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El Mar
El Mar sempre va dur rondallaires i les seves històries d'una costa a una altra, d'una illa a una
altra, d'un continent a tants altres. Les històries aquestes es van remoure juntes, es van marinar
en molts guisats culturals i es van convertir en màgiques i immortals.
És el mar un element bàsic de les històries des del principi dels temps, ple de dracs marins,
sirenes i tantes criatures fantàstiques.
És a través de les rutes nàutiques com princeses i pirates, mariners i comerciants transportaven
aixovars de riquesa, seguicis d'artesans, bufons de la cort i productes exòtics i, per descomptat,
les grans obres mitològiques que com ara el Mahabharata, el Ramayana, el Samudra manthan
("batut de l'Oceà de Llet"), les Aventures de Sindbad el Mariner, el Viatge a l’Oest, els Contes de
Les Mil i Una Nits… passaren d'una cultura a una altra.
Les històries van canviar amb cada narració, afegint-s’hi subtils capes al llarg dels segles.
Entretenint, distraient, nodrint ànimes de gent viatgera, aventurera, malvada i heroica d’ignotes
terres llunyanes.
El Mar segueix sent màgic i misteriós, tocant la vida de milions d'habitants en aquest planeta.
Nodreix, sosté i pobla la imaginació de tothom. L'Oceà és la força d’on va emergir tota la vida en
aquest planeta.
Però la realitat present és punyent. El mar és avui el nostre darrer confí -l'últim llindar entre
nosaltres i l'aniquilació de la vida tal com la coneixem-. Avui el mar està contaminat, panteixa
per la vida, estrangulat per xarxes de cobdícia i el negligent abocament de residus. S'ha vist
reduït a una mena de sopa feta de deixalles amb restes de coralls i vida marina moribunds.
Cadascú de nosaltres n’és, d'alguna manera, part d'aquesta trista realitat.
Aquí doncs hi ha un repte per a tota la gent que avui explica històries: revifar el respecte pels
Mars del planeta Terra –la nostra sola llar-.
Posem el nostre talent col·lectiu a la feina. Ara Mateix!
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