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No acostuma a ser massa difícil observar els primers plànols de la realitat, però 
intentar arribar al rerefons de la vida social, política, econòmica o religiosa és un 
art. Depenent de l'òptica que un observi es podrà caminar cap a una direcció o cap 
a una altra i s'entendran més o menys les coses i sobretot es podran explicar amb 
més credibilitat els esdeveniments. Els protagonistes, les persones, interpreten les 
realitats i li donen un contingut significatiu.

Hi ha molts aspectes enriquidors de la realitat, especialment quan es produeïx el 
feedback del diàleg. Dialogar des de la cultura, seguint unes regles de joc, segons 
les quals cada moment científic, històric, d'actualitat, de convivència, etc., fa que 
s'obrin uns horitzons en els quals es pot intentar llegir el rerefons de la realitat i fins 
i tot intentar entendre un present i un futur.

Des de l'Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral s'intenta auscultar aquest batec 
amb el mètode clar de la interdisciplinarietat i també des de la transdisciplinarietat 
que suposa un exercici atrevit de fugir d'una dimensió monocolor a una dimensió 
progressiva en la qual la reflexió personal és contrastada amb la d'uns altres, 
sense pors, amb una actitud que gosaria anomenar pobra. És a dir, el ric s’ho 
queda tot per a ell. Mai hem tancat amb cap classe de clau allò que hem pogut 
aguaitar.

L'Àmbit d'Investigació i Difusió Maria Corral ha llegit la realitat i l'ha respectat, 
també els seus protagonistes, sense ingenuïtat ni falsa seguretat. S'ha detingut 
davant la persona per a conversar, per a escoltar-la, entendre-la i també per a 
donar a conèixer el tresor de valorar el que són i fan els altres i poder-los dir que 
tenen la sort més gran de la vida, la d'existir i estimar el seu context vital del 
present i del passat, com recordava tantes vegades el Dr. Alfred Rubio. La 
consciència d'éssers irrepetibles i únics condueïx a valorar la vida, la persona. 
Aquesta primera lectura de la realitat humana encarrila un serè concepte de 
persona com protagonista de la vida i participadament de la vida dels altres.

Des de l'Àmbit Maria Corral, s'ha intentat obrir un diàleg intercultural i transcultural 
en el qual els valors d'avui tenen un lloc i són vàlids per a entendre els 
esdeveniments humans i poder recuperar l'accent humà que obre un nou estil de 
ser. El mateix valor d'adonar-se que l'altre existeix i que també té el mateix dret que 
un mateix a existir i que per això s'estableix una germanor en l'existència i s'obre 
una nova forma d'entendre i respectar als humans vivents.



Hi ha molts valors que s'han arraconat perquè no estan de moda, perquè se'ls 
posa un determinat segell menyspreador o perquè es confon amb altres coses o 
actituds. Hi ha un nou llenguatge assolible que aconsegueix que la societat els 
admeti, els visqui individualment i socialment, i fan que siguin una ajuda per a la 
convivència. Els valors es poden compartir i donen qualitat i cohesió social.

També des de l'Àmbit Maria Corral hem cregut que es podien promocionar molts 
continguts humans que depèn de com s'elaborin o estructurin poden servir per a 
donar sentit a molts aspectes de la societat. Aquests continguts poden motivar als 
agents socials perquè reflexionin i facilitin molts elements que duen a una 
solidaritat més vàlida, així com també per a promoure criteris des d'un vessant ètic 
amb la finalitat de suscitar unes actituds més vàlides per a la persona, ja sigui el 
nen, el jove o l'ancià.

Han passat ja 25 anys des que el Dr. Alfred Rubio i un grup de col·laboradors van 
crear l'Àmbit Maria Corral. Ara es podria fer un balanç del que han significat les 
jornades, els seminaris, els sopars-col·loqui anomenats Sopars Hora Europea –
senzillament perquè l'horari del sopar s'avança una hora a l'habitual en el nostre 
país– o bé tertúlies en les quals hi ha diàleg, hi ha una posada en comú dels 
experts en uns temes concrets, que obren un ventall de criteris i punts de vista 
capaços de desencadenar articles, opinions, programes radiofònics, etc., l'eco 
d'unes novetats de les quals s'han pogut beneficiar molts. L'oferta avui també 
utilitza el llenguatge d'Internet tan àgil, tan a l'abast i tan ràpid.

La persona i la societat tenen un paper decisiu en la configuració d'un món present 
i d'un món futur. Creure en un o en un altre suposa la valentia d'obrir les portes de 
l'ésser. Algú havia dit que per a ser, un ha de saber. Tal vegada també per a saber 
s'ha de ser; no serà vàlid si no s'accepta l'afortunada contingència de saber que 
podríem no haver existit mai. Si sóc, tindré dret a assabentar-me que existeixo 
però també tindré dret a que m'ajudin a desvetllar els atapeïts cortinatges que de 
vegades enfosqueixen la fràgil existència humana. L'Àmbit Maria Corral ha pres 
també el compromís d'ajudar a que es travessi la claredat de l'aventura de dir sí a 
la societat, voler-la, enjardinar-la des de la senzillesa de convidar a un nou diàleg 
cultural.


