TALLER D’INVESTIGACIÓ GLOBÀLIUM
El Taller d’Investigació GLOBÀLIUM, iniciat per Lluís M. Xirinacs l’any 2004, es
duu a terme gràcies a la col·laboració del grup d’investigació. Cada membre
aporta i amplia els seus coneixements i aptituds.
Durant aquests anys s’han anat polint els documents del Model major elaborats
per Lluís Maria Xirinacs i s’hi han anat incorporant les aportacions dels membres
del grup. Ara ens proposem treballar en els apartats inacabats d’algunes de les
categories, acollir nous col·laboradors, possibilitar el desplegament del Model vers
noves aplicacions i oferir-lo a les noves generacions.
•

El Taller d’Investigació Globàlium començà després d’un procés iniciat per
Lluís Maria Xirinacs a partir dels cursos que impartia sobre el Model a la
Fundació Randa. El curs 2003-2004, proposà als assistents que cadascú treballés
sobre una de les categories del MODEL MAJOR amb unes pautes ben definides:
les que ell mateix seguia per elaborar-lo.

•

El curs 2004-2005, s’inicià el Taller d’Investigació amb un equip coordinat.
Cada categoria té 12 apartats i, en principi, cada un dels membres de l’equip
s’encarregava de l’apartat que més s’adeia amb els seus coneixements i les seves
aptituds. Ens trobàvem cada dimecres. En Lluís M. Xirinacs, ens donava
explicacions i pautes per continuar i, així, s’anava formant el grup.

•

El curs 2005-2006, es continuà de la mateixa manera. La majoria eren membres
de l’equip des del principi. S’ha de dir però que hi ha hagut oscil·lacions en el
seu nombre que han durat fins ara. Continuaven les explicacions, posàvem en
comú les feines, les revisàvem i gaudíem amb tot plegat.

•

El curs 2006-2007, canvià la freqüència de les trobades i passàrem a trobar-nos
un dimecres al mes. Hem de dir que, a més de donar-nos pautes per continuar,
Lluís M. Xirinacs ens oferí, al llarg d’aquests cursos, explicacions sobre
diversos temes de gran interès i que, sovint, s’han originat degut a sincronicitats
i inspiracions sorgides de la connexió entre els membres de l’equip. Podem
donar com a exemple, l’assaig LA MARE DE L’UNIVERS (abril-2007) que
Lluís Maria Xirinacs va enllestir en tan sols un mes i que exposà en una de les
sessions. Es troba al nucli de la categoria TIÀMAT.
Treballador incansable, genial i gran pedagog, ens encomanà el seu entusiasme.
Cadascú ha aportat el que ha pogut. La seva intenció: que l’ajudéssim a
completar el Model. Així el procés d’investigació feia possible que un equip
heterogeni funcionés i que el treball s’estengués a les relacions humanes.
Es demostrava la utilitat i la novetat del Model: tenir clares les pròpies aptituds,
desenvolupar-les, aprendre’n d’altres i, el que és més important, tenir clares les
aptituds i aportacions dels altres. Fer un equip amb persones diverses!
Aquests fets van facilitar que després de la seva decisió de l’agost de 2007,
decidíssim continuar, tot i ser conscients de les dificultats que la seva absència
comportava.

•

El curs 2007-2008: Després de comprovar que la feina del MODEL MAJOR
estava enllestida en un 90 %, vàrem fer una primera reunió per veure amb

quanta gent podíem comptar per completar el 10 % restant. Els qui ja hi érem,
continuàrem amb la feina assignada i es constituí l’equip amb persones que
podien fer altres aportacions. La freqüència de les trobades: un dimecres al mes.
•

Lluís Maria Xirinacs feia cursos els dissabtes. Comentava els nuclis de les
categories que ell mateix elaborava, les figures, etc. Es tracta de la base de cada
categoria i per tant, havia de ser precisa.
L’octubre de 2007, decidírem no continuar amb aquests cursos però el grup
d’investigació va creure convenient, començar a llegir els nuclis de les
categories “blaves” dels quals en va deixar sis per fer, dins les sessions
d’investigació. Ens trobàrem els participants als cursos, un dissabte de novembre
de 2007: es llegiren i comentaren els nuclis d’AKAIXA i ECUMENE. I dins
d’algunes de les trobades del Taller d’Investigació es van llegir els nuclis
d’ACCIÓ i d’ECONOMIA.

•

Des del 2008 fins a aquests moments (2017), posem en comú les feines de
cadascú i, com “sempre”, es revisen les noves aportacions gràcies al
coneixement del Model dels qui, a més de pertànyer a l’equip d’investigació,
són formadors del Globàlium des de fa molts anys, Manuel García i Joan Parés.
Ja disposem de tots els nuclis de les categories gràcies a integrants del grup i
altres que els han elaborat.

•

Actualment el grup està format per: Manuel García, Joan Parés, Francesc Soler,
Àngels Baldó, Francesc Pineda, Carles V. Xirinachs, Eva Franquero, Brauli
Tamarit, David Roig, Dolors Marín i Agustí Rochet (ambdós incorporats
recentment). També hi col·laboren: Montserrat Sànchez i Antoni Aceves.
Coordinació des dels inicis: Núria Roig. Altres persones que han format part del
grup i hi han fet aportacions: Òscar Ritz i Jordi Feliu (traspassat fa uns anys i a
qui recordem amb molt d’afecte); ambdós seguien els cursos i s’integraren al
grup des dels seus inicis. Les seves aportacions han estat molt valuoses. Altres
persones que han format part del grup, hi han col·laborat i hi han fet aportacions:
Joan Carulla, Josep Colet, Marc Malagarriga, Manolo Barberà. També s’hi han
fet aportacions de caire filològic per part de Neus Faura i Tonina Tugores.

•

Hem esmentat les dificultats que comporta el continuar amb la tasca gegantina
de completar el Model Major del GLOBÀLIUM sense poder comptar amb la
presència de Lluís M. Xirinacs. Però som seguidors dels seus ensenyaments i
ens vam proposar, des dels coneixements i la confiança que hem heretat, seguir
aportant el que puguem, cercar altres persones que puguin ajudar-nos i saber
traspassar la torxa a les noves generacions.
Núria Roig Esteve – Coordinadora
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