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"Cal obrir-se a les possibilitats”. Amb aquesta idea suggerent, en Carles Parellada encetava la
conferència titulada “Conviure en temps d'incerteses: mirar-nos amb bons ulls” en un Auditori
del Centre Cultural ple per a l'ocasió. Al llarg de la seva conversa, Parellada va anar
desgranant idees entorn de la necessitat de conciliar les nostres emocions amb la nostra raó,
tot defensant que la felicitat s'assoleix quan hi ha “coherència entre el que és intern i el que és
extern”.
En aquest sentit, Parellada explicà que cal aprendre a conviure amb els nostres condicionants
inicials. I el més important de tots els condicionaments és la família en què hem nascut. La vida
i trajectòria dels nostres avantpassats ens condiciona, segons Parellada, molt més enllà del
que som conscients. És per això que cal assumir la pròpia història familiar com a part intrínseca
de la nostra pròpia essència. En el camp de l'educació, Parellada (mestre i terapeuta sistèmic)
remarcà la necessitat que els mestres “dignifiquin als pares dels infants”, fins i tot en casos de
famílies problemàtiques, per a fer un bon acompanyament en el creixement integral dels
infants.
Respecte a la recerca de la coherència interna, Parellada alertà de tres “paranys” que sovint
ens limiten: el judici, la por i la culpa. Referent a aquest darrer “parany”, Parellada presentà una
lectura “amorosa” del món i reivindicà que la gran força que mou el món és l'amor. Per això, cal
evitar la culpabilització i entendre la necessitat “canviar el registre de l'amor” per a aconseguir
canalitzar les nostres energies cap a la mirada positiva i la creació de vida. Com a eines per a
combatre aquests paranys i per a encarar el camí del creixement, Parellada proposa prendre
distància emocional de les reaccions dels altres, cercar sempre l'essència que s'amaga darrere
les aparences i ampliar la mirada per a elevar així el propi nivell de consciència. Una mica a
nivell de síntesi d'aquest canvi d'actitud, Parellada defensa la necessitat de passar “de la
queixa a la responsabilitat”. Una responsabilitat que comença amb nosaltres mateixos i que és
el veritable motor del canvi, i és que “el món el redibuixarem amb un canvi personal”
Des de l'AEiG Joan XXIII, el Cau, estem molt satisfets per l'acollida que va tenir la conferència
entre tots els martorellencs i martorellenques. Aprofitem per a informar de la següent xerrada
del cicle “Redibuixem un altre món”, que serà el proper dijous 6 de juny a les 20h a l'auditori del
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Centre Cultural, i que es titularà “Cooperatives de Consum Agroecològic”. Us hi esperem a tots!
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