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de la divinitat i la nostra aprehensió d’aquesta.
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L’autor
MARC MALAGARRIGA
Nascut a Barcelona el 10 de setembre de 1982, vaig patir una forta crisis existencial mentre cursava tercer d’administració i direcció d’empreses, que em feu abandonar aquesta carrera i prendre’m un any per descobrir qui era y
què volia fer amb la meva vida. Durant aquest temps, vaig fer diverses activitats relacionades amb la política i la
filosofia, sense prendre partit de manera directa, i això m’ajudà a ampliar les mires i em dugué a Argentina primer
i, després, a conèixer en Lluís Maria Xirinacs, un dels millors referents i una de les millors persones que hagués
pogut trobar mai en aquells moments d’incertesa. Amb ell, i ja immers de ple en la llicenciatura de Filosofia per
trobar les tan anhelades respostes que buscava, vaig participar en la Fundació Randa i en el seu model de la realitat Globàlium. Ja llavors tenia les mires posades en la creació d’una nova societat i d’un nou model social, polític,
econòmic i educatiu més just, natural i equilibrat, que mica en mica es va anar definint a mesura que estudiava i
viatjava per arreu del món. La crisis existencial que s’havia iniciat anys enrere, lluny de minvar, va anar in crescendo
durant els anys següents, arribant al seu punt àlgid l’últim any de carrera. Les respostes les tenia. Però el món que
m’envoltava semblava dur-me la contrària. Més per obligació que per apetència, i ja llicenciat, em vaig veure forçat
a fer un retir espiritual que em dugué a conèixer a l’altre gran referent de la meva vida, l’Helen Flix, amb qui he
compartit aquests últims temps de treball d’evolució personal. Amb ella s’obrí una nova porta de llum i esperança
i junts treballem en la realització d’una sèrie de projectes per a poder materialitzar totes aquelles idees que, sense
saber-ho, sempre havíem compartit: la necessitat de crear un món millor.

Responsània, el nou món és una col·lecció de cinc volums en cada un dels quals
es tracta i s’aborda una dimensió de l’ampli espectre de la vida humana, tant
en un sentit individual, com col·lectiu. Des dels propis processos psicològics
interns, passant per la naturalesa de les relacions entre les persones i, evidentment, l’organització social, política, econòmica i educativa d’un col·lectiu,
fins a la noció i concepció de la divinitat i la nostra aprehensió d’aquesta.
Fonamentada en la família Bonafita, Responsània té com a principal protagonista el Pau, fill únic de la citada família, que es converteix en la base per
aprofundir, en cada un dels volums, en una de les temàtiques abans nombrades, tant en funció de l’edat del protagonista en cada ocasió, com del context
i d’allò que li succeeix al país.
El primer volum s’inicia quan el Pau té només 8 anys, i es tracten assumptes relacionats amb el procés de creixement personal i de descobriment de
la pròpia persona i del seu paper en el món. En el segon volum, s’analitzaran
les relacions interpersonals, l’essència de la família, la naturalesa de l’amor, la
soledat, l’amistat i la relació de parella. En el tercer, el país es veurà immers en
una guerra, i es veurà com gestionar una situació adversa, des del punt de vista
polític, militar i social. En el quart volum, s’analitzarà a fons el funcionament
intern del sistema responsani: el poder, la justícia, el comerç, el sistema econòmic, el valor de la propietat, l’herència... Finalment, l’últim volum repassarà què representa una vida plena completament dedicada al servei, així com
assumptes més metafísics.
Certament, aquesta col·lecció és una autèntica guia per a una nova i diferent
societat, tractada i analitzada des de tots els angles existents en la complexitat
humana i social per fer-la no només el més accessible i real possible, sinó també el més possible possible.
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