho va exemplificar amb el fet que coure dos o més 

bidons de 100 litres de menjar per centenars de persones podia ser lleuger si es feia 

un cop a l’any, però era molt difícil fer-ho cada dia durant setmanes i mesos, sense 

rebre res a canvi i sense descansar. Era una feina molt dura, i ningú o ben poca 

gent, la tenia present. Les admirava!. Quina força de voluntat tenien. M’agradaven 

perquè sempre reien, sempre amb bona cara, disposades a ajudar aquell qui ho 

necessités. Era igual si era home o dona, blanc o negre, alt o baix, per a elles, tots 

eren persones. 
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Brooks, van posar la norma de no acceptar diners i així, quan els rebien en efectiu o 

en xecs, els cremaven. Hi havia qui pensava que donant diners les coses canviarien. 

Era una manera de sentir-se realitzat i no tenir càrregues de consciència. 

 Dins dels Diggers hi havia un fotògraf. Tenia una 

furgoneta amb la qual es desplaçaven amunt i avall per 

repartir els aliments, però es feien malbé. Grogan va robar 

un refrigerador i va ser buscat per la justícia. Ell només 

feia el bé, però la policia no ho va entendre així. 

 Finalment, recordo que per organitzar millor l’ajuda, 

van llogar un garatge i van crear el primer magatzem que 

van anomenar “Free exchange market”. Des d’allà es 

donava roba i menjar gratuït perquè amb la furgoneta la 

distribució era molt difícil i volien arribar al major nombre 

de gent.  

 
29. Roba per a ser repartida 

 Feien espectacles teatrals gratuïts. S’hi van afegir altres grups com els Hell’s 

Angels. Van organitzar, també, una gira juntament amb altres grups com Grateful 

Dead, The Holding Copmany amb Janis Joplin. D’aquesta manera, el 1967, van fer 

el primer festival de rock gratuït. 
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 Quan tot semblava que anava bé, les coses van empitjorar. Vaig llegir als 

diaris que els serveis sanitaris de la ciutat van tancar el magatzem, però Grogan no 

es va donar per vençut. Va llogar uns baixos a Frederick Street i va continuar amb 

l’ajuda. Amb una camioneta anava a buscar les persones necessitades i les portava 

als baixos. Hi havia tot de menjar que gent i institucions donaven. Però no només hi 

havia menjar, sinó també droga com LSD i estimulants. 

 Al cap de poc, a la casa del costat s’hi va instal·lar una secta religiosa 

pacífica. Déu n’hi do!, tot i ser pacífica, els problemes entre els 

uns i els altres van començar. Un dia, la secta va trucar a la 

policia i quan aquesta va arribar, va clausurar el local. 

 Però no es van donar per vençuts i els Diggers van 

organitzar el gran Happening Human, un festival. Van assistir-hi 

grans estrelles del rock com Jefferson Airplane, Quiksilver, etc. 

L’esdeveniment estava controlat pels Hell’s Angels i durant la 

trobada es va donar menjar gratuït que va consistir en un 

entrepà de gall d’indi amb salsa feta amb LSD.  

 
30. En segon pla, Grogan,  
líder dels Diggers 
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 El poeta Allen Ginsberg i els Diggers van organitzar un acte gratuït. Juntament 

amb altres poetes van recitar poesies. Els diners que van obtenir de la recol·lecta els 

van donar als Diggers perquè poguessin fer front a les despeses. 

 Estaven disposats a innovar i, continuant amb la seva tasca, van crear centres 

d’acollida per adolescents sempre que no portessin armes o drogues. Milers de 

joves desafavorits hi van anar. Esperaven trobar la solució als seus problemes, però 

mai la van trobar. Davant l’allau de joves que hi va assistir la policia va actuar. No els 

deixava arribar als centres per evitar que fossin influenciats per les idees dels 

Diggers. 

 Aquests locals es van convertir en el model de centres d’acollida. Tots els 

serveis eren gratuïts. Fins i tot, metges i infermeres visitaven els pacients, sobretot  

negres i desafavorits. Donaven medicaments a Grogan perquè els hi fes arribar. 

 Quan el director dels serveis sanitaris de San Francisco ho va saber, va 

enviar un inspector de sanitat per veure les condicions d’higiene i l’ajuntament va 

tancar els locals.  
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 A causa del gran ressò d’aquests locals, de seguida se’n van fer documentals 

i la zona es va posar de moda. Es van obrir botigues hippies i discoteques amb 

ideologia Digger. 

 Cada vegada que sentia que tancaven un local em meravellava que de 

seguida en tornessin a obrir un altre, com el de Cole Street. Però com que la gent 

veia que no es cansaven, se’n van aprofitar. Aquest fet va provocar enfrontaments 

entre ells. Drogan, cansat de tot, va decidir marxar unes setmanes. Quan va tornar 

van organitzar un altre concert gratuït amb Grateful Dead, Contry Joe and the Fish, 

Janis Joplin, The Big Brother and the Holding Company. 

 Grogan va rebre amenaces i va marxar a Londres. Poc després va retornar i 

va donar menjar gratuït a domicili, però estava sol i no ho podia controlar. Finalment 

ho va abandonar. Allò que havia començat amb una forta embranzida, va acabar de 

la pitjor manera. Després de dos anys de funcionament el moviment Digger es va 

donar per acabat. 
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 En sabia tota la història perquè en un principi m’hi vaig 

interessar, però de mica en mica, l’interès es va esvair. Per a 

molts hippies, Grogan va ser com un gran líder. Ell havia ajudat 

els més necessitats, havia sigut un militant antinuclear, però el 

que més va influenciar va ser que fos el creador del signe de la 

pau formant una V amb els dits. Un signe que nosaltres vam 

difondre.  

 Les comunes, però, no van quedar reduïdes a aquest 

moviment, sinó que, a partir d’aquest, se’n va produir el naixement de noves. Em 

moria de ganes per poder anar-hi a viure i en parlàvem amb els amics. Tots volíem 

fer aquest pas. Havia arribat el moment d’agafar-nos de les mans i fer-lo junts.  

 
31. Símbol de la pau  
inventat per Grogan 
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 Quan passava pel carrer veia les comunes que s’havien format feia poc 

temps. Buscaven l’amor, l’ajuda cap als altres, la pau i la tolerància. Però era difícil 

crear comunes dins de la ciutat, i ben aviat es van convertir en zones conflictives, 

plenes de drogues, amb crims, repressions i van esdevenir llocs estranys fins i tot 

pels qui hi vivien. Sort que encara no en formàvem part. Aquests conflictes van fer 

que ens ho penséssim dues vegades, no sabíem què fer.  

  



 Les comunes es van acabar convertint en llocs estranys. La gent que hi vivia 

es mirava sense comprendre’s. Allò que en un principi havia d’unir, només va fer que 

establir distàncies. 

 Davant aquest fet molts hippies van decidir marxar cap a les zones rurals per 

unir-se amb la natura i allà van construir noves comunes realment hippies. Van ser 

llocs de supervivència i espais sagrats. Van poder conviure basant-se en un 

comunisme més primitiu. 

 Per fi havia arribat l’hora. Aquelles comunes funcionaven. Una tarda vam 

quedar amb els amics. Era l’hora de dir-ho als pares. L’endemà marxaríem.  

 A casa meva em van deixar per impossible. La meva mare, amb llàgrimes als 

ulls, em va dir que fes el que volgués perquè sempre ho feia. El meu pare no va dir 

res, i davant la incertesa vaig fer un bossa de qualsevol manera: una mica de roba, 

els objectes que més m’estimava i amb llàgrimes als ulls i un record que valia més la 

pena oblidar, vaig tancar la porta dient un adéu ofegat per l’eco de les parets. 

 De la mateixa manera que altres hippies ho havien fet, jo i els meus amics 

vam marxar a zones rurals i vam ser coneguts 

amb el nom de Johnnies.     

 La nostra era una comuna més aviat 

petita, allunyada de la ciutat i de tots els seus 

problemes. Van néixer moltes comunes més 

com Drop City que es trobava a Alaska; Fort Hill, 

a Boston, i Tolstoy Farm a Washington 

Departament. La més important va ser la Fruitland. Es trobava una mica més lluny 

de la nostra. Va ser creada per Amos Bronson Alcote. Aquesta comuna es va 

caracteritzar per cultivar els propis aliments utilitzant només 

aixades.  

 
32. Membres d’una comuna hippie 
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33. Hippies descansant 

 Amb la creació de tantes comunes vam arribar a la 

conclusió que era el mateix parlar de hippisme que viure a 

les comunes. Però de la mateixa manera que vam arribar a 

aquesta afirmació, vam tenir el dubte de saber qui havia 

creat qui. Si van ser els hippies els qui van crear les 

comunes o van ser les comunes les que havien creat el 

hippisme. Nosaltres ho teníem clar: era ben evident que 
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primer van ser els hippies i després les comunes, però el Trent ens va corregir, ens 

va explicar que el comunisme era una tradició comunal americana que existia des de 

feia molt temps, concretament abans de l’arribada dels colonitzadors europeus. 

 Quan vam marxar de casa, només disposàvem d’allò que portàvem a sobre. 

L’únic transport que teníem eren les nostres cames. Ens vam posar a caminar i a 

caminar. Recordo que al cap d’unes hores ja no podia més. La bossa em pesava, 

estava cansada, els peus em feien mal, el sol em picava. Vam decidir descansar una 

mica. Vam parar a la vora de la carretera, sota un petit arbre. Em vaig estirar a la 

gespa i vaig recolzar el cap a la panxa de l’Aïsha. Vaig deixar que la imaginació 

s’apoderés de la meva ment. Vaig somniar desperta en la nova casa; la feríem de 

fang i palla, dormírem a terra amb mantes i coixins i cremaríem encens amb olor de 

flors.  

 De sobte vaig obrir els ulls, la Yuna m’havia tirat aigua a la cara i el primer que 

vaig veure van ser els dos forats grans del seu nas. Tots reien i jo, desorientada, 

vaig riure amb ells. 

 Vam continuar caminant. Avançàvem per un camí que ens portaria la fi de la 

formalitat, la fi de seguir un guió, un rutina. I finalment, a mitja tarda, hi vam arribar. 

La gent d’allà ens va rebre amb els braços oberts, ningú ens va mirar amb mala cara 

i tothom ens va oferir la seva ajuda. 
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 Allà cadascú realitzava una tasca diferent i nosaltres vam passar a formar part 

d’aquell sistema organitzatiu. Els homes construïen les cases i les dones tenien cura 

dels nens i preparaven el menjar.  

 Al cap de pocs dies vam tenir la casa enllestida. No 

era gaire gran, però no importava. Amb la Yuna, l’Aïsha i 

l’Azura la vam decorar amb pòsters i cartells de cantants i 

d’ideologies polítiques, amb caràtules de discos. Vam pintar 

les parets de colors brillants, amb arcs de sant Martí, 

estrelles, murals i frases de protesta. A les habitacions vam 

penjar mandalas i iantras tibetanes. M’agradava com estava 

quedant. Per fi, entre tots, teníem la nostra casa.  

 Hi havia qui les decorava amb cortines, catifes, taules, cadires, pufs, estàtues 

de déus indis i moltes plantes. Nosaltres de moment no teníem gaires coses, 

acabàvem de començar, però ens era igual. Volíem tenir un equip de música com el 

 
34. Joves en una comuna 
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que tenia a casa per cantar, ballar i meditar, però... no va poder ser!. 

 Allà tothom formava part d’una gran família, una família diferent a la que 

nosaltres havíem deixat. Havia desaparegut el model tradicional de família amb el 

nucli central i els diferents vincles i el vam substituir per un de nou.  

 A casa meva no hi havia dia que no hi hagués alguna discussió, fos per la 

cosa que fos. Potser a vegades de poca cosa en fèiem un munt, però sempre 

discutíem. En marxar de casa, com molts altres joves, aquest problema es va acabar 

i en la nova vida no hi va haver aquestes discussions.  

 Així doncs, a la comuna, s’hi va establir una nova relació familiar entre els 

seus membres. Vivíem feliços. Les relacions sexuals formaven part de les situacions 

quotidianes, s’utilitzava el cos com a instrument de plaer, no hi havia parella estable i 

els nens eren criats entre tots. Recordo una petita nena, es deia Ashly, em portava 

pel camí de l’amargura, però me l’estimava com una germana petita. Sempre corria 

amunt i avall, amb aquells cabells rossos que brillaven amb el sol i amb aquells ulls 

blaus que tenia plens d’alegria i de picardia. On deu ser?, em pregunto. La vida la 

deuria portar lluny, molt lluny de mi, qui sap què estarà fent. 

 Just a l’entrada de la comuna hi havia dues banderes: una era dels colors de 

l’arc de Sant Martí i l’altra, tenia el símbol de la pau. 
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 De la mateixa manera que nosaltres vam arribar, hi va haver gent que en va 

marxar, després n’arribarien de nous. Sempre hi havia nova gent per conèixer i gent 

que mai més tornaries a veure. N’hi havia que només hi passaven una nit: eren 

hippies nòmades que anaven de comuna en comuna.  

 Recordo una parella gran. M’havien dit que havien creat la comuna, i que 

volien morir allà. Me’ls mirava com uns pares. Quin respecte que els tenia! 
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IX. Altres actuacions hippies 
 
 Vivíem el dia a dia. Em llevava amb l’esperança que el nou dia que 

començava seria diferent al que havia deixat abans que me n’anés al món dels 

somnis. No s’hi valia la rutina, no s’hi valia que les hores fossin iguals. Qualsevol 

excusa era bona per a fer el que fos, però que fos diferent. 

 Tothom en parlava, deien que era una 

experiència nova i única. Em feia por. Havia 

començat el 1964, tenia 18 anys. Ken Kesey, un 

precursor del moviment hippie, juntament amb els 

seus seguidors, els Pranksters, van realitzar un 

viatge en un autobús pintat de colors psicodèlics. 

Consumien drogues públicament i van incitar molts 

joves a consumir-ne. Per alguns era una nova 

experiència; per a altres, una vegada més, i per a mi, representava un gran respecte. 

Durant el 1965 van realitzar les conegudes Proves Àcides. Consistien en 

experimentar els efectes de l’LSD en joves que en consumien per primera vegada. 

Em semblava una bestiesa, una ximpleria, però pel que vaig poder comprovar no 

tothom pensava com jo. Van ser molts els joves que s’hi van oferir de manera 

voluntària. Potser semblarà ridícul o trist, però com a recompensa rebien un diploma 

que demostrava que havien sobreviscut. Tots n’estaven orgullosos i el mostraven 

amb molta il·lusió.  

 
54. Cartell Proves àcides 
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 Davant aquest fet, el gener de 1966, es va celebrar a San Francisco el 

Festival dels Viatges, que va consistir en ballar i fer demostracions sota els efectes 

de LSD. 

 Els amics havien comentat de sotmetre’s a aquestes proves. Els deia que no, 

però ells, sobretot el Trent, em contestava dient que no era res més que una 

experiència nova i que no passava res. No sé amb quina cara el vaig mirar, però 

recordo que em va abraçar i em va dir: tranquil·la dona, confia en mi, ja veuràs que 

no passarà res. Em va sobtar que em digués això, però sabia què es feia, o almenys 

ho esperava. 
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 Molta gent veia els hippies com persones que no feien altra cosa que passar 

el temps, anar a concerts, drogar-se i viatjar amunt i avall. Però en realitat vam lluitar 

per moltes coses i per millorar la situació de cadascú. 

 Amb el recolzament de grups, com els estudiants, sobretot els universitaris, 

vam realitzar una sèrie d’esdeveniments i actes durant els 60 en els que vam 

proposar alguns objectius. Era molt difícil aconseguir-los tots, perquè representàvem 

un sector de població que ningú escoltava, però no vam defallir. 

 Moltes dones hippies van formar un col·lectiu femení. De seguida m’hi vaig 

interessar, havia de lluitar pels meus ideals. Totes juntes realitzàvem actes que ens 

feien sentir més lliures. Vam fundar l’Organització Nacional de les Dones per buscar 

la no discriminació sexual, econòmica, política i educativa de les dones com també 

la legalització de l’avortament. 

 Tots els hippies vam prendre part en manifestacions per defensar els drets 

dels negres. Les més importants van ser les que van realitzar els estudiants de les 

universitats de Colombia i Boston, que estaven organitzades pel grup SDS 

(Estudiants per una Societat Demòcrata). A part, realitzaven també ocupacions a les 

administracions universitàries per demostrar el descontentament. 
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 Ens vam oposar a la guerra del Vietnam 

quan vam veure que el govern no tenia en compte 

l’opinió de la població; que els recursos econòmics 

es destinaven a armament, i que cada vegada més, 

els EEUU hi enviaven més tropes. Després de la 

mort del president Kennedy, el novembre de 1963, 

qui era favorable a resoldre el problema de manera 

pacífica, també ens vam oposar a la política d’intervenció del president L.B. 

Jonhson. Totes aquestes raons justificaven el nostre no a la guerra, a part dels 

milers de morts. Altra vegada, els estudiants del SDS, que serien els futurs soldats 

del Vietnam, van organitzar el primer Teach-in, al campus de la universitat de 

Michigan. Era un acte per a informar els estudiants del què estava passant realment 

a la guerra. 

 
55. Explicació al Teach-in 

 Semblava que les coses no canviaven. Així que, a partir d’aquest 

esdeveniment, es van realitzar manifestacions i protestes pacífiques a diferents llocs 

dels EEUU. Participàvem en aquelles que quedaven a prop de casa. Era l’única 
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manera que teníem perquè el govern ens sentís. Se’n van fer moltes, de 

manifestacions, però les més importants van ser: 

la del 16 d’octubre de 1965, a nivell nacional; les 

del 10 i 15 d’abril, a la ciutat de Nova York, on 

s’hi van reunir 400.000 persones, i les del 21 i 22 

d’octubre de 1967, al Pentàgon, on 35.000 

persones ens vam manifestar pacíficament. 

Cantàvem i ballàvem, es van llegir discursos 

durant tot el dia. Molts dels joves que no volien anar a la guerra cremaven els vestits 

i molts veterans llençaven les medalles. Al final però, la policia ens va fer fora amb 

violència. No vaig entendre aquell comportament.  

 
56. Joves manifestant-se contra la guerra del 
Vietnam 

 No totes les protestes pacífiques van quedar reduïdes a manifestacions. El 5 

de desembre de 1968, els pacifistes van dur a terme una nova actuació. Van intentar 

tancar el centre d’instrucció de Nova York. 

 La guerra continuava i continuava, i els nostres crits s’ofegaven amb l’eco del 

silenci. Era el gener de 1968 i l’exèrcit americà va patir l’ofensiva del Tet en la que 

els americans van ser derrotats i on van morir milers de soldats. A partir d’aquí, molts 

americans van obrir els ulls per primera vegada i van ser conscients que mai 

guanyarien la guerra. El president va demanar l’alto el foc i dos mesos després van 

començar les negociacions de pau a París. Ja era hora que les coses comencessin 

a anar bé. Semblava que en un principi la guerra s’havia acabat. El que no sabíem, i 

no esperàvem, van ser les conseqüències que aquesta guerra ens portaria temps 

després. 
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 Recordo una altra actuació. Va tenir força importància. Va ser el 1968 durant 

la Convenció Demòcrata de Chicago. No sabia 

ben bé de què anava, havia sentit alguns 

comentaris i massa mentides, però el Zen que ho 

sabia tot, ens ho va explicar. Es veu que els 

polítics havien arribat a uns acords i que mai els 

portarien a la pràctica. Quan la gent va saber que 

eren mentida, van provocar protestes, però totes 

elles van ser insignificants en comparació a 

l’actuació que van realitzar Abbie Hoffman amb el 

 
57. Policia emportant-se a Pigassus, 
mascota del partit Yippi 
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seu partit polític Yippi i els estudiants del SDS. El Zen va dir que s’hi van reunir 

500.000 manifestants i que per contrarestar aquest acte, l’alcalde Daly va reunir 

120.00 policies, 6.000 guardians i 1.000 agents de l’FBI i de la CIA. Hi va haver 

enfrontaments entre els dos grups. Els cossos de seguretat van actuar amb violència 

contra els manifestants i reporters. Aquest succés va tenir fortes conseqüències. 

L’alcalde Daly i el líder de la convenció demòcrata, Humphery, van perdre el poder. 

Els líders dels Yippies i dels SDS, coneguts com els 7 de Chicago, d’aquests sí que 

n’havia sentit a parlar, van ser detinguts i jutjats.  

 Tot i haver començat les negociacions de pau, el 1969 es va celebrar la 

manifestació més gran de la història; no me la vaig perdre. Hi vam assistir unes 

500.000 persones. Ens vam manifestar, no perquè retiressin les tropes ja que aquest 

procés ja havia començat, sinó per les morts durant la guerra. Havien mort més de 

100.000 soldats nord americans. Eren més de 100.000 coloms a l’aire, 100.000 

noms que mai s’esborrarien de les memòries dels seus familiars. 

 Les Panteres Negres van lluitar també per aconseguir la igualtat entre races, 

per la no discriminació. Els hippies els vam donar 

suport perquè crèiem en el mateix ideal, però no 

vam compartir mai el camí per aconseguir-ho. 

Eren partidaris d’utilitzar la violència.  
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 No ens vam poder quedar callats davant 

l’abocament de petroli que es va produir a les 

costes de Califòrnia el 1969. Ens preguntàvem 

què havia fallat. El govern no va saber reaccionar i nosaltres no vam saber fer altra 

cosa que manifestacions per demostrar el nostre descontentament, i proposar lleis 

mediambientals que respectessin l’aire i l’aigua. Vam donar suport a grups 

ecologistes i organitzacions com Greenpeace. Nosaltres, els més fidels a la natura, 

vam lluitar perquè aquell fet no es repetís. Les costes eren negres, l’aigua bruta, 

milers del peixos van morir. Com que tampoc aconseguíem gran cosa, el 1970, un 

any després, es va realitzar el primer dia de la terra, el Clean-in.  

 
58. Panteres Negres manifestant-se 

 Vaig quedar sorpresa quan vaig saber que aquest acte havia rebut el suport 

de més de 140 països i que, als EEUU, havíem sigut 100.000 les persones que hi 

vam participar. Com que va tenir tant èxit, a les escoles es va ensenyar a respectar 

el medi i, a Nova York, es van realitzar tot un conjunt d’activitats, com plantar arbres, 
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llegir discursos, fer desfilades i reunions a les universitats, perquè la societat en 

prengués consciència. Ja havíem fet tard perquè el desastre ja s’havia provocat, 

però no em quedava cap més remei que consolar-me amb aquells fets i pensar que 

no tornaria a passar. Tant de bo… 

 No entenia res de res. Érem el 1970 i el president R. Nixon volia ampliar la 

guerra del Vietnam amb la invasió de Cambodja. No hi havia hagut suficients morts? 

No en tenia prou amb la sang i la desesperació?... La impotència em superava. Així 

doncs, el vam criticar, i tant! Ampliar la guerra suposava que molts més joves 

haurien de fer de soldats i que totes la manifestacions que havíem fet fins aleshores 

no havien servit per a res. Ens havien pres el pèl, ens havien tornat a enganyar. Em 

sentia estúpida, malament.  

 A la ciutat de Kent, a l’estat de Ohio, els 

estudiants del SDS es van revolucionar i el 

govern va respondre amb la força i decretant el 

toc de queda. Els estudiants van continuar amb 

l’oposició. La policia, que es creia superior, va 

actuar amb una forta repressió que va provocar 

4 morts i 9 ferits.  
 

59. Massacre a Kent 
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 Les coses empitjoraven cada vegada més i com a conseqüència d’aquesta 

massacre, a nivell nacional, els estudiants i els treballadors van realitzar una vaga 

que nosaltres vam recolzar. Aquestes conductes m’encenien. No sabia qui era més 

canalla, si el govern o la pròpia policia.  

 Els fets tampoc van acabar aquí. La policia, seguint les ordres del govern, va 

continuar anant en contra dels vaguistes i van morir 2 estudiants més. En total ja 

eren 6, un número prou significatiu. Al final, el govern va considerar que els únics 

culpables havien sigut els estudiants. Era d’esperar. 
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X. Música 
(*), (**) Es poden escoltar les cançons en el primer i segon CD.                                                                                                                                 

 
 No hi havia dia que no cantés. Em passava el dia repassant les lletres de les 

cançons dels grups que més m’agradaven. Durant el temps que havia viscut a casa, 

m’estirava al llit, posava la música ben alta, tancava els ulls i cantava i cantava les 

cançons. M’imaginava què devia ser anar a un concert. Me’n moria de ganes!. 

 En el moviment hippie, la música va ser la protagonista. Tothom coneixia les 

mateixes cançons, els mateixos grups i cantants. Va ser l’expressió artística més 

important i la que més va influir a la resta de la societat, sobretot als joves. 

 Els hippies utilitzàvem la música com un 

mitjà per a comunicar-nos. Ens servia per 

expressar les nostres esperances i la nostra 

ideologia. 

 Em seria impossible comptar els 

concerts i festivals que es van fer. Cada dos 

per tres hi havia cartells que els enunciaven. 

No només s’hi escoltava música i eren llocs de 

reunió i trobada, sinó que també, a vegades, s’hi recitaven poemes.   

 
35. Joves hippies ballant 
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 Tot i que la majoria de gent escoltava el mateix, hi havia diferents tipus de 

música. El que predominava era el rock, però també el blues, la música popular, el 

folck, el pop, etc.  

 Com que volíem innovacions van aparèixer nous estils. Un d’ells va ser el rock 

àcid, rock que estava influenciat pels efectes dels al·lucinògens, ja que molts dels 

seus compositors i cantants actuaven sota els seus efectes. No m’agradava gaire, 

però recordo que el grups Jefferson Airplane, Love i altres es van caracteritzar per 

aquest estil.  

 També va sorgir el rock progressiu amb Pink Floyd, el rock simfòni amb Yes i 

Génesis i el blues blanc, interpretat per cantants de raça blanca com Janis Joplin. 

 Era el gener de 1967, tenia 21 anys. Feia molt fred. Amb els amics vèiem 

cartells a les parets dels carrers anunciant que el dia 14, a la ciutat de San 

Francsico, concretament al Golden Gate Park, se celebrava el Human Be-in. Però 

què era? Ningú ho sabia, però tothom hi volia assistir i nosaltres, els primers.  
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 Aquell dia el parc estava ple. La majoria érem joves. L’endemà, la premsa, ho 

va qualificar com la primera trobada hippie. Alguns, fins i tot, van creure que va ser el 

punt d’origen del moviment. Van dir que entre tots érem unes 50.000 persones. Ens 

vam asseure al terra, ens volíem manifestar contra les conductes socials establertes. 

Va ser un acte de convivència pacífica a l’aire lliure. Malgrat el fred, la gent estava 

allà. Va ser una reunió de tribus urbanes. S’hi van llegir poesies i manifestos de 

Timothy Leary, Allen Ginsberg, Richard Alpert, Dick Gregory, Gary Snyder. Tots eren 

escriptors de la generació Beat que van donar a conèixer la seva nova ideologia. 

També s’hi va escoltar música rock. Era la primera vegada que l’escoltava en 

directe. Ens vam deixar portar per les notes de les melodies i com una massa 

conjunta ens vam posar a ballar. Com a símbol de protesta, es van consumir 

drogues, es va practicar sexe com la cosa més natural i es va anar contra la guerra 

del Vietnam. 

 Sempre recordaré amb nostàlgia aquell dia i aquella cançó. Va ser la primera 

vegada que la vaig sentir. Es titulava “San Francisco” i la va 

cantar Scott McKenzie (*). La seva lletra em va hipnotitzar. 

Com un crit de guerra deia que si anaves a San Francisco 

trobaries molta gent jove amb noves idees i flors als cabells... 

Mai més la podré oblidar.  
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 S’acostava l’estiu. Estàvem cansats dels exàmens, dels 

llibres i dels professors. Volia veure el sol, passar les hores 

sense preocupar-me, i qui m’ho hauria de dir que aquell estiu 

seria l’Estiu de l’Amor, el “San Francisco Summer of Love”.  
36. Cartell del Human 
Be-in 
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 Durant tot l’estiu es van celebrar molts concerts a San Francisco i Monterrey, 

a l’estat de Califòrnia. Un somni fet realitat. En aquest temps, milers i milers de joves 

vam anar apareixent i desapareixent, com els dies, que passaven més de pressa 

que mai. Tots buscàvem el mateix: escoltar música en llibertat i en comunitat. Volíem 

demostrar que havia nascut una nova contracultura, la hippie. 

 El primer concert que es va celebrar, no hi vaig poder anar. Va ser el Fantasy 

Fire and Magic Mountain Music Festival, que se celebrava els dies 9 i 10 de juny. Els 

pares no m’hi van deixar anar. No vaig arribar a saber mai quina en va ser l’excusa, 

perquè ells no me la van voler donar. El fet és que em vaig quedar a casa, al porxo, 

durant tota la nit, esperant que les hores passessin. Tots els meus amics hi havien 

  



anat. Era un bon començament, vaig pensar irònicament. Les il·lusions es 

començaven a esvair.  

 No vaig poder aguantar més i, l’endemà, vaig trucar la Yuna. Com havia anat? 

Hi havia gent?... Pobra! Devia tenir molta son i vaig disparar un munt de preguntes 

que li devien perforar el cap.  

 
37. Hippies ballant 

 M’ho va explicar tot. Van arribar al turó 

Mount Tamalpais a Marin Country de Califòrnia, 

que era el lloc on se celebrava. Hi havia unes 

15.000 persones. Tots junts havien cantat, ballat 

i havien vist els estels amb cançons de Jefferson 

Airplane, The Doors, Country Joe&The Fish, i 

molts més. 

 Quina sort!. Ella hi havia pogut anar, i jo, no. Em vaig enfadar més que mai 

amb els meus pares. Al final em va semblar que em van entendre. 

 Pocs dies més tard, del 16 al 18 de juny, es va celebrar el Monterrey 

International Pop Festival, al parc d’atraccions de Monterrey a 

Califòrnia. Des del primer dia que en vaig veure el cartell, vaig 

començar a mentalitzar els meus pares. Els vaig dir que m’era 

igual si m’hi deixaven anar com si no. Hi aniria igualment. Tenia 

21 anys i volia viure la meva vida. Recordo que em van mirar 

amb cara de no saber què dir. Ja feia molt de temps que eren 

conscients que la seva nena s’havia fet gran i que ja no vivia al 

món de les nines i de les tardes davant una cuineta de fusta.  
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38. Cartell concert 
Monterrey

 El concert estava organitzat per un grup que m’agradava molt, The Mamas & 

the Papas.  

 El dia abans no vaig poder dormir. Era el primer gran festival de la història del 

rock. El dia del concert, multitud i multitud de joves ens desplaçàvem al mateix lloc. 

El recompte final va ser de 200.000 persones. El lema va ser “Música, flors i amor”. 

El primer dia es va dedicar a la música acústica; en el segon, van actuar grups com 

Moby Grape i Jefferson Airplane i, el tercer, es va dedicar a la música rock amb 

grans grups com The Who i els meus preferits, The Mamas & the Papas. Quina 

cançó més bona, vaig cantar tota la lletra: era California dreaming (*). El meu somni 

sí que s’havia fet realitat!. No sé com vaig aguantar tantes hores sense dormir, però 
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recordo que vaig arribar a casa amb els peus arrossegant i em vaig estirar al llit. No 

recordo res més. Em vaig llevar l’endemà, després de dormir més de dotze hores. 

 Després d’aquest concert, el 21 de juny es va organitzar una festa per 

celebrar el solstici d’estiu a Golden Gate Park. Finalment, l’Estiu de l’Amor es va 

acabar amb la representació de la mort del hippie, “The Death of the Hippie”. 

 Va ser durant l’Estiu de l’Amor quan la cançó All you need is love (*), dels 

Beatles va recórrer el món. Nosaltres la vam convertir en un lema i és que la lletra 

difonia que l’única cosa que es necessita és amor. Quins temps, aquells! 

 Era ja l’hivern de l’any 1968 i durant els dies 28, 29 i 30 

de desembre, es va celebrar el Miami Pop Festival a 

Gulfstream Park, a la costa est de Florida. No hi vaig anar. No 

perquè no em deixessin sinó perquè amb els amics vam quedar 

que no. Vaig llegir que hi havia assistit més de 10.000 persones 

i que els cantants de rock i blues que més hi van destacar van 

ser José Feliciano amb la cançó “Light My Fire” (*), i John 

Mayall’s Bluesbreakers amb “Room to move” (*). A part, també 

hi van participar altres grups i cantants com The Grateful Dead, 

Jimi Hendrix, etc.  
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 El temps va anar passant. Vivia a la comuna. Tenia 22 anys.  Un altre estiu 

tornava, i amb ell, ganes de viure noves experiències, i és que l’estiu era la meva 

estació preferida.  

 
39. Cartell Miami Pop 
Festival 
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 Era a mitjan d’agost. No ho oblidaré mai. El 15, 16 i 17 d’agost es va celebrar 

el concert de Woodstock ’69. L’esperava amb més ganes que de costum. Tot estava 

planejat, perfecte. Cap inconvenient, tot anava com ho 

havíem previst.  

 El nom del concert era: “Woodstock, music and fair” i 

el lema: “Tres dies de pau, música i amor”. Es va celebrar 

al poble de Bethel, al nord de l’estat de Nova York, a la 

granja de Max Yasgur. Ens quedava una mica lluny, però 

amb la bossa a l’esquena, vam agafar la furgoneta i una 

setmana abans vam emprendre el viatge. En un principi 

s’havia de celebrar a Woodstock, el poble on Bob Dylan 

havia nascut, però per l’oposició dels veïns es va canviar, tot i que es va mantenir el 

 
40. Cartell concert Woodstock 

  



nom. Ara que comento aquest fet, recordo que fa poc temps, per la televisió vaig 

veure, que la granja on s’havia celebrat el concert, s’havia venut. Em vaig sentir 

estranya. És veritat que de tot allò ja feia molts anys, però la flama encara em 

cremava a dins i aquella venda em va fer sentir com si haguessin violat una part de 

mi.  

 Va ser el concert que més recordo, perquè va ser el més gran, famós i 

important de tota la història de la música. Era 

d’esperar, hi van assistir més d’una trentena de 

cantants, els més famosos d’aquell moment. 

 Els organitzadors esperaven que hi 

assistissin unes 40.000 persones, però quan 

nosaltres vam arribar, milers de joves feia dies 

que ja hi eren. De seguida vam conèixer gent, un 

d’ells, el Brandon. Era un noi tímid, que anava 

amb els seus amics. De seguida m’hi vaig fixar. 

Aquells ulls negres, cabells foscos i cara morena. La seva mirada, profunda i intensa 

em va fer caure en un pou on l’única llum era ell. Ells ens van dir que feia dies que ja 

hi eren i que la gent no parava d’arribar en cotxes, motos, furgonetes de tot arreu, 

dels diferents estats d’Amèrica i d’altres racons del món. Després del concert, vaig 

saber que hi vam assistir més de 500.000 joves, la majoria hippies i que més de 

250.000 persones no hi van poder accedir. 

 
43. Vista des de l’aire del concert de Woodstock 
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 Feia hores i hores que ens esperàvem. No s’avançava, la cua, infinita, 

formava un cuc enorme. Al final, molts de 

nosaltres vam entrar sense pagar i ens vam 

estalviar les entrades que costaven 8$ per un 

dia i 24$ pels tres, una fortuna en el seu 

moment. Tothom hi volia ser i l’organització no 

va poder aturar la massa de gent que entrava de manera descontrolada. 

 
42. Entrades de Woodstock 

 Quan vam entrar al recinte, davant meu hi havia un escenari monumental. Em 

vaig quedar quieta, immòbil. El Zen em va dir que feia 50 m d’ample, 40 m de 

fondària i 12 m d’alçada. Que enorme! 

 Un cop a dins, vaig poder notar l’interès comercial dels seus organitzadors. 

Els festivals s’havien convertit en grans empreses i ells havien fet molta propaganda 

    Π◊γ. 49 



amb anuncis a revistes, llançament de fulls volants i venda d’entrades anticipades. 

Malgrat els esforços que van fer per obtenir-ne benefici, econòmicament va ser un 

fracàs, però amb la venda del documental que es va gravar durant el festival van 

recuperar els diners perduts. 

 A causa del gran nombre de gent que hi va assistir, els serveis no van donar a 

l’abast. Es va acabar l’aigua potable, els camions proveïdors no podien arribar per 

culpa dels milers de cotxes que hi havia aparcats, els 600 lavabos químics no es 

podien fer servir, l’hospital de campanya no donava per més. Es va convertir en un 

veritable caos. 

 Tot i que hi va anar molta gent, els guàrdies de seguretat quasi no van haver 

d’intervenir. No podien entendre que amb tanta gent no hi hagués cap problema. 

Malgrat tot, hi va haver incidents com ferits, intoxicats, alguns morts per sobredosi i 

dos naixements. Per a mi, en canvi, va ser ben fàcil d’entendre-ho. Tots compartíem 

el mateix sentiment, el mateix esperit que ens feia estimar uns als altres i que ens 

feia estar units i vetllar perquè aquella persona desconeguda que tenies a la vora 

estigués bé.  
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 Va ser durant aquests dies quan el Brandon i jo ens vam conèixer. Vam 

cantar i ballar junts, vam parlar, riure i compartir 

noves emocions. 

 Molts dels cantants que van actuar no 

els coneixia, però també n’hi havia de molt 

bons. Els que tenien més renom i que puc 

recordar alguna cançó d’ells van ser Joan 

Baez, amb Sweet Sir Galahad (*), quina veu 

tenia!, era capaç de fer-te vibrar; Santana amb Jingo (*), la famosa i esperada Janis 

Jolpin amb Summertime (*); Creedence Clearwater Revival, amb Proud Mary (*); el 

grup The Who, amb My Generation (*); o la gran cançó With a Little Help From my 

Fridens, dels Beatles, interpretada i versionada per Joe Cocker (*); Blodd, Sweet & 

Tears, amb Spinning Wheel (*),i el gran Johnny Winter amb, la cançó Johnny 

B.Goode (*). Un altre grup que recordo va ser Crosby, Stills, Nash & Young, amb 

Suite Judy Blue Eyes (*), que encara m’agrada molt. El concert de l’últim dia, quan 

tots ens adormíem i ballàvem per inèrcia, els acords de la guitarra de Jimi Hendrix 

 
44. Cansament al tercer dia a Woodstock 
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ens van despertar com mai; es veu que va ser el concert més llarg de la seva carrera 

i una de les cançons que va interpretar va ser Voodoo Child (*). 

 Quan es va acabar el concert, amb els amics, vam marxar. Recordo que 

aquelles hores van ser les més llargues dels tres dies. La gent estava cansada i 

volíem anar a dormir. Encara havíem de recórrer un bon tros de camí i quasi no 

m’aguantava.   

 Dies després, vam quedar amb els amics en un bar. Volíem parlar del gran 

concert. Ens hi vam passar hores i hores. Tots xerràvem a la vegada. Tots volíem 

explicar què havíem sentit. Molta gent va creure que a partir de Woodstock la música 

havia canviat, fins i tot, encara ara, sento comentar que per a entendre la música 

actual s’hauria de veure des de dues perspectives: la que es feia abans de 

Woodstock i la de després. 
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 Va tornar arribar l’hivern i amb ell, el 6 de desembre de 

1969, un nou concert. Va ser el concert gratuït d’Altamont. En 

un principi s’havia de celebrar al Golden Gate Park, però no sé 

què va passar que al final es va celebrar en un descampat 

situat a 40 milles de la carretera de San Francisco.  

 Nosaltres hi vam anar, però no tots, només el Trent, 

l’Azura i jo. Tot i que estava segura que cap concert podria 

igualar al de Woodstock, tenia ganes d’anar-hi. Hi van assistir 

unes 400.000 persones i va durar 2 dies. 

 
45. Cartell concert 
Altamont 
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 El grup que hi va tocar i que va organitzar el concert va ser els Rolling Stones. 

També hi van intervenir altres grups com Santana.  

 Aquest concert va ser gratuït perquè volia superar la convocatòria de 

Woodstock, però va rebre una crítica negativa i, per a 

mi, va significar la fi d’un camí. Durant el concert es 

va produir l’assassinat d’un noi negre de 18 anys 

malgrat haver-hi com a cos de seguretat els Hells 

Angels, grup que anava a tots els concerts dels 

Rolling Stones. No m’agradaven; eren una gent una 

mica estranya, que mostraven superioritat i amb unes pintes una mica rares. 

L’assassinat del noi es va produir mentre els Rolling Stones tocaven Sympathy For 

the Devil (*) i tot i que aquests van voler continuar, no van poder. Em vaig espantar 

 
46. Rolling Stones a Altamont 

  



moltíssim i amb l’Azura ens vam agafar més fort que mai al Trent com si ell ens 

pogués protegir. La gent cridava, plorava i nosaltres no enteníem res. La cançó més 

famosa que van interpretar va ser Satisfaction (*). 

 Per molts hippies, i entre ells jo, aquest concert va suposar donar a conèixer 

els aspectes negatius del moviment i també, com que va tenir lloc al desembre, es 

va donar per acabada la dècada dels 60 i l’etapa de l’amor. Hi vaig reflexionar. 

Potser tenien raó: tot s’havia acabat. Ens havíem equivocat, però volia fer alguna 

cosa per continuar amb l’ideal del hippisme. Dels errors se n’aprèn, em deia el meu 

pare, ho volia portar a la pràctica i demostrar que si un volia, podia. 

  Més tard, Don McLean va immortalitzar aquest concert amb una cançó que 

mai oblidaré, va ser mundialment coneguda i es titulava American Pie (*).  

 A casa meva estaven cansats que circulés sempre amunt i avall, que visqués 

en una comuna i que només hi anés de tant en tant. La meva mare volia que tornés 

altra vegada i m’hi quedés. Potser ja començava a ser hora que deixés d’anar a 

concerts. Portava uns anys sense parar, però volia aprofitar la joventut. 

 A l’illa de Wight, a Gran Bretanya, concretament a prop del canal de la 

Mànega, s’hi va celebrar un concert. No hi vaig 

anar perquè era molt lluny. Em van dir que havia 

durat dos dies, del 31 d’agost a l’1 de setembre de 

1968. Hi van assistir unes 10.000 persones i com 

que va tenir tant èxit, l’any següent se’n va 

celebrar un altre. Va ser durant els dies 30 i 31 

d’agost. Aquest va ser el més important perquè hi 

van assistir unes 150.000 persones. Els cantants que van destacar van ser: Bob 

Dylan, amb cançons com Mr Tambourine (**) i Lay Lady Lay (**); The Moddy Blues, 

amb la cançó Night’s in White Satin (**), i altres artistes com The Band, Joe Cocker, 

etc. Tots ells els vaig poder sentir en un LP que l’Aïsha es va comprar. El tercer i 

últim concert es va celebrar del 26 al 30 d’agost del 1970. 

Vistes les perspectives dels anys anteriors, els 

organitzadors van pensar que aquest festival tindria una 

gran acceptació, la inversió va ser de molts diners, però es 

van arruïnar. Hi van assistir 600.000 persones però moltes 

d’elles no volien pagar l’entrada i van saltar les tanques. 
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47. Cartell concert illa de Wight  

 
48. Bob Dylan a Wight
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La gent es passejava pel recinte despullada, feien l’amor i van consumir moltes 

drogues. Vaig comparar la meva experiència en el concert d’Altamont amb aquests 

fets i vaig veure que la decadència del hippisme s’estenia a marxes forçades i la 

crítica de la societat es va generalitzar. 

 Dels grups participants, els més importants van ser: Chicago, amb les 

cançons 25 or 6 to 4 (**) i I am a Man (**); Leonard Cohen, amb Suzanne (**); Free, 

amb la cançó All Right Now (**); Richie Havens, amb Here Comes the Sun, una 

cançó dels Beatles que va versionar (**); Kris Kristofferson, amb Me & Bobby McGee 

(**), i Supertramp amb The Logical Song (**). Altres artistes.  

 A partir d’aquell moment es van celebrar els pseudo festivals, concerts que 

se celebraven amb l’excusa que eren hippies, però el moviment ja havia perdut la 

força dels anys anteriors i els que quedàvem érem pocs. 

 Ja érem al 1971 i els anys passaven tan ràpid que 

ni jo mateixa era capaç d’assimilar-ho. Se’ns presentava 

al davant un nou estiu i l’1 d’agost es va celebrar el 

concert de Bangla Desh, a Madison Square Gardon de 

New York. Tenia 25 anys i pensava que ja era una mica 

gran per anar al concert, així que com que tots hi 

estàvem d’acord vam pensar que no hi aniríem. Va ser el 

primer gran concert benèfic organitzat per George Harrison i Ravi Shankar. Hi van 

assistir 40.000 persones. En part em va saber greu no anar-hi perquè la seva 

finalitat era ajudar els refugiats del Pakistan Oriental que s’havien independitzat i 

havien creat l’estat de Bangla Desh. 

 
49. Cartell concert Bangla Desh 
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  Vaig sentir que van obtenir un benefici de 250.000 $, una bona suma per 

aquells moments que van ser donats a UNICEF. A part, es va fer un CD i un 

documental. Els beneficis dels quals encara avui en dia es destinen a aquesta 

organització.  

 Van participar-hi els artistes més famosos d’aquell moment, com Bob Dylan, 

Eric Clapton, entre altres. Algunes de les cançons que vaig poder escoltar i que més 

em van agradar van ser: My Sweet Lord, de George Harrison (**); Jumpin’Jack 

Flash/Youngblood Medley, de Leon Russel (**), i Blowin’ In The Wind, de Bob Dylan 

(**). 
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 No recordo cap més concert, la meva memòria deu haver esborrat els altres. 

Segurament se’n van fer molts més, potser no van tenir el ressò dels anteriors, però 

era difícil assabentar-se de tot el que passava. 

 El que sí recordo va ser l’òpera rock Hair. No vaig tenir 

l’oportunitat d’anar-hi perquè les entrades eren molt cares i només 

hi podien anar aquells burgesos que menyspreàvem. Es va 

representar per primera vegada a l’octubre de 1967, i el gran èxit no 

es va aconseguir fins que es va estrenar a Broadway, el 1968.  

L’obra estava ambientada als Estats Units durant els anys 60. Els 

temes que s’hi van representar van ser l’amor, la pau, la llibertat 

sexual, les drogues, etc. 

 Vaig riure molt quan vaig saber que havia sigut criticada 

perquè la gent no esperava aquells temes ni molt menys que els actors 

apareguessin nusos en algunes escenes. Més tard, al 1979, se’n va fer la pel·lícula 

que, a part de reproduir l’obra, reflectia el pacifisme dels hippies davant la guerra del 

Vietnam.  

 
50. Cartell del  
musical Hair 
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 A diferència del musical, aquesta la vam anar a veure una tarda al cinema. La 

veritat és que em va agradar molt! El que més recordo van ser dues cançons, 

Aquarius i Let the Sunshine In (**). 

 No tot el hippisme va quedar reflectit en una única òpera rock, sinó que, al 

1969, va ser estrenada l’òpera Tommy de la banda 

anglesa The Who. Es va caracteritzar pels sons de les 

guitarres que servien de fils conductors de l’obra. Més 

tard, al 1975, se’n va fer una pel·lícula que explicava la 

vida d’un nen, Tommy, que vivia en un entorn familiar 

molt dolent, ple de violència. Pobret. Realment em va 

saber greu que visqués d’aquella manera, però el pitjor 

de tot és que aquell fet era una simple pel·lícula i que a 

la realitat, al nostre voltant, aquest fenomen social passava, sense que ens 

preocupés.  

 
51. Cartell de l’òpera rock Tommy

 Una altra òpera rock que va influenciar moltíssim va ser Jesus Christ 

Superstar. Es va estrenar a Broadway el 12 d’octubre de 1971 i després es va 

estrenar a altres llocs del món com a Londres, on va tenir un gran èxit. Per tal que 
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pogués arribar a més gent, se’n va fer una pel·lícula que va ser mundialment 

coneguda. Alguns dels seus temes es van convertir en cançons molt famoses com I 

Don’t Know How to Love Him (**), Superstar (**) i Pinball Wizard (**). 

 Va ser la manera com aquesta obra va tractar la religió que va provocar una 

forta polèmica. Els cristians més integristes van creure que s’utilitzava malament el 

nom de Jesucrist. Molta gent, després de veure-la, va quedar influenciada. Va 

repercutir en la moda, en el pensament i en l’estètica de tota una generació.  
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 Com tot, el moviment va tenir un principi i un final. Un 

final que cada vegada es veia més a prop.  

 A partir dels anys 70, els concerts de rock i els macro 

festivals van deixar de tenir renom: s’havien qualificat de 

caos. La gent va deixar d’assistir-hi i es va considerar que la 

música i el moviment hippie havia superat ja el període de 

màxima esplendor i començava una decadència ràpida que 

va portar-lo a la quasi desaparició. Tots nosaltres notàvem 

aquests canvis i ens hi negàvem. No volia que s’acabés, no 

volia que la gent el deixes enrere, perquè encara hi creia. 

 
52. Cartell en castellà de 
l’òpera Jesus Christ 
Superstar 
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 Els concerts cada vegada van tenir menys força, però els Beatles van 

perdurar. Durant tot el hippisme va ser un dels grups que més renom van tenir. 

 La seva força es va veure reflectida en els canvis que va experimentar la 

música abans, durant i després d’ells. Ja a casa meva, havia escoltat els seus 

acords i havia madurat amb ells. A mesura que passaven els anys, el seu estil va 

anar canviant.  Van provar noves melodies i cançons que la societat i la resta de 

cantants acceptaven i assimilaven amb gran rapidesa i satisfacció. No em van deixar 

mai de sorprendre, cada nota, cada cançó i cada disc nou, tenien un sabor diferent, 

un aire diferent i et transportaven cap a un món nou. 

 Dins del bagul encara hi guardo el LP de Seargent 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Va ser el millor regal 

del Brandon. Escoltava i escoltava sense cansar-me les 

cançons Lucy in the sky with diamonds (**) i Seargent 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band (**). Encara ara, quan 

sento les cançons, el cor se’m fa petit i una sensació de 

fred recorre el meu cos. Són els records d’un amor passat, perdut. 

 
53. Caràtula de LP dels Beatles 

  



XI. Actualitat 
 
 Havien passat els anys i, amb ells, la meva joventut. No em queixava; havien 

sigut els millors anys de la meva vida. Havia viscut noves experiències que mai res 

ni ningú em faria oblidar. Havia estat acompanyada de la gent que més estimava i 

havia sigut feliç. No podia demanar res més. Quan havia volgut riure havia compartit 

les rialles; i quan havia plorat, havia tingut algú que m’ajudava a agafar forces. 

 No podia aturar el temps. No podia posar-me dins d’un rellotge d’arena i evitar 

que la sorra passés d’un costat a l’altre. Les coses canviaven tant si volia com si no. 

Fes el que fes. 

  El moviment hippie havia passat. Tot i que no volgués, n’havia de ser 

conscient. Els anys 60 i 70 ja formaven part del passat. Però no tot va desaparèixer 

com de la nit al dia.  

 Temps després es van organitzar trobades, festivals de música, etc. per a 

recordar aquells anys. No s’intentava tornar a viure en el món hippie, només 

preteníem i pretenem que durant els dies o les hores dels actes, la gent prengui 

consciència de tot aquell moviment, pel que vam arribar a lluitar i al mateix temps, no 

ens hem d’enganyar, que els organitzadors poguessin obtenir-ne beneficis. 
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60. Festival Burning Man

 Ja feia anys que se celebrava, però no me 

n’havia assabentat. Era un dels festivals més 

estranys que recordaven el hippisme. Era el Burning 

Man Festival. Se celebrava des del 1986. Imagina’t 

si feia temps, i jo sense saber-ho. Quan el vaig 

descobrir em va fer molta gràcia i vaig buscar 

informació per saber què era.  

 És un festival que se celebra cada any i que té una durada d’una setmana. Es 

fa al mig del desert de Nevada i es caracteritza per ser un moviment artístic i 

d’alliberació. Allà cadascú va al seu rotllo. Hi predomina la lliure expressió i el 

respecte absolut per als altres, els seus gustos i les seves idees. M’hagués agradat 

anar-hi, però trobava que potser desentonaria una mica.  

 Vaig llegir que el desert simbolitza començar de zero; i que el foc, renovació 

personal. Em va sobtar que durant la setmana del festival sorgís, del no res, la ciutat 

Black Rock City, una ciutat formada per més de 40.000 habitants i que només 
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existeixi del 26 d’agost al 2 de setembre. Una vegada el festival s’acaba, no es deixa 

cap tipus de rastre.  

 Durant aquesta setmana es crea una societat utòpica, com la que nosaltres 

havíem buscat amb tanta il·lusió. Una ciutat on no s’hi compra ni s’hi ven res, on els 

diners perden valor i on només existeix el regal i l’intercanvi. Es busca 

l’autosuficiència, la responsabilitat i la cooperació. És una bona manera de viure al 

marge del capitalisme.  

 Em pregunto quin seria l’objectiu a part de reviure un temps del passat. Tot 

plegat era una mica estrany. Vaig arribar a la conclusió que l’objectiu era la creació 

de tot allò relacionat amb l’art. Un art lliure, individual, propi, democràtic. 

 A part d’aquest festival, a nivell musical, s’han celebrat concerts i festivals per 

recuperar, amb nostàlgia, les vivències del moviment hippie. Es va organitzar el 

Segon Estiu de l’Amor. No es va celebrar als EEUU com tothom esperava, sinó que 

es va fer al Regne Unit durant els anys 1988 i 1989. No hi vaig assistir, era massa 

lluny i, de mica en mica, he anat perdent aquelles forces que m’havien fet viure.  
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 Mai he pogut oblidar el concert de Woodstock i 

quan, el 1994, vaig saber que organitzaven una altra 

vegada un concert com el del 1969, no vaig dubtar dues 

vegades. Vaig agafar l’agenda telefònica on encara 

guardava el telèfon dels amics. Com els trobava a 

faltar! Potser haurien canviat de pensament, però 

esperava que pensessin com jo. Potser ja no vivien a la 

mateixa casa, és clar, jo també havia marxat. De totes maneres, segurament allà hi 

trobaria gent. Només em va contestar la Yuna i estava d’acord en anar-hi. Se 

celebrava a Nova York del 12 al 14 d’agost i com una nena petita, dos dies abans ja 

estava nerviosa. El lema del concert era “Dos dies més de pau i música”. Hi vam 

assistir unes 300.000 persones. No va ser com ens esperàvem. Guardàvem el 

record del mític Woodstock i era molt difícil de superar. Vam notar que l’ambient 

també havia canviat i ens va saber greu. Era hora de fer punt. 

 
61. Cartell concert Woodstock ‘94 

 Es van celebrar concerts any rere any com el de Woodstock i el de l’illa de 

Wight però, cada vegada, amb menys ressò. 

 Trobo curiós però, que els grans concerts que s’organitzen avui en dia tenen 

els  seus orígens en el concerts que es van celebrar durant el hippisme. Tot i això, hi 
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 ha moltes diferències que els separen. Tots ells busquen beneficis, mentre que una 

petita minoria continuen l’ideal hippie. És difícil trobar exemples d’aquests i se’n sent 

molt poc a parlar, però vaig trobar-ne dos. Un era de música indi. Se celebrava a 

Glastonbury. L’altre era el Festival de la Pau, el “Peace Fest”, a Peace River, a 

l’estat d’Alberta a Canadà. Es va portar a terme per primera vegada el 1997 i a partir 

d’aquell any se celebra el primer cap de setmana del mes de juny. 

 Aquest concert es va realitzar perquè es va produir una riuada que va 

emportar-se part de la ciutat deixant el poble arruïnat. Per a solucionar els danys, es 

va proposar organitzar un festival de música alternativa. Van assistir-hi unes 10.000 

persones i, vist l’èxit, els organitzadors van creure que l’experiència era positiva i que 

es podia repetir. Els diners obtinguts els van destinar a la reconstrucció de la ciutat. 

Em semblava una història bonica i trista a la vegada. Un poble ofegat havia lluitat 

amb esperança per tornar a començar de zero.  

 De la mateixa manera que la música ens ha acompanyat fins avui, moltes de 

les comunes que van aparèixer, han evolucionat i influenciat els col·lectius 

anomenats ecoaldees. Són persones que, com nosaltres vam fer, busquen una 

manera alternativa de viure, envoltada de natura, de boscos. Moltes vegades van a 

pobles abandonats i viuen dels productes obtinguts dels horts i dels corrals, intentant 

no malgastar recursos i buscant ser autosuficients per allunyar-se del consumisme. 

Crec en aquesta gent. Són ecologistes perquè respecten el medi ambient, perquè 

utilitzen energies renovables i perquè reciclen residus per reduir l’impacte que la 

humanitat fa sobre el planeta.   
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 Sembla difícil creure que en uns temps com els d’ara hi hagi persones que 

pensin d’aquesta manera. Fan treballs comunals, creen cooperatives, rehabiliten 

cases i realitzen activitats artesanals en les que manifesten tota la seva creativitat. 

En el fons, són un reflex del que fèiem nosaltres.  

 Alguns el recordaran i d’altres potser l’hauran oblidat. Era una tarda com 

qualsevol i vaig sortir a passejar. Caminava distreta, pensativa. Vaig passar per 

davant del quiosc de la plaça on vaig veure el diari “The Village voice”. Vaig quedar 

sorpresa. Em pensava que ja no es publicava que, com tot, havia quedat enrere. El 

vaig comprar. Aquell diari m’havia informat anys enrere del que passava. S’havia 

publicat per primera vegada el 1955 i havia difós els esdeveniments hippies més 

importants dels EEUU. 
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 Em miro fixament al mirall de casa. Han passat els anys, no ho puc amagar. 

Aquella noia que havia sigut, s’ha perdut. Tinc 61 anys. Qui m’ho hauria de dir!. Sóc 

feliç, però diferent. No sento el mateix que anys enrere. L’esperança i la il·lusió s’han 

anat esmicolant i han deixat un rastre al meu darrere. Un rastre que ressegueix el 

meu camí, la meva vida. La meva història.  

 Quan vaig pel carrer, veig que no només sóc jo la que he canviat. Els carrers, 

els somriures de la gent, i fins i tot el sol, és diferent. A cada pas que faig, el terra 

tremola sota meu. És que els carrers parlen? Em recorden anys passats. Cada 

carrer, cada cantonada, cada plaça. Tot és diferent, tot. 

 No puc evitar pensar-hi, forma part de mi. Sortir al carrer és voler refer la 

meva vida. Els aires em transporten al passat. Recordo i recordo.  

 Veig hereus del meu temps, persones inconscients que sense voler segueixen 

el meu camí. Potser només les veig jo les semblances, però cada instant tot 

s’assembla més als anys 60. 
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 Quan vam començar la revolució sexual, mai vaig pensar que provocaria els 

canvis que es van donar a la societat. Ara no hi ha cap problema, hi ha molta 

informació, se’n parla a les escoles, hi ha lleis per a l’avortament, els anuncis de 

productes sexuals ens inunden, les dones tenen més llibertats i els gays no se 

n’amaguen. El sexe es veu des d’una altra perspectiva, per a mi, millor. Vam 

aconseguir més del que la gent i nosaltres mateixos pensàvem. Puc estar orgullosa.  

 Sento parlar del què s’hauria de fer per evitar el canvi climàtic i em pregunto si 

són la continuació de voler mantenir el medi ambient i l’ecologisme que nosaltres 

vam començar. La gent deu ser conscient que la natura s’ha de respectar. 

 La gent jove no perd aquell esperit que m’havia embolcallat. Riuen i corren. 

Canten i ballen. Tampoc han marxat aquelles ganes de voler provar coses noves. 

Nosaltres ens vam drogar, l’excusa era que es van posar de moda. Aquesta moda 

que vam iniciar, encara ara continua. Cada vegada n’hi ha més, de més diferents i 

en més quantitats. Per sort o per desgràcia o per predestinació, altra vegada són els 

joves els que cauen a la trampa. M’agradaria dir-los-hi que no ho facin, però no 

m’escoltarien. Tampoc ho vaig fer i no volia que ningú em digués què havia de fer i 

què  no.  Potser  la  meva experiència els ajudaria a canviar de mentalitat i a pensar- 

s’ho dues vegades, però tothom pensa que a mi no em passarà!. 

 No  creia  en  els  mitjans  de  comunicació  i  encara ara els rebutjo. No podia 

    Π◊γ. 59 



creure en la visió oficial dels fets: l’opinió pública estava manipulada. Actualment els 

mitjans s’han apoderat del món, ens controlen més que mai, pretenen construir les 

nostres vides. No em deixo dominar i molta altra gent tampoc. Aquella tendència que 

vam iniciar, encara continua vigent. 

 Vam iniciar la revolució dels colors. Pintàvem cotxes i autobusos, i quan Janis 

Joplin es va fer pintar el seu Porche 365, tots ho vam voler fer. Així doncs, no és 

d’estranyar que amb el tunning es continuïn fent aquestes modificacions. 

 Les modes canvien, però el rerafons és el mateix. Nosaltres ens pintàvem el 

cos amb el body art. I ara, em pregunto: els tatuatges no són el mateix? 

 Ens vam interessar per la meditació, el misticisme i actualment encara existeix 

 El pacifisme cada vegada té més seguidors. Crec que la gent s’ha cansat de 

les guerres. No ens vam poder quedar quiets, com si res hagués passat. Davant la 

guerra del Vietnam, vam fer el possible perquè s’acabés. Lluitaria perquè totes les 

guerres actuals s’acabessin i com jo, molta més gent protestaria contra les 

intervencions bèl·liques dels EEUU a qualsevol part del món per obtenir beneficis 

econòmics. Alguns aspectes no canvien, i el fet que els EEUU es creguin els àrbitres 

de la política internacional n’és un d’ells. 
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 La passió per conrear els propis aliments, per menjar sa, ser vegetarià, 

conrear productes ecològics i tornar a viure a la natura, s’ha posat més de moda. 

Nosaltres en vam ser els pioners, vam introduir productes naturals a la nostra dieta i 

aquesta manera de menjar s’ha arrelat en moltes societats. Ho vam fer per sentir-

nos més propers a la natura, per sentir que formàvem part d’ella.  

 Camino i veig persones que no tanquen els ulls davant la realitat, davant dels 

problemes. Intenten canviar i millorar el dia a dia. Són aquelles que no es conformen 

amb l’odi i la por, les que lluiten pel que volen, que segueixen, encara que sigui 

d’una manera diferent, l’ideari hippie. M’hi veig reflectida; són part del meu mirall.  

 Em sap greu saber que ningú ens té en consideració. La gent es limita a viure 

el dia a dia; sense tenir en compte el passat, no es pregunta el perquè de les coses. 

Ningú sap com vam arribar a lluitar els joves de les dècades anteriors. Molts 

accepten per comoditat, indiferència o mandra allò que ens donen i imposen, no es 

preocupen per buscar una alternativa, com nosaltres havíem fet. No veig un futur 

clar amb aquesta actitud. Em reprimeixo i l’única cosa que em demostra aquesta 

nova mentalitat és que cadascú busca el propi benefici. Només es dóna importància 
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a tot allò material, cauen dins del consumisme. Viuen el present i no es preocupen ni 

del més enllà ni dels altres. 

 Alguns hippies van canviar de mentalitat després que els anys 70 passessin. 

Volien creure que tot allò pel que van lluitar va acabar desembocant en la misèria, en 

la pobresa i en la cara més obscura de les drogues. Jo vaig aconseguir els meus 

objectius, no em penedeixo de res. D’altres, en canvi, van creure que mai 

aconseguirien els objectius i van abandonar el seu camí intentant que els seus fills 

no caiguessin en els mateixos errors. Errors. No m’agrada aquesta paraula. Ells 

mateixos s’obliguen a creure que totes les experiències que van viure van ser 

equivocacions. Intenten oblidar les vivències de quan eren joves i fan veure que tot 

allò que havien esperat amb tanta il·lusió, en realitat, no tenia tant sentit. Ara, es 

limiten a donar l’esquena, i l’esforç que van fer ells i moltes persones més durant les 

dècades anteriors, queda ofegat. 

 Jo no sóc com ells. Recordo el hippisme amb alegria i amb orgull. Tot ha 

passat, però continuo lluitant pels mateixos ideals. Sé que no és el mateix, la 

perspectiva ha canviat i el meu punt de vista també, però l’essència és la mateixa. 

 És difícil creure-hi en una societat que no ens entén. Políticament estem 

discriminats i humiliats, però no em sento sola per anar a contra corrent, sinó, no 

tindria gràcia i perdria tot allò que té de màgic. 

Β
 ρ

 ι 
α

 ν
 ν

 α
 , 

  υ
 ν

   
χ 

α
 μ

 ⎨
   

η 
ι π

 π
 ι 

ε 

 No em queda res més que el meu pensament i les ganes per lluitar.  

 La mare em deia que havia nascut per fer el que volgués i per anar en contra 

de tot i de tothom. Tenia raó. Me l’estimava i me l’estimo tot i que ja no està amb mi. 

La trobo a faltar. No sé on és, però sé que em vigila i em protegeix. Sempre seré la 

seva cuqueta amb sucre. Ella, el meu pare i tota la gent que m’estimava m’havien 

donat la força i el valor per a ser com era i com sóc, per no decaure en els pitjors 

moments, per a ser feliç. Em van ensenyar a riure i a plorar, a cridar quan em sentia 

sola, a somniar, a viure el dia a dia, a ser forta, a plantar cara a les coses que no 

m’agradessin, a respectar i a ser respectada, a aconseguir el que volia, a no dir que 

sí a tot, a ser jo mateixa, a estimar-me i a no menysprear-me. És gràcies a ells que 

sóc així, és gràcies a ells que puc sentir-me com em sento, és gràcies a ells que he 

après a estimar. Quan surt el sol, els meus ulls brillen més que mai i quan es pon, 

mantinc l’esperança de poder seguir el meu camí.  

Brianna. 
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XII. Conclusió 
 
 Després de realitzar el treball, crec que, en un principi, he aconseguit els 

meus propòsits. El resultat ha sigut el desitjat. 

 El hippisme va ser un estil de vida que, tot i voler viure al marge del 

capitalisme, va acabar formant-ne part. Es va comercialitzar la música, la roba i, fins i 

tot, les idees. A partir d’aquell moment, molts actes que es van organitzar, amb 

l’objectiu d’aconseguir beneficis econòmics, es van realitzar sota el nom de hippies. 

Aquest fenomen va provocar que molts hippies deixessin de creure-hi i 

abandonessin el moviment. Així doncs, actualment, el moviment s’ha esvaït, no 

continua vigent. És ben poca la gent que hi creu, ja que és difícil oposar-se a la 

felicitat instantània que produeixen els diners.  

 No es pot oblidar que ser hippie fou una manera de ser i fer a la que no 

tothom hi va poder arribar, sinó que va quedar reduïda, en molts casos, a aquelles 

persones que al seu darrere tenien una família benestant. 

 Mitjançant la realització del treball he adquirit tot un conjunt de coneixements 

que m’han permès el canvi de visió, de la idea tòpica sobre els hippies. Ara me’l miro 

com un moviment amb uns fonaments ferms que van més enllà del “Peace and 

love”. 
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 És difícil posar-se en el paper dels altres, sobretot si un ho desconeix i no ha 

compartit cap moment de la seva vida. Volia sentir què era viure una època de 

rebel·lió, de canvis i anar a contra corrent. El resultat, malgrat no poder tenir el 

suficient espai per a introduir-hi més literatura del que m’hagués agradat, ha estat tal 

com esperava. Mantinc l’esperança d’haver-me aproximat, al màxim, al punt de vista 

dels joves dels anys 60, factor que es deu haver vist reforçat pel fet que, tot i no 

trobar-me en els anys passats, sóc jove i tinc les il·lusions i les ganes de qualsevol 

d’ells. 

 Sola aquest treball no hagués estat possible. Va ser la Mercè que, durant el 

curs de primer, em va transmetre la força, les ganes i l’energia per fer-lo. Després el 

Rafael, que m’ha donat ànims per a poder continuar, i principalment, als meus pares 

i germana, que m’han recolzat en els moments que ho he necessitat. A tots ells, els 

he de dir que, tot i que no ho sembli, hi han posat una part prou important. 

Finalment, un agraïment especial a Brianna, que ho va viure. Gràcies. 
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