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PRÒLEG

La historia ens demostra que quan «X» número de persones estan
desitjant/pensant en la necessitat d’una transformació social, apareix
la «veu» que tradueix i aglutina les seves idees i somnis de canvi.
Gandhi va recollir la necessitat de tota una nació i va donar les idees
i la trajectòria a seguir: la resistència pacífica. Martin Luther King va
aconseguir el reconeixement dels drets d’igualtat entre blancs i negres; va tenir el «seu somni». El mateix que molts compatriotes que
se li uniren. L’exemple més recent és Stephane Hessel i el seu llibre
Indigneu-vos!, que ha aglutinat primer a Espanya i després a tot el
món a milions de persones sota el lema dels «indignats». Tot indica que estem sent espectadors privilegiats d’un altre relleu històric.
Som com aquells personatges de l’Edat Mitjana que van donar pas a
l’etapa de «les llums»: el Renaixement. Un altre pas més en l’evolució
humana, construcció-deconstrucció-construcció. Els que ho vegin
amb por, com els poderosos medievals, patiran molt aquesta etapa;
els que siguin com les ments «il·luminades» del Renaixement, en
canvi, gaudiran no només de l’espectacle de la transformació, sinó
que es deconstruiran per a reconstruir-se com a ments i persones
sanes i solidàries; el nou «home marró» que els Pells Roges predicaven que un dia arribaria.
Quan els primers fulls del que avui és el primer dels cinc volums que configuren Responsània va arribar a les meves mans, vaig
sentir que passava una d’aquelles sincronicitats que tantes vegades
analitzo a la vida dels altres. En aquells fulls hi veia plasmades tantes converses sota les estrelles amb companys d’accions solidàries a
l’Amazònia; o xerrades després de congressos en defensa dels nous
conceptes que anaven apareixent sobre ecologia, sostenibilitat, educació, renovació de valors i cultura.
Era una guia completa de la societat, la cultura, la política i els
polítics, així com de les pràctiques socials i econòmiques que havíem
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somiat i configurat en les nostres ments com alternativa a una societat materialista que no tenia ja res a oferir a les noves generacions.
Però els fulls duien un plus afegit: no només tenen la característica d’un «incunable», sinó també la seva estructura cabalística.
«Una primera lectura per a innocents; una altra més profunda per
als erudits; i la millor i més important, l’última, la dels savis».

Igual que el Quixot, ens presenta inicialment una història d’aventures entranyable, sorprenent, entretinguda i amb personatges que
ens faran somriure, plorar i estimar. Però si mirem una mica més en
profunditat, trobarem una guia, un mapa pels camins de la psique,
de l’evolució humana, així com noves maneres d’entendre i crear la
societat, els valors, la malaltia i la salut, l’amor, l’amistat, l’educació,
el coneixement, l’ecologia i la sostenibilitat, la filosofia, la política, la
vellesa i també la mort. Aquesta segona comprensió ens introduirà
inexorablement a un camí iniciàtic, que ens connectarà a través de
la pròpia evolució de l’autor amb l’espiritualitat dels personatges,
amb una profunditat que ens farà preguntar-nos i qüestionar-nos
moltes coses d’aquest moment actual tan especial que estem vivint
i de la nostra pròpia essència.
La manera d’escriure de l’autor, aquesta veu en off que com un
«Pepito Grillo» ens va preguntant i provocant en les seves reflexions
al llarg de tot el text, no ens deixa indiferents i ens guia cap a la
nostra pròpia veu interior, suggerint-nos els nostres propis arguments i reflexions. No només és un al·legat a favor d’uns valors més
socials i humans. És, en si mateix, un manual d’instruccions per a
tots aquells que en aquests moments es pregunten pels canvis que
estem vivint en les nostres realitats quotidianes i busquen promoure
una transformació en les seves vides.
Responsània pot existir. És una realitat possible per a aquells que
estan treballant en diferents àmbits, promovent realitats alternatives
a les actuals. El text té la qualitat d’unir en la seva fluida escriptura
les idees, els models i les accions que de forma silenciosa i, curiosament no coneguts per l’autor, estan començant a fluir i intentant
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implantar-se a la manera de noves psicologies educatives, arquitectura mediambiental, models sanitaris o concepcions de la salut no
mercantilistes, a diferents parts del món.
Jung repetia: «Res és perquè sí; tot té un motiu». Marc, l’autor,
va contactar amb mi després de llegir un dels meus llibres perquè
l’ajudés a organitzar un viatge que «somiava fer». Després d’aquest
viatge va començar una relació d’evolució personal que ha desembocat en quatre anys de treball intens i profund, algunes vegades dolorós i apassionant d’altres, que ens han deixat com a regal
aquesta saga, i el seu primer volum. I coincideix la seva publicació
en el temps amb els canvis socials, polítics i econòmics més crítics
que la nostra societat moderna ha patit, i amb la incertesa acompanyant a la seguretat de que res tornarà a ser com abans, perquè
desitgem una evolució a un model de vida millor, més humà, basat
en el respecte i la incondicionalitat.

Helen Flix
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