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Número 96 La percepció del temps és la sensació que tenim del temps, és a dir, de

la mateixa vida. Aquest fet permet fer una valoració subjectiva, ja que la
certesa és que cadascú disposa del mateix temps però el percep de forma
diferent. 

El temps és idèntic per a tothom. Però, de què depèn viure’l d’una mane-
ra o una altra? Què influeix en la pròpia percepció del temps? Són molts
els factors que influeixen en aquesta percepció: des de la geografia, 
el clima, la situació econòmica, sentir-se sol o acompanyat, l’edat, la
situació laboral, l’estat d’ànim... Qualsevol factor pot alterar aquesta per-
cepció. A més, tampoc és el mateix ser un infant que un ancià, depèn del
cicle vital en què et trobes; no és el mateix viure en un lloc molt pobre
que en un lloc on hi ha recursos; no és el mateix estar en un país amb
guerra i conflictes que en un país en pau; no és el mateix estar malalt que
tenir salut, estar trist o content, estar enamorat o no...  Cada situació fa
percebre’l de manera diferent. Per alguns, passa molt lentament i per
altres molt de pressa.

Hi ha una frase cèlebre que diu: «La mala notícia és que el temps vola, 
la bona és que tu ets el pilot.» Per tant, cadascú és qui gestiona el seu
temps, l’administra, el reparteix, el guanya, el perd... Són diverses accions
que nosaltres gestionem segons la realitat que vivim. Benjamí Franklin, en
el segle XVIII, ja preguntava: «Estimes la vida? Doncs no malgastis el temps
perquè aquest és el material que està feta la vida.» 

El periodista Carles Capdevila (1965-2017) en el llibre La vida que aprenc
(2017) va escriure l’article «El millor regal és el temps» en què ressaltava
que l’epidèmia del mil·lenni és la manca del temps. En concret, feia 
referència al dia dels Reis i que el regal més preuat és el temps per obrir
amb calma els regals. Amb un llenguatge metafòric fa adonar-nos que el
temps és particular i intransferible. Cada persona té el seu ritme i que cal
respectar-lo.

El físic alemany Stefan Klein que estudia la relativitat de l’espai temps i de
com el percebem de forma subjectiva, en una entrevista a La Contra de
La Vanguardia, explica que: «El cervell associa la percepció del temps i la
memòria: quan tot és nou per a tu, la teva memòria treballa emmagatze-
mant més i més dades, i per això sembla que el temps passa més lent.»

Els diferents articles i l’entrevista conviden a la reflexió lúcida de valorar el
present, el que vivim perquè això permet projectar millor el futur. Però,
no hem d’oblidar-nos de l’avui i ara que és el temps real i concret que
tenim. No obstant això, tots tenim una història, és a dir, un passat que
podem recordar i agrair, però no hem de tenir nostàlgia del temps viscut
perquè sinó no donarem sentit autèntic al present. ❏

EDITORIAL
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P e r e  R e i x a c h
E s p e c i a l i s t a  e n  E s t u d i s  d e l  P e n s a m e n t  i  E s t u d i s  S o c i a l s  i  C u l t u r a l s

La falta de temps, 
una nova pobresa
No tinc temps! No tinc un minut per a mi! Estic
desbordat! No ho diguis mai això! No ho pensis
mai! T’ho creuries i t’ensorraries!

La conseqüència d’aquests pensaments i actituds
és l’ansietat, l’angoixa i l’estrès, portes obertes 
a la depressió. Informes sobre la salut a la feina
creuen que un treball desorganitzat i un temps
incontrolat han contribuït a les següents malal-
ties: Un 13% dels treballadors/es es queixen de
mal de cap, un 17% de dolors musculars, un
30% de dolors d’esquena, un 20% de fatiga crò-
nica i un 28% d’estrès.

Les receptes que ens venen per combatre aquests
símptomes són píndoles i xarops (antidepressius,
analgèsics o altres per aquietar momentàniament
els neguits, com pseudo-ioga, pseudo-mindfulness,
etc.) que poden minvar l’efecte, però no 
eliminen la causa. Aquesta causa s’ha de cercar
amb una reflexió realista, ben meditada que ens
condueixi al compromís.

La realitat és que tenim el temps que hem de
tenir. Ni més, ni menys. Igual per a tothom. Tan-
mateix, és igualment veritat, que amb el mateix
temps, hi ha qui fa el doble de feina, té temps per
a tot el que l’interessa i sap com restablir el seu
equilibri, físic, mental i espiritual. 

Aquest article pretén esbrinar el perquè uns són
amos del propi temps i el perquè altres esdevenen
baldufes que roden sense direcció o estels que
volen sense el propi nord, a la bufera intensa 
i constant d’altres.

També vol sumar-se a l’encertada i necessària 
proposta de la nostra revista RE sobre aquest 
tema de La Percepció del temps, per prendre
consciència que el temps és vida. Benjamí Franklin 
diu: «Estimes la vida? Doncs no malgastis el
temps perquè aquest és el material que està feta
la vida.» 

Si és prou interessant l’eterna pregunta sobre
«què és el temps?», la resposta la trobo en Sant
Agustí: «Si no m’ho pregunta ningú, ho sé, però 
si algú m’ho pregunta i ho vull explicar, em trobo
que ja no ho sé.» (Confessions).

Amb aquesta premissa, prefereixo plantejar-me:
Què ens diu de la vida l’experiència del
temps? i posar l’èmfasi en la praxi del com i el
perquè vivim el temps que la vida ens dona.

Una vegada dos llenyataires competien a preu fet,
sobre quin dels dos tallava més arbres, en un ma-
teix temps determinat. Un d’ells, més jove, va tre-
ballar les vuit hores acordades sense parar i l’altre,
de tant en tant, es parava. Al final, el llenyataire
més gran, va tallar més arbres. Trampa! –va cridar
el jove– Jo he tallat, sense intermitències i ell a esto-
nes, no feia res! Sí, que feia –va contestar el més
gran– esmolava l’eina!

Si de tant en tant, no esmolem les nostres neuro-
nes, l’eina més preuada, quedaran saturades i la
pròpia productivitat ressentida. Per això, em per-
meto afirmar que l’estona dedicada a la lectura
no és, mai, una pèrdua de temps, sinó un estímul
per a les neurones que procuren els millors resul-
tats per a les nostres tasques.

Del «he de» al «vull»
Som potencialment gegants, capaços de grans
obres, però atrapats dins una teranyina de fils, com
el gegant Gulliver al país de Lil·liput, lligat a terra per
una infinitat de petits cordills, mentre dormia. Tam-
bé com el forçut Salomó que li van prendre el pèl 
es va quedar sense força. La nostra potencialitat es
veu afeblida pels fils de la troca, d’una societat de
pensament únic que imposa l’economia del màxim
rendiment, que engendra el monstre del consumis-
me i devora golafrement el nostre temps en un mer-
cat que ens pren el pèl, seduint-nos amb miratges
d’un cos eternament bell i d’experiències úniques
(com si les experiències es poguessin enllaunar i fos-
sin universals, quan en realitat les experiències
només poden ser personals i intransferibles).

Cada cosa al seu temps



La societat de màxim rendiment roda al ritme de la
presa i de la màxima velocitat. El filòsof coreà, Byung-
Chul Han, best-seller a Alemanya, defineix la nostra
societat com «la societat de l’acceleració». Tot és
urgent! No hi fa res que no sigui important! L’eficàcia
està en la urgència que ens situa en el rol permanent
«d’apagar focs de bombers». Ancorats en aquest rol
d’urgències, no ens queda el temps per a qüestions
importants. Així amputen la nostra vida que només
balla al so del deure, del «he de fer». La nostra agen-
da és plena de «he de» que ens imposa la societat 
i ens buida del «vull» que necessiten els meus anhels
i aspiracions més íntimes. 

Som com els picapedrers que «han de» picar irreme-
iablement la pedra sense saber el «perquè» la piquen
i hauríem de convertir-nos en el picapedrer que quan
li pregunten: «Per què piques la pedra?» la seva res-
posta és: «Perquè estic construint una catedral».

Hem de poder dir com l’escriptor Josep Pla: «Jo no soc
producte del meu temps; soc un producte contra el
meu temps.» (Quadern Gris)

Treball amb sentit
Societat i projecte personal són dos constructes
humans que poden canviar. El pensament de Viktor
Frankl, autor del llibre L’home a la cerca de sentit, con-
vida a viure el temps i a treballar amb sentit.

És evident que gran part del nostre temps/vida, trans-
corre en l’àmbit del treball. En temps de l’antiga
Grècia, Plató entenia com a correcta administració 
del temps, dedicar una quarta part del dia a dormir,
una quarta part a treballar, una quarta part a menjar,
a la higiene i altres similars i l’altre quart part dedicat
al cultiu dels divins ocis (teatre, lectura, pintura, oratò-
ria, etc. O sigui, dedicat l’aliment de l’ànima).

Què lluny vivim avui d’aquesta recepta! Potser els
monjos i jubilats poden assolir-lo, però difícilment es
pot assolir avui en el món del treball, amb jornades de
deu i dotze hores. Així anem de desequilibrats! 

Segons Alta Gestión, el 45% dels treballadors
d’Espanya no estan satisfets amb la seva situació 
laboral. Això podria explicar perquè vuit de cada deu
treballadors deixaria la feina si els toqués la loteria.

El doctor Alex Pattakos, deixeble de Viktor Frankl 
diu: «Quan perdem el sentit de la nostra vida laboral,
perdem la vida a la feina.» Així, cal preguntar-nos: 
Per què fem el que fem? Què significa la nostra

vida per a nosaltres? Quin significat té el nostre
treball?

Respostes personals, indefugibles, sorgides de l’escol-
ta atenta i honesta del nostre interior, condicionades
per la realitat i la necessitat del moment que ens toca
viure. 

Quan tenim ben definit el nostre/es «perquè/s» 
a la vida i al treball, hem d’estructurar el nostre temps
d’acord amb aquestes, irrenunciables, prioritats vitals
desitjades, encara que haguem d’establir una grada-
ció de diferents fases, fins a assolir la fita final.

Tanmateix, hem de tenir sempre present que tota prio-
ritat anhelada, requereix uns requisits, costos o condi-
cions necessàries: en temps de dedicació, en recursos,
siguin econòmics, de coneixements i/o d’habilitats. 
Si les condicions necessàries, convergeixen i són cohe-
rents amb la prioritat volguda i assumida, no hi haurà
trencament personal entre l’anhelat i la realitat. Així,
s’establirà l’harmonia en el propi «jo interior».

Caldrà adquirir l’hàbit de la planificació periòdica, 
a fi de discernir allò que James Steiffen, filòsof, teòleg,
doctor en educació i expert en «Pensament Alienat» 
i en «Domini del Temps» descriu com l’eina MIA 
(Més Important Ara) que ens ha d’ajudar en diferents
vessants: a) Superar la frustració del «tinc» massa 
tasques a realitzar; b) Augmentar els assoliments i la
corresponent satisfacció, i c) Reduir l’estrès i les in-
terrupcions. En definitiva fer el pas del «he de» (les
accions imposades) al «vull» fer-ho perquè és el camí 
i la condició necessària per obtenir el que «vull» de la
vida i el treball. Tanmateix a l’hora de discernir, va bé
tenir present la regla de valoració: «En tant, quant».

Planifico o realitzo aquest o aquell treball? Faig o no
faig una determinada acció? Sí o no, «en tant, quan»
m’ajudi a l’assoliment de la meva prioritat. Per aquesta
raó, hem d’aprendre a saber dir «no» a les activitats
que no convergeixen amb les nostres prioritats vitals.
Interiorment podem dir no cantant la cançó de
Raimon: «No, jo dic no, nosaltres no som d’aquest
món».

A l’hora de planificar, també caldrà tenir present el
Principi 90/10 que planteja que el 10% de la vida està
relacionada amb el que ens passa i el 90% restant es
relaciona amb la manera com nosaltres responem.
Què vol dir això? Que no tenim el control amb el 10%
de les coses que ens passen, perquè no depenen de
nosaltres, sinó d’altra gent, de les circumstàncies i del
temps. En canvi, podem exercir un control sobre com

6



7

actuem, quina actitud tenim sobre el 90% de les
accions que ens fan moure.

Massa vegades dediquem molt de temps a una tasca
i no és directament proporcional a la qualitat d’aques-
ta. En molts casos, l’esforç provoca errors, pèrdues de
concentració i com a conseqüència pitjors resultats.
Moltes vegades sentim allò que podem anomenar
«tocs d’atenció» (Roger i Merrill, 1995), quan ens
adonem de la realitat que ens envolta i de com l’estem
vivint.

La realitat inexorable del nostre temps és que la vida,
cada dia, ens regala 1.440 minuts. 

Preguntem-nos: Quants en regalem? Quants en llen-
cem? Quants ens en roben? I sobre tot, quants dedi-
quem al nostre al MIA (Més Important Ara). ❏

preixachf@gmail.com

E l i s a b e t  J u a n o l a  i  S ó r i a
P e r i o d i s t a

El 27 de febrer de 2010, a les 3.34 de la mati-
nada, un sisme de 8,8 graus va sacsejar una
part important de la zona central i del sud de
Xile, va durar entre quatre i cinc minuts eterns.
Què són cinc minuts? A vegades diem dona’m
cinc minuts referint-nos a un tres i no res, 
a uns instants, un temps simbòlic que no és
massa significatiu. Sempre podem comptar
amb cinc minuts.

Els cinc minuts del 27f han significat un abans
i un després a la vida d’algunes persones. 
Els dies posteriors tot el país estava en estat
d’emergència, van ser vàries setmanes per tor-
nar a una certa normalitat i poder funcionar,
però van ser mesos i anys per reconstruir
cases, carreteres i ciutats. Va ser un moviment
tan fort que va declarar-se cataclisme, variant
des de llavors part de la geografia de la terra.
Aquells minuts eterns eren diferents per a un
arquitecte, que compta els segons perquè 
els edificis resisteixen una quantitat de vibra-
cions a certa intensitat; o per a un pescador,
que calcula que l’onada del tsunami serà més
o menys devastadora. Són diferents els temps
per a qui entra en pànic, per a qui pot guardar
la serenor i per a qui aconsegueix gaudir del
fenomen natural de constatar que la terra 
és viva, tres maneres radicals de viure el
moment.

La cultura occidental hereva del judaisme té un
concepte lineal del temps, en un sentit de pro-
grés i d’avançar. El temps té passat, present i
futur. Un dia va darrere un altre. Però certament
que tots hem constatat algun cop a la vida que
hi ha moments que no es mesuren en minuts.
Vivim instants que ho canvien tot o de vegades
estem anys per aconseguir fer petits canvis.

A mesura que envellim, malgrat un segon 
és un segon, el dia ens sembla més curt i un
any s’acaba ràpidament; pels nens, en canvi,
les hores es dilaten. El temps es transforma en
quelcom més semblant a una paràbola que 
a una línia: els primers anys va més lent i des-
prés es precipita, no obstant això, a qualsevol
edat, el temps, de vegades s’atura, com quan
estem amb l’estimat o l’estimada perquè la
variable de l’amor fa que la vida estigui més
propera a la plenitud i a la felicitat.

Aquella eternitat dels cinc minuts del terratrè-
mol que no s’acabava mai, s’enfronta cara 
a cara amb l’eternitat del temps d’estimar, 
el temps de pares i fills jugant, d’amics com-
partint, de contemplar una posta de sol, temps
que s’atura. Quan el temps esdevé eternitat
està en joc el sentit. Possiblement és part de 
la percepció del temps allò que ens fa més 
o menys sentit. ❏

27f

elisabetjuanola@gmail.com
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La percepció en general –i la percepció del temps en
particular– varia en funció de múltiples subjectes,
objectes i contextos a considerar. Això és així tant en
situacions d’estabilitat, situacions de transició, situa-
cions de crisi, com en situacions de violència, guerra,
pau o harmonia, sigui que el motor d’aquestes situa-
cions es trobi a l’interior o en l’exterior de les perso-
nes, els col·lectius i/o els territoris. Canvia la percepció
de les persones i/o els pobles en situacions de violèn-
cia, guerra o pau? Poden modificar-se les percepcions
existents? Com i en quin sentit? Aquestes i algunes
altres preguntes ens apareixen en un moment històric
en el qual sembla que el temps s’accelera.

Per a millor comprensió del que ens plantegem podrien
servir-nos les recerques que s’han realitzat en matèria
de percepció sobre conductors de vehicles de circulació
viària i el que s’ha vingut a denominar «l’efecte túnel».
La percepció d’un vianant, d’un ciclista, un motorista 
o un automobilista sobre el terreny no depèn única-
ment del vehicle que s’utilitza, siguin o no els mateixos
individus a considerar sinó també –i sobretot– la velo-

citat que aquest mateix individu imprimeixi en el vehi-
cle en qüestió i altres velocitats de vehicles circum-
dants. Així un automobilista que condueixi a 65 km/h
veu reduït el seu camp de visió fins als setanta graus i,
en canvi, el mateix automobilista conduint el mateix
vehicle a 130 km/h el seu camp de visió es redueix 
a trenta graus de visió, equivalent a la sensació de tran-
sitar per un túnel. Encara que el context és el mateix la
visió queda seriosament reduïda i tot el que es troba
fora del camp de visió d’aquest túnel no està present
de forma conscient en la percepció i experiència con-
ductiva. Això encara s’agreuja més si es produeix de
nit. La sensació de túnel encara s’accentua més.

En els projectes individuals i col·lectius, com en la vida,
anem circulant dirigint-nos als nostres objectius, 
en diferents contextos, amb diferents vehicles i instru-
ments i els individus i les comunitats van transformant-
se en aquesta circulació. Podríem dir, que igual que en
la circulació, la nostra percepció del temps queda afec-
tada en situacions de violència, de guerra o de crisi
traumàtica de forma anàloga a «l’efecte túnel». La per-

J o r d i  P a l o u - L o v e r d o s
C o n s u l t o r  n a c i o n a l  i  i n t e r n a c i o n a l  e n  r e s o l u c i ó  p a c í f i c a  d e  c o n f l i c t e s .
D i r e c t o r  d e  l a  F u n d a c i ó  C a r t a  d e  l a  P a u  d i r i g i d a  a  l ' O N U

L’efecte bombolla
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cepció sobre el temps i la velocitat dels esdeveniments
interns i externs sofreix alteracions respecte al ritme
normal o habitual.

En una discussió acalorada amb una altra persona tots
hem experimentat una acceleració en la respiració 
–que a més es torna més entretallada i superficial– una
acceleració del ritme cardíac, que propulsa amb més
força la sang al circuit sanguini, entre moltes altres sen-
sacions i estímuls que s’envien al cervell. Al seu torn 
la quantitat i qualitat de continguts i informació que 
es produeixen en la discussió es van veient afectats per
l’efecte túnel lineal que, en moltes ocasions, acaba
sent confrontatiu. S’afegeix que la percepció del temps
s’accelera com un llamp i en un breu lapse de temps es
passa de la discussió verbal a la violència i, en definitiva,
a la guerra.

La percepció no deixa de ser una de les manifestacions
de l’activitat mental: influeixen en la nostra percepció
les condicions del nostre cos –genètiques incloses– 
i el nostre ser –més enllà del cos que veiem–, els estí-
muls produïts des del si matern fins al nostre present,
les experiències satisfactòries i frustrants, els aprenen-
tatges corporals, mentals, emocionals i espirituals, 
tot allò emmagatzemat en la nostra memòria cons-
cient i inconscient; Jung i altres autors ens parlen
també de l’existència de «ments col·lectives» –associa-
des a comunitats o pobles– en les quals s’acumulen
les experiències dels ancestres, els progressos i crea-
cions socialment útils, les experiències de guerres pas-
sades i/o presents, els ressentiments històrics contra
determinats col·lectius o pobles, les interconnexions
socials evolutives, entre molts altres.

Per això la ment –individual i/o col·lectiva– no deixa de
tenir un caràcter instrumental. I com tot instrument
potent, pot utilitzar-se per crear o per destruir; i com
tot instrument sensible pot ser objecte d’influència
generadora o degeneradora i pot ser objecte d’altera-
ció, incloent-hi la velocitat –o la seva corresponent
acceleració o desacceleració.

Igual que podem provocar en les nostres ments indivi-
duals i col·lectives l’efecte túnel podem també convi-
dar les nostres ments a alterar circularment la nostra
percepció –i la d’uns altres– en el que podem denomi-

nar «l’efecte bombolla», que tots hem experimentat
d’alguna forma alguna vegada.

Seguint l’exemple de la discussió acalorada: si en
comptes d’alinear les nostres paraules, respiracions,
tons i crits als de l’interlocutor respirem pausadament
i responem disminuint la cadència de les paraules,
temperant el to de la nostra veu i manifestant inclusi-
vitat en la informació que es comparteix, estarem
creant una bombolla específica que alterarà el temps,
la velocitat i el to de la discussió, permetent no només
evitar entrar en un túnel de visió sinó, al contrari,
ampliar el camp de visió i trobar nous connectors no
percebuts inicialment.

Podem il·lustrar-ho també en l’àmbit col·lectiu: anys
després de les massacres i genocidis de Rwanda, 
em van proposar facilitar un procés de diàleg entre per-
sones pertanyents a les ètnies hutu, tutsi i twa. Com 
és imaginable el pes de la tragèdia en la ment col·lec-
tiva d’aquest poble era i és impressionant. La percepció
col·lectiva de «voràgine» era accentuada i era incert
com podria desenvolupar-se un veritable diàleg entre
persones que havien sofert episodis tràgics d’aquesta
envergadura (incloent-hi exministres, exmilitars, ex-
diplomàtics, líders de partits polítics, representants
d’associacions de víctimes, religiosos, professors uni-
versitaris, activistes, entre d’altres): els vaig proposar
començar el diàleg sense parlar. Ens situàrem en un pla
d’igualtat per aprendre i experimentar d’una àrea de
coneixement que no fos ni l’europea ni l’africana. Vaig
convidar a un mestre d’aikido d’aquí conjuntament
amb un alumne avantatjat africà, que ens van introduir
en aquest art marcial no-violent japonès. Després de
fer exercicis d’atac i defensa, mirar-nos als ulls, agafar-
nos, caure i ajudar-nos a aixecar ens vàrem situar en 
un temps i un espai diferents, una bombolla alterado-
ra del temps que va permetre realitzar un diàleg fructí-
fer, diàleg moltes vegades complex, però que es va
desenvolupar impregnat d’un ritme i una qualitat
transformadora. Fins i tot ens va permetre recollir les
visions individuals sobre una nova i somniada Rwanda
per generar entre tots una imatge i visió comunes, que
vam visualitzar junts en silenci amb l’alè individual 
i col·lectiu orientats als nous horitzons creats. ❏

jpalou@cartadelapau.org
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J o r d i  S i m ó n  i  L l o v e t  
P r o f e s s o r  T I C  i  e d u c a c i ó  e n  e l  g r a u  d e  M e s t r e  a  B l a n q u e r n a  -  U R L

A vegades ens arriben imatges de lleons descansant al
costat d’antílops. Aquestes sorprenents imatges
donen peu a múltiples interpretacions d’entre les
quals destaquen les que determinen que el lleó en
qüestió no té gana i per tant no cal que persegueixi
més antílops de moment. Lluny d’afirmar o negar el
perquè d’aquest comportament del lleó i molt menys
d’aproximar una interpretació de per què els antílops
romanen al costat d’un potencial depredador, em pre-
gunto: Què faria una persona si fos el lleó o si fos l’an-
tílop? Aquí les respostes ja les tinc més clares, ja que
al llarg de la història l’ésser humà ha deixat i deixa
molts exemples de com, utilitzant la seva intel·ligèn-
cia, es comporta en aquestes situacions. 

De ben segur que una persona, no estaria allà, espe-
rant esdeveniments sinó que planificaria una estratè-
gia que, al llarg del temps, acabaria amb una factoria
frigorífica de carn d’antilop per vendre al major i amb
els antílops salvatges en extinció. Podeu posar tots els
finals que vulgueu a aquesta història o intercanviant
personatges. El resultat serà similar.

L’explicació de per què ens comportem així, la deixarem
a persones enteses en el tema o als filòsofs, però el que
és evident és que amb l’esdeveniment dels ordinadors 
i tots els avenços en l’àmbit digital ens hem continuat
comportant d’aquesta manera. Les màquines i poste-
riorment la tecnologia digital, ens permeten fer moltes
coses instantàniament que abans ens haguessin reque-
rit molt de temps, però no aprofitem aquests temps per
descansar com fa el lleó, aprofitem aquest temps per
fer encara més coses amb el conseqüent estrès que això
comporta, aquest comportament, però també ens per-
meten avançar cap al futur. En tot cas anem a veure uns
exemples de com la tecnologia ens redueix el temps per
fer les tasques i com utilitzem el temps sobrer.

Quan interactuem en les xarxes socials, no ens confor-
mem en tenir 10 o 20 o 100 amics com abans i gaudir
amb profunditat d’ells. N’hem de tenir 35.504 i els
volem atendre a tots amb les conseqüents pèrdues de
qualitat que això comporta tant en l’àmbit relacional
com en el personal, ja que el fet d’haver de lidiar amb
un nombre tan important de relacions, per minses que

siguin, ens causa una angoixa important. Clar que
això, ben utilitzat té una vessant positiva i és que, en
el cas que utilitzis la xarxa social per, per exemple,
aprofundir en una matèria d’estudi o recerca, et per-
met estar en contacte amb molts professionals, que
ens poden aportar punts de vista molt vàlids. Twitter
seria un bon exemple on la interacció entre professio-
nals dona peu a què els fluxos d’informació siguin pro-
fitosos per a totes les parts. 

Ja fa un grapat d’anys, em vaig trobar en una situació
en què havia d’anar als antics «cibercafès» a connec-
tar-me a internet. La meva sorpresa va ser que gairebé
tots els usuaris eren persones immigrants i que la
majoria utilitzaven Skype en les seves visites als
“cibers”. Quin goig per a ells poder-se comunicar amb
les seves famílies cada setmana i poder veure créixer
els seus fills. Avui en dia ho poden fer quan vulguin
gràcies als smartphones i a les connexions gratuïtes a
internet. Fa cinquanta anys enviar una fotografia a un
país de l’altre costat del món podia trigar quinze dies,
avui enviem seqüències d’imatges i so instantània-
ment a qualsevol lloc del món a través de les video-
conferències apropant-nos els uns als altres. Aquells
que avui en dia critiquen les videoconferències, amb el
pretext que ens envaeixen la nostra intimitat i que són
un perill potencial, segurament tenen una part de raó
però cal pensar en la globalitat i procurar que les
males pràctiques no ennuvolin la fantàstica realitat.

En el paràgraf anterior hem introduït l’omnipresent
Smartphone que a més de fer totes les tasques que
fins fa no gaire fèiem amb un ordinador, ens permet
fer-ho des de qualsevol lloc, convertint les relacions
amb coneguts o éssers estimats en un contacte per-
manent. Sembla com si el temps i l’espai es fongues-
sin deixant-nos la sensació d’estar sempre els uns al
costat dels altres i això possibilita unes relacions que
fins ara eren impossibles, ja que les persones sovint se
separen per raons de feina, oci, estudis... Aquest
enllaç li permet al pare o a la mare saber en qualsevol
moment que fa el fill/a, on és, que necessita, etc. Fins
que aquest darrer decideix que realment vol gaudir
d’una independència de la qual semblava privat i això,
normalment, provoca un astorament dels progenitors

El lleó, l’antílop i l’smartphone
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els quals pateixen convertint altre cop aquesta com-
pressió del temps i l’espai en quelcom negatiu. Seria
un exemple més de com podem percebre de maneres
diferents el temps i l’espai en xarxa.

Exemples de com, amb els smartphones, s’han com-
primit els temps i els espais n’hi ha molts i segurament
tots ens aporten aspectes positius a les nostres vides
sempre i quan els usos que en fem siguin els ade-
quats. Intentem agafar sempre el bo i millor de les tec-
nologies educant per una bona utilització a totes les
edats.

Amb el pas del temps, el lleó continua essent un lleó
molt similar al de fa milers d’anys i l’ésser humà, 
malgrat les seves angoixes, patiments i misèries, ha
evolucionat i ha creat una societat en molts aspectes
absolutament meravellosa i brillant.

Ja que estem parlant de xarxes us convido, si voleu, 
a reflexionar amb mi a través del hashtag de Twitter
#lleonsismartphones de ben segur que ens aproparà
més els uns als altres. ❏

http://www.jordisimon.com

An n a - B e l  C a r b o n e l l  i  R i o s  
E d u c a d o r a

En Pau es plantà davant del mirall i fixà la
seva mirada en la imatge que li retornava. 
I, malgrat haver-se mirat cada matí durant els
darrers vuitanta anys, aquell dia, com que no
tenia pressa, va voler fer-ho amb més detall.
Les arrugues del front, la pell colrada pel sol,
els cabells blancs, la petita cicatriu sobre la
cella esquerra... No és que no es reconegués,
sinó que en aquell instant va tenir conscièn-
cia plena de la seva edat i de com havia pas-
sat el temps. Tot d’una li van venir al cap
moments i situacions viscudes al llarg dels
anys: els jocs amb els amics de la colla, les
excursions, les amistats, el primer petó, els
estudis a la universitat, la feina, els viatges, 
la parella, els fills... Una vida llarga i intensa
que fins aquell dia no havia pogut o sabut
valorar en conjunt, com ho estava fent ara. 
I, de totes les vivències va anar recordant 
i valorant l’aprenentatge que n’havia fet, 
i que l’havia portat fins avui. Alegries i triste-
ses, sotracs i pèrdues, una existència que
havia transcorregut silenciosa al seu costat,
acumulant per poder servir de rebost per

afrontar els reptes que sens dubte s’anirien
presentant al llarg del camí. 

En Pau va somriure’s davant l’espill i va reco-
nèixer tot el que el temps li havia donat, 
li havia permès viure, i va pensar que ara
havia fet un camí molt llarg. Un camí que
potser a partir d’ara discorreria més de pres-
sa, i que sense dubte seria molt més curt, no
sabia tot el que li podria deparar, i a l’hora va
començar a entendre que el temps havia
passat, i senzillament estava ben orgullós del
seu viure! L’omplia la sensació de no haver
perdut el temps.

Va agafar el seu bastó i va sortir a cercar
l’ombra de l’olivera que hi havia al pati de
casa. La mateixa ombra que havia refrescat el
seu besavi, el seu avi i el seu pare, i ara aco-
llia els seus fills i néts. Perquè l’olivera, igual
que el mirall, també mesurava el pas del
temps. ❏

annabelcarbonell@gmail.com

L’olivera

«El temps no és sinó el corrent d’aigua en el que estàs pescant.» 

H.D. Thoreau
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J o s e p  J u s t  S a b a t e r  
P o e t a

Si el temps fos un ens o una entitat visible en tindríem
una percepció, probablement més clara, concreta 
i objectiva, per l’òbvia raó que seria un objecte més
entre els existents en el món material. Però no de la
realitat, car aquesta, entesa en el seu sentit plenari,
abasta tant el visible com l’invisible, tant allò amb què
ens les havem diàriament amb els cinc sentits com allò
que ‘sentim’ ens passa per dins, sense més criteris de
verificació que les emocions, sensacions, idees, pensa-
ments, intuïcions. En definitiva, percepcions que en
tenim, amb les raons específiques que ens donem i els
raonaments abstractes que en fem.       

Així, quant a la percepció del temps, podem fer 
bàsicament dues coses, de les quals se’n deriven les
nostres actituds i inquietuds, diguem-ne existencials,
respecte d’aquell. La primera és obsessionar-nos amb
el seu pas, i la segona és deixar-lo transcórrer (ja que
no podem deixar-lo córrer). El «problema» és que 
ni l’obsessió pel curs inaturable del temps ni la no
implicació davant la seva inexorable successió lineal en
l’espai on som i ens movem, no ens escurcen ni allar-
guen ni una mil·lèsima de segon la nostra vida.

Llavors, ja podem exclamar-nos que ens falta temps
per fer això o allò. La qual cosa sempre es resol amb
la gastada frase que no tenim temps. I no pocs cops
fins a dir que no tenim temps ni per a nosaltres matei-
xos. Entretant, anem matant aquest, tot creient
il·lusòriament que l’aprofitem.

Aital percepció del temps no pot sinó generar una
ansietat latent, ja que rarament s’exterioritza en les
diverses activitats i ocupacions del dia a dia.
Tanmateix, actua com un contínuum diguem-ne 
anímic-sensorial que va erosionant la persona per
dins. Tant és així, que ningú es pot deslliurar de perce-
bre el temps com a quelcom que l’afecta directament
per dintre i per fora. I en un sentit que es pot concebre
no únicament com a ‘pas’: allò que passa mentre vius,
facis o no facis res, sinó també com a ‘compàs’: allò
que marca la diferència entre la vida i la mort, l’orgà-
nic i l’inorgànic, i davant la qual hom no pot restar
passiu ni actiu en la mera indiferència.

Que tothom es posi d’acord en l’existència real del
temps no implica ni de bon tros que tothom el ‘visqui’
i es ‘visqui’ en ell d’igual manera. El «kronos» i el
«bios» o rellotge circadiari, no són necessàriament
correlatius ni correlacionals, car el temps que regeix 
el primer conté en cada micro segon l’ordre que 
desafia l’entropia de l’univers i alhora traça la línia del
seu irreversible declivi expansiu. El segon porta inscrita
en cada cèl·lula de l’ésser humà, especialment les 
neuronals, el temps, el qual ‘cohabita’ amb l’espai 
i viceversa, en virtut de l’obertura de la consciència 
–activa i reflexiva– a la realitat.

Continguts i travessats 
pel temps
Els intents d’objectivar el temps en les dades i dates
del passat ens serveix com a matèria primera amb què
bastim la història general o universal i ens muntem les
nostres històries particulars i personals, ens emplaça
‘irremeiablement’ en l’espai des del qual percebem
aquell. És a partir del «locus» present on som que
se’ns fa possible el relat, curt o llarg, bo o no tan bo,
de la nostra biografia i trànsit mundà.

Els fets que ‘ens’ succeeixen no sempre ‘se’ succeeixen
en el temps. Tan punt esdevenen es fan esdeveni-
ments en l’interior de cadascú de nosaltres en expe-
riències que, per dir-ho així, segueixen el seu propi
ritme, pautat pel punt de vista únic que cadascú té de
la realitat i d’un mateix. Som singularitats personals
irrepetibles que transcendim el temps sense, tanma-
teix, superar-lo. En conseqüència, hom no pot deixar
de comptar amb aquell de l’única manera que huma-
nament li escau: tenint-lo present. En altres paraules:
percebre’l tot assumint la intransferible perspectiva
des de la qual hom descriu existencialment la trajectò-
ria de tot el que viu i l’ampli marge del què deixa de
viure. I amb l’horitzó de la mort com a últim, constant
i més proper referent del que ens espanta i atreu, del
que volem defugir aferrant-nos a la vida com si fos un
valor absolut i definitiu i del que limita i confereix el
caràcter definitori de la nostra existència.

La percepció del temps 
des del «locus» present
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En aquest sentit, la percepció del temps només és tal
amb la seva conscienciació. I no en som plenament
conscients fins a sentir-nos-en continguts i travessats
per aquell, tot maldant per sobreposar-nos en cada
moment al seu flux incontenible, per molt exactes 
que siguin les mesures materials del temps en relloges
i aparells cronomètrics de la més alta i hiperfina 
precisió.

Més ençà i més enllà del
«kronos» i el «bios»
Si subscrivim l’expressió anglesa que el temps és
diners, equivalent al temps és or, farem de la percep-
ció del primer no només la justificació del segon sinó
el motiu central per fer qualsevol cosa en vista sobre-
tot a un profit econòmic. Seguint aquest tipus 
de plantejament, obvia dir que tot té un preu. I perdre
el temps el pitjor dels mals. Aleshores, quin concepte
tindrem d’aquells que ens fan perdre el temps tot
fent-nos esperar (sense cap raó que ho justifiqui) en
una trobada, cita o reunió? No gaire bo. I no parlo
d’un minut ni de cinc, sinó de llargs quarts d’hora 
o més. I llavors tot són excuses de mal pagador.

En aquestes circumstàncies, hom pot veure clarament
que el temps no té el mateix valor per a tothom en el
seu ‘ús’ social. Certes faltes de puntualitat en alguns
llocs i amb persones amb qui hem quedat no deixen

de ser també faltes de respecte envers aquestes. En la
percepció del temps de l’individu que espera la com-
pareixença d’un altre (previ acord d’encontre en indret
i hora mútuament convinguts) i l’individu que fa espe-
rar el primer, es posen de relleu els diferents nivells de
consciència i graus de compromís ètic en les seves
interrelacions puntuals, ocasionals o habituals.

La qualitat de vida a què aspirem (que al meu modest
parer podria ser senzillament no prendre’s aquesta
massa seriosament ni com una broma de mal ento-
mar), té molt a veure amb la percepció que tinguem
del temps. I amb el ‘pes’ que ens suposa aguantar-nos
a nosaltres mateixos dia a dia sense accelerar ni preci-
pitar els esdeveniments que en bona part depenguin
de nosaltres, bo i discernint els que realment podem
carregar-nos a sobre i lliurar-nos-en d’una forma o
altra, dels que ens suposarien un llast insuportable i de
dificilíssim alliberament.

Guanyat i ben batut: acceptar els límits físics, psíquics
i morals del nostre viure procurant no desviure’ns per
la fugacitat del temps ni ‘entretenir-nos’ massa en la
seva percepció. Car el que ‘resti’ del nostre pas per 
la terra en el moment del nostre traspàs, no serà el
temps («kronos» ni «bios»), sinó la ‘força’ inefable 
i misteriosa que permet ‘percebre’ls’ a tots dos més
ençà i més enllà d’aquests; això és: l’esperit. ❏

socdesomni@gmail.com
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La qualitat de vida a què aspirem té molt a veure amb la percepció del temps que tenim.
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I mm a  M a r í n *  
F u n d a d o r a  i  p r e s i d e n t a  d e  M a r i n v a

Sens dubte, quan juguem i ens ho estem passant bé el
temps ens passa volant. Tant se val que siguem grans,
molt grans o menuts. Tant se val que juguem a casa amb
els fills o amb la colla. Fins i tot, si juguem amb gent que
no coneixem massa i comencem una mica tímids, si ens
ho passem bé i ho gaudim, descobrim que en molt poc
temps hem creat un bon clima i la confiança es fa pre-
sent. Tant se val que el joc a què juguem sigui d’última
generació o un clàssic de tota la vida. Estiguem al voltant
d’una taula o fent escultures a la sorra de la platja. Ben
seriosos planejant una estratègia o embrancats en una
batalla de globus d’aigua. Un cop entrem en joc, el
temps flueix.

Els jocs tenen el poder de fer-nos oblidar el pas del
temps. Parlem llavors del Kairós, aquesta paraula grega
que ens porta al temps subjectiu, personal i íntim. És un
temps qualitatiu a diferència del Kronos objectiu, mesu-
rable i lineal que marquen els nostres rellotges, tots a
l’hora! 

El temps de joc és sens dubte un temps Kairós perquè
es regeix per les emocions del jugador i es relaciona
amb l’alegria i el plaer de jugar. Aquest temps de joc
en què les hores semblen minuts, requereix que ens
endinsem en l’acció com si no hi hagués res més d’im-
portant. Ens posem a jugar i ens concentrem en
aquell present, en l’instant que passa i el que està a
punt de sorgir. La resta: preocupacions, deures, tas-
ques i obligacions, desapareixen. Estem en flow, con-
cepte reflexionat amb gran encert pel psicòleg honga-
rès Mihály Csíkszentmihályi2. Es tracta d’un estat
òptim de motivació intrínseca on les persones ens
trobem totalment immerses en allò que estem fent. En
aquest cas jugar. En total desconnexió momentània
del món real, on el temps continua el seu ritme. De
fet, no us passa que el temps us passa volant quan us
toca decidir i actuar la vostra estratègia, i es fa etern
quan els hi toca als altres i vosaltres només podeu fer
que esperar? Va tira! Mira que ets lent! O, no em
doneu pressa, estic pensant!

Quan les persones ens posem a jugar, es diu que entrem
en un cercle màgic. Aquest terme tan evocatiu el va
definir per primera vegada en Johan Huizinga3 en el seu
llibre Homo Ludens, on el defineix com un espai liminal
–imaginari o material– en què les persones que partici-
pen en un joc, pacten unes regles de manera que el joc
transcorri en la seva plenitud. Podríem dir que és un
espai segur i protegit del món real, que facilita una
posició psicològica particular, on ens sentim lliures 
i segurs per actuar. 

Realment el cercle és màgic, ja que encara que protegeix
el món del joc (dins l’espai imaginari del «com si») del
món real, les persones ens lliurem entusiastes al joc 
i posem en marxa totes les nostres habilitats per superar
el repte que se’ns planteja per absurd que aquest sigui.
Només s’ha de veure com de seriosament i amb quina
passió ens podem prendre una partida al Monopoly,
sabent que passi el que passi en el joc, la nostra situació
financera no canviarà. És a dir, el cercle màgic és possible
perquè en el joc, més important que el resultat
«real» (fora del joc), és el propi procés, el camí per

«L’Home només és veritablement humà quan juga.»

J.C.Friedrich Schiller1

TIC TAC, TIC TAC, TIC TAC... TEMPS!
La vivència del temps quan juguem
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on transcorre. I perquè quan juguem, l’error forma
part d’aquest procés i ens empeny a tornar-ho a inten-
tar, perquè no som jutjats, l’esforç no ens pesa i el temps
ha desaparegut per a nosaltres. 

Dins dels motivadors que ens mantenen en el cercle del
joc, el temps, el real, és un element poderós. Quants jocs
deuen el seu atractiu a ell... Recollir les fruites dels arbres
abans que el corb se les mengi al Frutal, salvar els ani-
malons abans que el bloc de gel es desfaci, ser el més
ràpid en encertar la pregunta en el Kahoot, o ser el més
ràpid en observar les semblances en el Lince o el Junglee
Speed. El factor ‘temps’ dins del joc ens posa en tensió 
i actua com a estímul que ens manté concentrats en 
l’acció. Però en aquest espai de jugar hi ha encara altres
plaers que ens mantenen dins el cercle, com són l’admi-
ració (barreja de sorpresa i curiositat), la bellesa, la
transgressió o la possibilitat de compartir amb altres.

Només és quan el cercle màgic es trenca, bé perquè ens
estem avorrint (i sortim internament del joc), bé perquè
algú trenqui les regles pactades o simplement perquè el
joc s’acaba, que el temps kronos comença a córrer. 

Tanmateix, Kairós ens fixa el record del moment, perquè
connecta amb les emocions que estem vivint i el fa sig-
nificatiu. El temps real passa volant però el temps viscut
de manera lúdica passa lent perquè l’assaborim. Què bé
ho expressa Milan Kundera4 quan relaciona la lentitud
amb què vivim amb el grau d’intensitat del record i, per
contra, la velocitat amb el grau d’oblit! 

Podríem parlar d’experiència superior de goig que, 
a pesar de l’esforç que comporta, recordarem com a
satisfactòria i fins i tot plaent, perquè va més enllà del
plaer instantani de guanyar la partida o haver superat el
repte, i ens propicia l’ànim necessari per anar a la cerca
de nous desafiaments. I amb tot això encara la nostra

societat sent el temps de joc com a temps perdut... O no
hem escoltat sovint frases com: Va, deixa de jugar que ja
ets prou gran! Pot ser perquè a la nostra societat tot ha
de ser útil i la idea que el valor del joc és el mateix joc
se’ns fa estranya i confusa.

Jugar consisteix a fer alguna cosa pel pur plaer de
fer-la, sense esperar cap altre benefici que el propi plaer
de jugar. Es juga perquè es juga, sense que existeixi
cap perquè ni cap raó fora del mateix joc.
Simplement pel repte que planteja, per l’alegria i felicitat
que desprèn. Només està motivat per la necessitat de
saciar la nostra set de curiositat, posar-nos a prova, ima-
ginar altres realitats, transgredir les normes i explorar
altres solucions. Pot ser això mai una pèrdua de temps?

Com percebríem el temps si visquéssim la vida amb
actitud lúdica? Amb aquesta disposició de l’ànim prò-
pia de la persona que juga? Amb capacitat d’admiració,
sentint-nos lliures per crear, per arriscar-nos i decidir,
gaudint fins i tot de la incertesa, arriscant-nos a equivo-
car-nos, vivint en el present. En aquest sentit, JUGAR és
una actitud vital que ens forma, ens conforma i ens fa
millors persones.

No recordo si llegint Rilke5 o algú que escrivia sobre Rilke
em va quedar gravada aquesta frase: «El joc és la poesia
de la vida així com el menjar i el beure en són la prosa.»

Temps de joc, temps de vida i poesia! ❏

*Autora de ¿Jugamos? Cómo el aprendizaje
lúdico puede transformar la educación.

Barcelona, Paidós, 2018.

www.immamarin.com
www.marinva.es
@immamarin

1. Johann Christoph Friedrich Schiller (1739-1805), nascut a Alemanya, va ser un poeta, dramaturg, filòsof i histo-
riador alemany. 

2. M. Csíkszentmihályi, nascut a Rijeka al 1934, és professor a la Universitat de Chicago. Ha publicat Fluir (flow):
una psicología de la felicidad, Barcelona, Debolsillo, 2011.

3. Johan Huizinga (1879-1945), historiador i filòsof neerlandès. Conegut en el món del joc pel seu llibre Homo
ludens, Madrid, Alianza, 1995. 

4. Milan Kundera, nascut a la República Txeca al 1929, és escriptor. Ha publicat, entre altres La Lentitud, Barcelona,
Tusquets, 2005.

5. Rainer Maria Rilke (1875-1926), nascut a Praga, poeta.

      
     

«Kairós ens fixa el record del moment, perquè connecta amb les 
emocions que estem vivint i el fa significatiu. El temps real passa volant
però el temps viscut de manera lúdica passa lent perquè l’assaborim»
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G emma  T é l l e z  i  B e r n a r d   
I n f e r m e r a .  C e n t r e  C o o r d i n a d o r  S a n i t a r i  d e l  S i s t e m a  d ’ E m e r g è n c i e s
M è d i q u e s  ( S E M ) .  C o f u n d a d o r a  i  p r e s i d e n t a  d e  l a  c a s a  d e  l ’ É s s e r

Som «temps dependents», en el sentit que
som finits. En les emergències, sempre que
la vida està en joc, ens referim als serveis
com a «temps dependents». 

Un dels grans canvis socials que estem vivint
fa referència a la percepció del temps i el
que això comporta.

Abans, semblava que hi havia temps per a
tot, que la jornada donava per molt. Hi
havia fins i tot temps per a l’avorriment i,
per descomptat, per compartir-lo amb els
altres, per fer allò que ens agradava, moti-
vava, que ens permetia créixer, millorar,
madurar…

Seguint amb la percepció del temps, avui
en dia sembla que no hi ha temps per a res,
fins i tot en aquelles converses circumstan-
cials d’ascensor a més de parlar del temps
en el sentit avui plourà, s’ha començat 
a introduir una altra accepció del temps del
tipus: Fixa’t, ja quasi som a Nadal i d’aquí
res Setmana Santa i no ens fixarem i torna-
rem a ser a l’estiu i tornem a començar…
És així com anem tenint sensació que som
com aquells hàmsters que en les seves
gàbies van donant voltes a la seva roda,
això si, a una velocitat important.

Subratllar la velocitat és també necessari en
la reflexió que ens ocupa. Hem estat
immersos i encara hi som, en un paradigma
on ser ràpid, així com, fer moltes coses
alhora, és lloable, és signe de capacitat, de
talent, de professionalitat, d’eficiència, etc.

Curiosament a poc a poc, gairebé sense
adonar-nos, ens hem anat allunyant d’un
tempo més humà, que alhora ens permetia
ser més humans, ja que guanyàvem qualitat
humana, a banda d’assegurar una certa
qualitat de vida. Per què ha passat això? 
La resposta com en tantes coses, és multi-
factorial, ara bé en part la trobem en la tec-
nologia. Aquesta, en substituir l’artesanal,
ha modificat els ritmes: ho volem tot i ràpid.
No es tracta de negar la tecnologia sinó 
de repensar-la, doncs sembla que aquesta,
en lloc d’estar al nostre servei, a voltes sigui
a l’inrevés i que per tant nosaltres estem al
seu servei.

Insisteixo en el punt que no es tracta de
renunciar a la tecnologia, ara bé cal no dei-
xar-se enlluernar per ella, igual que tampoc
hem de deixar-nos arrossegar pel degoteig
de novetats i estímuls que ens bombarde-
gen constantment i que fan que perdem el
focus de l’essencial…

La clau ens la dona el temps
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L’antídot podria ser una síntesi entre innovar; el fer un
back to the basics –un retorn a l’essencial– tot recupe-
rant/rescatant fórmules que hem descuidat pel camí 
i que ara poden ser volta de clau, i un tercer ingredient
d’aquest antídot seria aprofundir en el repte de caire
ètic que consisteix a interrelacionar què sentim amb
què pensem i fem. Arribats aquí, de nou, hom pot
pensar que tenir temps per fer això és cabdal, i així és:
les coses que valen la pena en la vida volen això,
temps.

Si no ens donem aquest temps, entrarem en una inèr-
cia i un sense sentit que com la metàfora de la bola de
neu cada cop serà més gran i difícil d’aturar.

Cal, doncs, temps per passar de viure sense sentit 
a viure una vida plena i per tant una vida amb sentit,
en majúscules. Temps també per fer, si cal, girs de 180
graus i passar del no-res, de la buidor, del sense sentit
esmentat a apropar-nos a ser allò que estem cridats 
a ser, ja sigui com a persones, organitzacions, com 
a societat… 

Invertir temps a respirar, centrar-nos, contemplar, 
copsar, ens permetrà ser més presents i així és com
mantenint el propi eix de centrament es pot: prioritzar,
endreçar i no caure en el fer per fer i assolir aquella
eficiència anhelada. Precisament això és el que fem en
una situació d’emergència, quan tot sembla desbor-
dar-se i fragmentar-se per la complexitat imperant, 
és essencial tenir una visió global, endreçar el caos   
tot prioritzant i sense deixar res important per fer. 

On sembla que no hi ha temps, si hom és veritable-
ment present i ben ancorat en el seu centre, 
llavors el temps pren una altra velocitat, és com si 
s’alentís, com si s’aturés… com si s’entrés al bell mig
de l’huracà on la calma impera. Cal temps per a deixar
de surar en la superficialitat que se’ns emporta i dis-
persa i anar a aquella profunditat necessària per a la
transformació.

Així, resumint, per millorar la nostra relació amb 
el temps serà clau guanyar en presència, ser en l’ara,
en l’instant, tractar d’estar plenament per allò que
requereix la nostra atenció ja sigui una persona, una
acció concreta… És així que el temps sembla dilatar-se
i donar plenament de si. 

I ara, tornant al principi d’aquestes línies, a l’accepció
de temps referida a clima… Hi ha una cançó
Wheather with you –que podríem traduir com 
Portar el clima amb tu– de Crowded House, que em fa
pensar en les condicions climàtiques en l’àmbit, per
exemple organitzatiu, en la qualitat dels vincles que
teixim. Ser persones generadores de bon clima és
quelcom que és a les nostres mans, sempre i quan ens
donem i també com a societat es comprengui que
oferir temps per aturar-nos a reflexionar qüestions
fonamentals i ètiques com ara què aporto, com ho
aporto, què vull aportar, què necessito, què necessita
l’altre de mi, etc. és indispensable per mantenir una
vitalitat òptima. 

Per acabar, voldria introduir el concepte VUCA amb 
el que algunes persones descriuen els temps actuals.
Aquest és un acrònim que respon a les sigles de les
paraules Volatility (volatilitat) per estar sotmesos 
a canvis freqüents, ràpids i d’importància, es diu que
l’únic constant és el canvi; Uncertainty (incertesa)
donada la imprevisibilitat; Complexity (complexitat)
per la gran quantitat de factors interconnectats 
i simultanis que es poden donar alhora; i Ambiguity
(ambigüitat) dificultat que presenten les diferents
situacions i circumstàncies per poder ser compreses. 

VUCA es podria també aplicar al que passa en moltes
ocasions quan les persones reben diagnòstics en què
veuen limitat el seu temps de vida o bé quan han vist
la mort de prop ja sigui per haver patit un infart, 
un accident, un càncer... Aquestes persones acostu-
men a fer aquells girs de 180 graus anomenats abans,
ja sigui en la seva escala de valors, on allò que havia
quedat arraconat passa a ser el més important, com
també en els seus vincles relacionals. En aquests casos
és quan aquella idea que les crisis són oportunitats 
es compleix. El temps sembla que s’atura, que se’ns
escup de la dinàmica entesa com socialment normal.
Segurament aquesta pausa permeti sortir de la inèrcia,
de la roda de hàmster i llavors es copsa que els valors
que ens humanitzen com ara la compassió, l’empatia,
tenir cura, la qualitat dels vincles que construïm, el 
teixit social, etc. són en realitat el més important.

Arribats aquí la proposta és la d’introduir petites pau-
ses en el nostre esdevenir quotidià que ens permetin
viure més connectats amb nosaltres mateixos i també
amb el nostre entorn. ❏

gemmatellez@gencat.cat
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Ma r t a  M  
Ar t i s t a  mu l t i d

Com l’aire o el vent, el temps no és visible als nos-
tres ulls però transcorre i marca la nostra circums-
tància. És una peça subtil de l’engranatge que modula
l’activitat diària i el nostre destí. Tots portem un ritme
propi i dibuixem un gran mosaic divers segons l’adminis-
trem. Encara que sigui intangible, hem de ser capaços
de distingir aquest factor que juga amb nosaltres cons-
tantment. I després, atendre les prioritats i els projectes.
Si ho aconseguim, estalviarem molts planys i patiments
innecessaris. Per tant, percebre i gestionar el temps té
molt a veure amb qui som i com ens desenvolupem.

Per les meves hores de vol fins al dia avui, passi el
que passi i sigui on sigui, he decidit lliurar-me al
moment present per viure’l amb dedicació plena.
La percepció oberta i generosa del temps implica molts
aspectes: és una eina poderosa de retrobament perso-
nal, de convivència i entesa amb els altres i un desig
conscient de fer les coses de la millor manera. També és
un acte d’amor, un regal als qui estimem. Doncs un ins-
tant d’atenció en el moment oportú, pot significar la
diferència entre la plenitud o la desesperació, la felicitat
o el menyspreu. És a dir, el nostre temps personal també
ha de ser un temps per agrair, per oferir. Temps de diver-
timent, i per saber estar.  

Si no he tingut temps per a les coses importants,
potser no tindré ocasió de copsar què m’aporta la
vida. No tenir temps per a res pot ser una excusa per
escapar de les nostres responsabilitats. Aquesta desor-
ganització no és gens beneficiosa, la visualitzo com estar
atrapats en una xarxa enredada i foradada. Quin desas-
sossec! Si no volem acabar engolits per les nostres prò-
pies càrregues o les que ens venen imposades, hem de
persistir en la nostra voluntat i admetre que, fins i tot el
temps que podríem considerar perdut pot convertir-se
en guanyat com una nova experiència. He de reconèixer
que l’activitat artística del tipus que sigui, desperta una
consciència del temps ben especial. En plena creació 
i concentració d’energies, es perd la noció temporal com
si desaparegués del mapa. Depenent dels nostres inte-
ressos o afinitats, res és més relatiu que els intervals de
temps! Temps dins d’un altre Temps.

Contrastos amb l’Extrem Orient 
Cada país té un rerefons cultural i la pròpia valora-
ció del temps, que pot millorar el funcionament de
la societat a nivell col·lectiu i individual. Aquesta 
és una constatació d’especial rellevància al Japó, i el con-
trast més sorprenent i xocant que vaig observar en el
meu primer sojorn. Vaig comprendre el Japó com una
nova partitura amb els seus ritmes i intervals que són res-
pectats per tothom. S’aprèn des de petits, com la parla
i les melodies, que ja formen part del seu ADN, agradi 
o no a una mentalitat occidental. Si el dispositiu del
mòbil s’ajusta automàticament al nou fus horari, les
pautes del tempo interior són una responsabilitat perso-
nal i intransferible. Aquest nou aprenentatge ha estat
molt útil en el meu cas. No només els serveis públics,
trens, correus, etc. són puntuals, sinó també en les rela-
cions socials, de treball i de lleure. No ens estranyarà que
s’hagin especialitzat en les més inversemblants de-
mostracions de Walking Precision, entre d’altres. Però 
deixant de banda l’anècdota, les gestions i les necessi-
tats de la societat en general s’agilitzen de tal manera
que les expectatives es compleixen en temps rècord.
Aquí rau l’èxit de la societat japonesa amb la col·labora-
ció inestimable de les tecnologies punteres.

El pilar fonamental es basa en el respecte del
temps dels altres, que és sagrat. Quina gran recti-
tud!: el meu temps ha de connectar amb el temps dels
altres de la forma més harmònica possible. Aquesta con-
tenció ve influenciada per les virtuts dels antics codis
d’honor que encara perduren. He col·laborat amb artis-
tes, mestres, monjos, i amb ells he anat intuint aquest
aspecte religiós del tempo que és tan present en les ceri-
mònies tradicionals, aquestes que tanta acceptació han
tingut a Occident. Viure-ho en primera persona és un
privilegi, ja que és una qüestió eminentment pràctica 
i no pas de manual de llibre. 

Per exemple, la cerimònia del te, de l’encens, dels
arranjaments florals, els jardins, la cal·ligrafia, la
meditació, fins i tot el tir amb arc, són, en essència,
rituals de parar el temps. Unes formes de fer que
influeixen en la vida quotidiana: com fer el menjar, com
rebre els invitats, els clients, etc. Assaborir cada acte per
gaudir-lo és una reverència al mateix fer i els objectes
necessaris, a més de l’acompliment d’una tasca concre-

Com inverti   

Instal·lació en Bambú pel Festival Art Montcada. 
Obra de l'artista Nishimoto. 



ta. Superflu es podria pensar? no ho crec, com tampoc
s’ha de veure com mer passatemps sinó processos 
de consciència contemplativa. La pressa –un destorb–
desapareix, i els nervis –un altre desequilibri–, s’esfumen.
Quina bona estratègia per donar sentit a cada moment
de la nostra vida i gaudir de més salut!

Més detalls per reflexionar: rememorant la caduci-
tat de les coses els objectes vells –amb la seva pàti-
na o curosament apedaçats– són honorats i feste-
jats. El caràcter japonès conviu amb el discórrer del
temps fent-lo part agradable del seu viatge, reconeixent
que és efímer. Des de les emocions, ho mira tot amb la
benevolència de qui accepta el pacte amb l’ordre natural
establert. Els valors de cada estació de l’any són emfatit-
zats per honorar el cicle de l’any amb els retorns 
i comiats successius de la primavera, l’estiu, la tardor,
l’hivern. Precisament per això el Japó gaudeix de parcs 
i jardins plens de simbologies i dissenyats per mestres.
Són llargues les corrues de visitants els dies assenyalats
de l’any per gaudir dels canvis de color, fulles, flors i tex-
tures que ofereix la natura. En el cas dels jardins de
pedra seca, literalment congelen l’instant dels salts 
d’aigua, dels remolins i les onades per simular-los amb
construccions fetes amb roques, grava i sorra. A petita
escala, les composicions florals que trobem en racons ad
hoc, són ensems petits oasis que inviten a parar i recor-
dar les formes i els colors de cada moment de l’any. 

Igualment, el xintoisme connecta la natura i els
seus cicles i permet que homes i dones ajustin
també els seus rellotges interiors. El batec dels seus
timbals i sonalls sincronitzen el nostre cor, les festes 
anuals són un càntic i acció de gràcies. S’inicia el dia 
a l’alba, el migdia correspon a les dotze hores solars i el
sopar just abans de pondre’s el sol. Fent referència a les
habilitats dels monjos, les seves cal·ligrafies dibuixen tra-
ços ben compassats que em recorden una dansa i en els
espais en blanc hi veig moments de calma i silencis. Si és
un destre llançador de tir amb arc, no mira el cronòme-
tre per iniciar el seu llançament, sinó que deixa que el
cor trobi el moment precís per fer-ho. No són rituals
retòrics, són un mitjà per arribar a l’Ésser i transcendir en
el microsegon. 

Fa 200 anys, el monjo zen Daigu Ryokan escriu:
«Quan el cor és pur, totes les coses de l’univers

són pures. Con-
fiant el meu cos
al curs de les
coses, he renun-
ciat al món a fi de
ser lliure» o bé:
«Comprenc que
tot és irreal: una
a una, les coses
d’aquest món
passen. Llavors,
per què estic trist encara?» Un deix de melancolia 
profunda l’empara, però deixa passar aquest sentiment. 
És a dir: no s’irrita ni entra en còlera. Ho accepta mentre
ja es deleix per la nova primavera o la cadència del 
desencís o les alegries. En la pràctica de la poesia mini-
malista tan estesa entre grups d’amics arreu del Japó, 
la inspiració en les escenes temporals i fugisseres del
món són una constant.

De fet, en aquesta direcció, estem acceptant la
unió del passat i el futur en el moment present. La
pràctica meditativa del zen, ens invita a anar més lluny
encara: només existeix l’instant etern. Principi i fi tot con-
tingut en l’un: nosaltres som alhora totes les experièn-
cies juntes, i el passat i el futur són la mateixa cosa. 
El temps no existeix! Fa segles que aquest sentiment és
ben viu a l’Extrem Orient, i, des d’un altre context, mon
pare amb la seva pràctica artística m’ho ha dit exacta-
ment igual. La física quàntica els hi està donant la raó:
Carlo Rovelli, en el seu llibre Siete breves lecciones de
física ens diu: «El temps podria no existir a un nivell físic
fonamental. Les equacions de la gravetat quàntica, una
de les teories físiques més avançades, no contenen 
la variable ‘temps’. Segons aquesta teoria, el temps no
serveix per entendre coses com l’origen de l’Univers, els
forats negres o el món microscòpic. El temps seria un
tret secundari dels objectes més quotidians, que estan
fets de molts àtoms desordenats».

Així que, alliberats dels desgavells i les peripècies que
arrosseguem amb el factor temps, és hora de prendre’n
les regnes. En qualsevol acció, m’hi lliuro en cos i ànima:
vull concretar i reblar cada objectiu que em proposi,
sense comptar el temps esmerçat! ❏

martamontcada@gmail.com
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 r el temps?

Obra en gravat original de Marta
Montcada que expressa l'espai-temps.
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H e rm i n i a  C a r b ó  i  R e ñ é   
P e d a g o g a  m u s i c a l  i  p i a n i s t a

La percepció del temps des de la Música m’atreveixo a
dir que és un misteri! La Momo de Michael Ende defi-
neix el temps com una Música que ella escoltava a
vegades, que li venia de molt lluny i semblava que
estava dintre d’ella. Sona de molt lluny i està en el seu
interior. És la Música part de la nostra naturalesa?

El romàntic F. Schelling opina que la Música és l’art
que més directament contacta amb la matèria inorgà-
nica privada de forma: el so. ¿Serà aquest el motiu pel
qual ens posa en contacte amb la naturalesa de forma
immediata i primordial?

Escoltant música no et pots separar de la vida, et sents
complet.

Per exemple, si escoltem Música del període clàssic, 
l’equilibri de la seva estructura, la regularitat del ritme,
la bellesa, claredat i simplicitat de la melodia i modu-
lació ens genera harmonia al cos i la ment.

Si l’escoltem rítmica, els peus comencen a ballar.
Podem experimentar com la dansa ens ajuda a con-
nectar amb nosaltres mateixos, a despertar emocions
que reprimim, a canalitzar-les de forma saludable.
Notem com es fomenta l’espontaneïtat i la creativitat.
La Música i el ball fan vibrar el cor.

«El ritme és la música en la música» i és el ritme el que
està directament relacionat amb el temps, la melodia
i l’harmonia s’hi sincronitzen. Quan possibilitem que
l’energia flueixi i l’harmonia ressoni en cada cèl·lula,
tot el nostre cos pot sonar com un instrument afinat.
Si perdem la noció del temps, com si tot fluís, podem
veure passar l’Eternitat.

El violinista Nestor Eidler diu: «Cada persona té el seu
so. L’univers és vibració que sorgeix del tic-tac que
dona la polaritat originaria, com passa amb el tic-tac
del nostre cor».

A través del cos podem trobar el nostre propi so i amb
ell ressonar a cor amb l’Univers. La Música és el camí
per connectar amb l’Absolut. Tot l’Univers es mou,
sense moviment no hi ha percepció del temps. Sense
moviment no hi ha so.

És a la percepció del moviment a la que anomenem
temps. En realitat el temps no existeix, no es pot mesu-
rar. Recordem el proverbi de Sant Agustí: «Si ningú m’ho
pregunta, ho sé però si vull explicar-ho a qui m’ho pre-
gunta, no ho sé». Afirma també que el temps resideix
dins l’ànima, ja que té la capacitat d’enllaçar el passat
retingut a la memòria amb l’expectativa del futur en el
present.

Segueix sent una incògnita com el cervell representa i
percep el pas del temps però sabem que està molt rela-
cionada amb els sentits. El primer que desenvolupa un
fetus humà és l’oïda, amb ell captem el so, que ens con-
necta amb el món interior i intuïtiu. Precisem millor la
durada d’un so que la d’una olor o una imatge. El siste-
ma auditiu és el sistema sensorial amb més capacitat per
percebre el temps.

El temps valorat des de la nostra consciència és la vida.
La vida la sentim a través del batec del cor. On hi ha vida
hi ha so. Fins i tot dintre d’una càmera anecoica, on no
s’hi sent cap soroll, podem sentir un so greu que ve
donat per aquest batec i un agut que sorgeix del sistema
nerviós. El silenci absolut només hi és en la mort.

Encara que no es coneix amb fidelitat el mecanisme, la
música és capaç de canviar la percepció subjectiva del
temps. En el cervell el temps és continu, però necessita
fer petites divisions de temps per adaptar-se a diferents
situacions i té grups de neurones, els oscil·ladors que
actuen com un metrònom natural. Hi té a veure el ritme,
ja que les neurones sotmeses a aquest ritme processen
la informació sincronitzant-se entre elles com ho fan els
instruments de l’orquestra.
Malgrat que ens figurem que el temps és igual per a tot-
hom, no és el cas doncs és una il·lusió produïda pel cer-
vell. Possiblement aquesta il·lusió la viu cada individu
d’una manera diferent quan escolta música a l’influir 
a través del sistema nerviós en les seves emocions.

Cal equiparar el temps que sentim amb el que marquen
els rellotges per evitar l’estrès amb tots els seus greuges.
Estar pendent del temps en excés pot resultar nociu.
Una música adient pot millorar la nostra productivitat,
inclús la nostra força física i el que valoraria com més
important sincronitzar-nos amb altres persones. El so de

La percepció del temps des de la Música
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la Música redueix l’estrès, l’ansietat i fins i tot la depres-
sió, a l’ajudar a expressar les emociones i canalitzar 
l’adrenalina. La durada d’un tema musical pot servir-nos
per controlar un determinat moment. Gestionar el
temps interior i la sensació de control són factors clau
pel benestar somàtic i mental. 

El benestar dona l’entrada a inspiracions, intuïcions,
revelacions… que ens permeten connectar amb la
Saviesa i la seva proximitat ens fa sentir goig. Tinc entès
que els xinesos veuen la Saviesa i la Música com una sola
cosa. Així, Déu és la Saviesa i la Música es crea amb el so
que trenca el silenci amb la seva Paraula.

Els zulús creuen que Déu va crear l’home d’una canya de
bambú, ja que és flexible i es mou en contacte amb l’aire
emetent sons de freqüència elevada.

Per mi, la Música és la vida. La Música és un art molt
potent que  permet enlairar-nos i transportar-nos a llocs
ideals plens d’harmonia i bellesa. La música pot purificar
els nostres pensaments per ser el resultat d’una vibració
molt elevada que fa possible la unió, no separa ningú, és
patrimoni de tots.

Aconseguir qualitat de vida és invertir o aprendre a
invertir el temps. El buscador de Jorge Bucay descobreix
que el temps de vida no coincideix amb el temps viscut.
Aquest ve dictat per l’ànima. Viure des de la consciència
d’ànima genera freqüències elevades. Ens possibilita
viure el cel en la terra. ❏

raercr@yahoo.es

Donar temps 
Hi pot haver un regal millor que el de donar temps? Què de més profitós pot rebre l’infant dels seus pares? I què
agrairà més el malalt que la companyia? I encara, per a un mateix, què és més saludable que donar-se temps?

Deixar temps 
Prop del do, hi ha el «deixar temps». Tampoc aquí no es tracta de cap contraprestació, i menys encara de cap
mena de préstec que defineixi creditors i deutors. Deixar temps és d’una altra família: de la generositat i de la
paciència (la paciència –virtut massa oblidada– és una manera de donar temps). Convé deixar temps perquè l’arbre
doni fruit i perquè el fruit maduri. Sense apressar-los, cal deixar temps perquè l’àvia creui el carrer i perquè el nen
es cordi les sabates. 

Deixar temps és reconèixer i respectar el món i els altres: els seus processos, les seves necessitats, les seves dinà-
miques. Deixar temps és educar el propi egoisme i no convertir-se sempre en el centre. Qui deixa temps és pacient
i permet que els altres i el món tinguin el seu espai i la seva vida. Deixar temps és deixar viure. Deixar temps suposa
una distensió en nosaltres i facilita una distensió en els altres. 

La major part dels sentiments tenen una gènesi i un procés de maduració. Deixar temps és permetre i respectar
aquest procés. A més, quan hi ha temps el sentiment arrela més a fons, i precisament per això podrà després 
aixecar-se encara més amunt. En canvi, si no es deixa temps, els sentiments es mantenen dèbils i prims en la super-
fície, a la mercè d’alguna ventada –d’algun contratemps– que se’ls endugui. 

El contrari de donar temps és apressar. No deixar temps als altres, no respectar els seus ritmes, ni els seus proces-
sos. No deixar temps als nens provoca la fatiga. Una cosa és la promoció de l’esforç que tot aprenentatge requereix
i una altra l’esgotament a conseqüència de l’atapeïment i del no deixar temps. Cal deixar temps al joc, i per badar,
o per descansar, i fins tot per avorrir-se. No es deixa temps quan tot s’omple i es comprimeix. 

Virtuts de la lentitud

Temps per fer les coses bé, temps per adquirir experiència, temps per pensar. El temps no guarda el que s’ha fet
sense temps. La velocitat ens allunya de les coses, de la profunditat de les coses, i ens manté en la superfície. Però
també ens allunya de nosaltres mateixos. També nosaltres ens quedem en la nostra pròpia epidermis. I si no es
cultiva el profund, el profund és com si no hi fos. ❏

Text cedit pel seu autor Josep Maria Esquirol, publicat en el seu llibre 
El respirar dels dies. Una reflexió filosòfica sobre el temps i la vida

       

El temps que es dona
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Ma r i a  G a n d i a  M u ñ o z   
D i r e c t o r a  T è c n i c a  d e  l a  R e s i d è n c i a  V i l a  Va l l d o r e i x .  
C o l · l a b o r a d o r a  d e  T i e r r a  E d i t o r i a l

Treballant amb gent gran he après molt. Sobre
la família, l’amistat, el dolor, l’alegria, els límits
de l’ésser humà. Però quan em vaig parar a
pensar què havia après sobre el temps, vaig
creure que valia més explicar-ho d’una manera
literària.

La Teresina porta tota la vida queixant-se per-
què ha de matinar. Avui s’ha aixecat abans de
les sis i s’ha enfadat quan ha vist que la noia
que l’ajuda a vestir-se al matí encara no havia
arribat. Són les sis, però les sis no signifiquen
les sis per ella. És un número que significa un
moment que d’aquí una estona no hi serà 
perquè ja és l’hora d’esmorzar... o l’hora de
baixar a La Rambla. I entra al despatx i em
demana diners pel taxi. Que no té un duro,
diu, que les joies se les ha quedat el seu germà
i vol baixar a veure si pot anar-les a buscar per-
què té un casament el cap de setmana i no vol
que la mirin malament si no va amb les joies,
que li preguntaran perquè no porta les joies
del Rafael, el seu home, que era geminis com
jo, d’això si se’n recorda. Que nena, què maca
que ets, em diu, i quina feinada que tens, i em
posa cara d’emprenyada i d’orgullosa a l’hora
perquè ja és la tercera o la quarta vegada que
m’explica això de les joies i del Rafael, que
patia del cor, com se l’estimava al Rafael...

Us ho explico així perquè és com ve, tot seguit
com si fos la Sra. Dalloway planejant una festa
o una finestra que s’obra cap al record del
gust d’una magdalena sucada en te. Si no hi
penseu gaire, direu: quina llàstima, pobra sen-
yora, quina vida més dura, quin patir no poder
fer la seva, no recordar que està en una
residència i que no pot tornar a casa i fer una
cosa tan senzilla com el dinar, necessitar ajuda
perquè ha perdut el cap.

Però penseu-hi bé. Jo tinc dues opcions: recor-
dar o no recordar; si recordo totes les vegades
que ha vingut, li dic que ja li he dit, que a la
tercera vegada potser no, però a la número
quinze preferiré que em deixi treballar, que

marxi i li demanaré a algú que se l’emporti,
ignorant tot el que em diu, dient-li coses que
no tenen a veure amb la conversa i la faré fora
del despatx. Per la Teresina seria com si a qual-
sevol de nosaltres se’ns presentés un alien 
a casa i ens obligués a acompanyar-lo a una
illa deserta per casar-nos amb el fantasma de
Napoleó.

Prefereixo no recordar. Si no recordo, cada cop
que vingui serà com el primer. I ella no té
aquesta opció, per ella sempre és el primer
cop, potser un dia li ve al cap alguna cosa de
mi, potser un altre dia pensa que em coneix
de la botigueta que tenia a La Rambla o del
casament que avui està per venir però demà ja
ha passat.

Cada dia és el primer i avui és cada dia. I per
nosaltres també, no cal passar per la demència
per decidir no recordar.

Som animals de costums, però també som
animals de parafernàlia. Ens posem les joies,
anem al casament, paguem el taxi, comprem
vestits, preocupant-nos pel què pensaran, què
diran, ens preguntem si la impressió de qui
som durarà, si els nostres fills ens recordaran o
faran les coses com els hem ensenyat a fer-les,
perquè creiem que el pas del temps, apropar-
nos a la mort, ens fa més savis, més valuosos,
més efímers i, en tota aquesta preocupació
ens oblidem de què podem dir als que hi seran
quan nosaltres marxem, d’escoltar la música
que volem escoltar, de fer els viatges que
volem fer, escriure el que volem escriure i dir
tot el que volem dir.

Qualsevol conte o història cobra sentit només
quan descobrim el final. Qui era l’assassí,
quan, en un gir inesperat, sabem que el
dolent de la pel·lícula era l’amic del protago-
nista, la princesa es posa la sabata de vidre,
arriba el desenllaç. Però la realitat no té per-
què tenir sentit al final. El temps no ens regala
aquesta coherència.

Quasi per art de màgia
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La gent gran només té l’ara. Quan ja no queda tot allò
que érem, tot allò que volíem que els altres creguessin
que som, el que creiem que érem, el que volíem ser...
som el que som i només el que som. Sense caretes,
sense parafernàlia.

No tenim mai totes les peces del puzle, totes les pistes
del crim, no hi ha sabata de vidre. Quan planifiques un
conte pots saber què diràs al principi i què diràs al
final, pots escriure una gran digressió en mig de dos
paràgrafs de la mateixa història, en la vida no, en la
vida vas inventant paraula rere paraula i no pots es-
borrar.

L’única cosa que és veritat quan la Teresina entra per
la porta del despatx és que em té a mi i una conversa.
I sóc jo la que escullo dir-li per enèsima vegada: Ei, no

pateixis, de quin color vols les arracades pel casa-
ment? Verdes? Oita ella com ho sap, em contesta, 
el verd era el color preferit de la meva mare. No patei-
xis, li repeteixo, jo te’n portaré unes. I somric, i somriu.
Et puc fer un petó? I la miro als ulls i no hi ha Rafael,
ni casament, ni joies ni Rambla, ni residència, només
hi ha una persona amb un ara angoixat que va desa-
pareixent quasi per art de màgia i una altra intentant
que el moment sigui alegre, amorós i tranquil. Sí, clar,
i li planto un petó a la galta. Anem a esmorzar?

I això, si ho penses dues vegades, fa que no sigui una
pobra dona dement, és més que el que tenim molts
de nosaltres cada dia. Tot el que té, tot el que tenim
les dues, és això, és veritat i som felices. ❏

mariedemon88@gmail.com

    

Per començar a precisar el pas del temps, podem distingir entre com passa el temps per a les coses i, en 
particular, per a allò que nosaltres construïm, i com passa per a nosaltres, car l’envellir humà no és l’envellir
de les coses. L’aigua de la pluja que cau i el buf del vent erosionen les roques de la muntanya. Així és com es
fan velles les coses: gastant-se. Una vegada s’ha construït una casa, la seva primera forma comença a ser des-
gastada pel «pas del temps» es descoloreix la façana, apareixen esquerdes... totes les nostres obres materials,
fruit de la tècnica i de l’art, passen pel mateix procés, això és, la seva forma inicial comença, encara que sigui
molt paulatinament, a perdre’s, a malaguanyar-se: la pintura sobre la tela, el manuscrit, la joguina de fusta,
la roba del vestit... Tanmateix –se’ns dirà– hi ha coses que deixant enrere la forma inicial encara milloren, com
ara el so de les campanes o el bon vi. [...] Tal vegada l’envellir humà –el pas del temps en nosaltres– es podria
pensar com una d’aquestes excepcions: hi hauria un camí cap a una època de maduresa i després començaria
la decadència. Però sembla que aquesta no és la manera més adient de concebre-ho. No  és que una primera
forma es vagi desfigurant, sinó que anem passant d’un estat a un altre. No tan sols l’ésser humà, sinó en
general, la vida, es mou, és un procés. 

Deturar-se? 
El temps passa i no para de passar. No hi ha parada en cap estació. Penso: tant de bo pogués aturar-me! Però
tots ho sabem de sobres: l’única aturada és la petrificació i la mort. Voldríem que l’aturada és la petrificació
i la mort. Voldríem que l’aturada de la vida fos vida. Però la vida només ho és amb el seu propi esdevenir. Una
i una altra vegada caiem en la temptació i desitgem que s’aturi el temps i romangui el moment de felicitat.
Però el temps passa impertorbable. No s’immuta i no atén cap súplica. No només passa, sinó que, en aquestes
ocasions, «passa» de nosaltres. És un animal salvatge amb què no hi ha domadura que valgui.  

[...] Com que el temps passa, tot té data de caducitat. Per això obté sentit l’expressió «tant de bo que això
duri!». No hi ha recés. El somni d’un present etern és el somni de l’amant, és l’esperança inconfessada del
moment feliç, és sobretot la tristesa per la seva inexistència. Tant de bo que això duri! Quan el moment ha
passat quan l’estona s’ha acabat, quan la vida ja s’ha viscut..., és a dir, quan la duració s’ha interromput, és
quan la memòria fa el darrer esforç per atorgar una pròrroga –força especial, això sí– a la duració. ❏

Text cedit pel seu autor Josep Maria Esquirol, publicat en el seu llibre 
El respirar dels dies. Una reflexió filosòfica sobre el temps i la vida

El temps que passa
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L o u r d e s  F l a v i à  i  F o r c a d a
M u r t r a  S a n t a  M a r í a  d e l  S i l e n c i o .  X i l e  

Clareja i els primers raigs de sol treuen el cap per la
Serralada dels Andes en l’altiplà xilè. És el naixent, deno-
minació que es dona en aquestes latituds quan el sol
apareix per l’Est. Per als antics atacameños mirar el sol
era calcular el temps durant el dia. En aquestes primeres
hores del matí, el termòmetre marca diversos graus sota
zero. És l’habitual en aquest desert d’altura, com és el
Desert de Atacama, on l’oscil·lació tèrmica entre el dia 
i la nit és considerable. No obstant això, a mesura que
l’astre rei ascendeix, l’ambient es va entebeint. Surto a
caminar per les senderes que solquen aquest àrid paisat-
ge. L’aire és fresc però no gelat. S’agraeix la seva carícia
mentre contemplo els volcans que, majestuosos, s’alcen
en l’horitzó. Són els mallku o apus, turons tutelars que
cuiden i protegeixen els habitants de les valls regades
per les aigües que provenen dels seus nevats cims. 

Procuro no pensar. Només contemplar. Però inevitable-
ment, mil pensaments bombardegen la meva ment. 
Els deixo estar i torno a la percepció. Sentir la carícia del
sol, escoltar la xiulada del vent, mirar i contemplar la 
serralada i aquest cel de blau intens, escoltar els meus
passos… A mesura que m’acosto als camps de cultiu del
petit oasi, oloro la terra recentment abonada i regada.
De tant en tant, respiro profundament. De nou, pensa-
ments vénen i van, van i vénen… 

Després d’un bon tros de solitària caminada, em trobo
amb l’Irene. Està pastant les seves ovelles. És boliviana.
Parla quechua. Mentre pasta i camina, fila amb la puch-
ka (fus, en llengua quechua). Ella mateixa esquila la llana
de les seves ovelles, la escarmena, la fila, la renta i amb
ella teixeix bells xals i altres peces d’abric. No ha tingut
una vida fàcil. No obstant això, diu, és feliç. Viu amb 
el seu espòs, quatre fills i dues nétes. Sent nena va haver
de començar a pastar les llames dels seus pares. Llargues
jornades de solitud en la immensitat de la puna altiplà-
nica boliviana. Va anar poc a l’escola, però té aquesta
saviesa que dona la vida als qui saben extreure lliçons
d’ella. Afirma que amb el que tenen poden viure tran-
quils i no necessiten més.

Segueixo el meu camí. Em ve a la ment aquesta concep-
ció cíclica del temps que tenen alguns dels pobles origi-
naris xilens: aymaras, lickan-antai (atacameños), ma-

puches. Representen simbòlicament el temps com un
cercle o roda que gira en moviment continu contra
direcció a les manetes del rellotge, seguint els movi-
ments del sol i altres astres. Sorprèn, per exemple, que
pels aymaras, el passat està davant i el futur enrere. Una
cosmovisió totalment diferent a l’occidental que concep
el temps com una fletxa disparada cap a davant. Em fa
pensar en alguna cosa ja dita pel doctor Alfred Rubio
sobre que estem massa influenciats per una filosofia
grega, clàssica, escolàstica en què tot és ordre, lògica 
i claredat. Quan de fet, la realitat és complexa, difusa,
misteriosa, moltes vegades, inabastable. Respecte al
passat, present i futur, Rubio assenyalava: «Una altra
cosa fruit de la nostra mentalitat (passat-present-futur)
és que creiem que el passat ja està definitivament fet. 
I no. El passat està encara fent-se. Doncs depèn del pre-
sent, i encara del futur, que el passat sigui d’una manera
o d’una altra… O sigui que el passat viu present i en 
el present. En certa manera, com ja simultaneïtat. És arti-
ficial desglossar-nos en passat, present i futur, com 
desglossar en feixos de colors la llum blanca amb un
prisma.» Similar a la concepció del temps que té el món
andí on no hi ha una distinció taxativa entre passat 
i futur perquè el «present» els conté tots dos.

Viure amb profunditat i sentit el temps que tenim és 
un aprenentatge. «No és fàcil viure amb fondària el quo-
tidià. És un art que s’ha d’aprendre», afirma el teòleg
Pagola. Viure el dia a dia amb pau i assossec, sense 
deixar-se arrossegar per l’activisme, no necessàriament
depèn del lloc on transcorre la quotidianitat. L’actitud, 
el posicionament, els valors, les prioritats que cadascun
va prenent davant la realitat és el que marca la diferèn-
cia. Habitar en una gran metròpoli no significa que no
es pugui trobar temps per conrear la vida interior. De la
mateixa manera, que viure en un mitjà rural o desèrtic
no assegura que la persona aconsegueixi aquest saber
habitar amb un mateix.

El sol, encara que és hivern, ja escalfa. Vaig arribant 
a casa. Entro a la meva habitació. Tanco la porta. En la
solitud i el silenci m’aquieto. Assaboreixo uns instants
d’eternitat.  ❏

lourdesflavia@hotmail.com

Viure el present en el quotidià 
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Enguany ha estat guardonat amb la Creu de
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya per la
seva reconeguda trajectòria professional en
l’àmbit de la salut i la contribució al sistema
d’educació superior i a la recerca. Aquesta tra-
jectòria representa un temps dedicat a la seva
professió. 
Rebre la Creu de Sant Jordi és un honor que agraei-
xo a les persones que han pensat en mi i al Govern
en l’exili i a l’actual que me l’ha atorgat, ratificant-
la. 
Des de petit, veient l’exemple del meu pare, metge,
lliurat plenament als malalts i persones que pateixen
i bon cristià, em va néixer la vocació de servei als
altres i l’estima a Jesús i la seva mare, estimulada
pels Salesians d’Horta, malgrat les greus contradic-
cions de l’educació d’aquella època. Desprès, el fet
d’entrar en grups de revisió de vida m’ha permès
analitzar el meu temps en cada moment i con-
trastar-lo amb l’Evangeli i caure menys en autojusti-
ficacions. M’he dedicat i involucrat en l’Evangelitza-
ció de l’Església, sigui en l’àmbit parroquial o a la
Pastoral de la Salut.
Gràcies a Déu he prioritzat sempre el servei als
altres, especialment als més necessitats. Per això el

servei a la medicina pública, treballant per la seva
qualitat, tant com a cirurgià com a representant del
personal i metges i fent gestió a temporades. Igual
pel que fa a la universitat, volen combinar assistèn-
cia, docència i recerca, i gestió, treballant per la
millora de la seva qualitat en diferents càrrecs:
director de departament, degà de medicina i vuit
anys de rector; també en la universitat pública.
Altres persones fan el mateix en altres centres no
públics, que valoro; alguns m’han donat i donen lli-
çons. Però la societat justa és la que ofereix igualtat
d’oportunitats als rics i als pobres. Que tothom
pugui ser atès a temps amb la màxima qualitat en
la sanitat pública i que ningú es quedi sense poder
estudiar a la universitat per manca de diners si té
capacitat de fer-ho.

La percepció del temps és la sensació del pas
del temps. Com descriuria el passat, el present
i el futur?
El passat és història que és bo recordar-la perquè ens
ensenya a viure millor el present, fent menys erra-
des. Però és un greu error pretendre que torni, tenir
nostàlgia; o estar-se planyent de les errades i pèrdu-
es d’oportunitats, perquè ens fa perdre felicitat. 

Joan Viñas 
i Salas 
Cirurgià de l’Hospital Arnau de Vilanova
de Lleida.
A partir de la lectura del seu recent llibre
publicat Com viure amb la malaltia des de
l’experiència d’un metge malalt cristià
que com indica el mateix títol comparteix 
la seva experiència de vida personal 
i professional, i el com viu ara el seu 
procés de malaltia de càncer amb realisme.  

El present és sols el que existeix
«El passat és història que és bo recordar-la perquè 

ens ensenya a viure millor el present, fent menys errades»
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Les persones esperançades recordem més els fets posi-
tius del passat que els negatius, cosa que ens ajuda a
perdonar aquells que ens han fet mal i mirar-los amb
ulls positius valorant les parts bones que tots tenim.
Inclòs la persona que considerem «més dolenta» i que
més mal ens ha fet té aspectes positius que podem
valorar i aprendre d’ells.

El present és sols el que existeix: és l’avui i l’ara. L’hem
de viure amb la màxima intensitat, aprofitant cada
hora i cada minut. Tot el que fem ha de tenir un sentit,
seguint el programa de vida –el full de ruta que ara es
diu, o el programa polític, com es deia abans– que ens
hem traçat. Si es fa així s’és feliç, perquè tot té un sen-
tit; el bo o el dolent que ens passi. Dels fracassos i erra-
des s’aprèn més que dels èxits. Els sofriments ajuden 
a créixer si els sabem metabolitzar i no caiem en la 
desesperació. Hem de viure feliços i la manera més fàcil
és ajudant els altres a ser feliços; es contagia. 

Hem de formar-nos constantment per aconseguir cal-
mar el nostre EGO, que ens fa pensar que els altres no
ens valoren prou, que som superiors, que ens fa egois-
tes i viure per acumular més prestigi, poder, riquesa per
nosaltres a costa dels altres, i fer créixer el nostre JO:
cursos, llegir la Bíblia, especialment el Nou Testament;
els cristians hem de freqüentar els Sagraments i formar-
nos teològicament i practicar, fer voluntariats, ajudar 
els qui pateixen, cadascú amb els nostres coneixements,
habilitats i capacitats que tenim. Donar produeix més
felicitat que rebre; fer un voluntariat gratuït omple 
més que cercant sempre el retorn, que si s’espera,
poques vegades és satisfactori del tot.

El futur l’hem de preveure i preparar, tenint en compte
els ensenyaments del passat, el que estem vivint i que
ens fa feliços, però no hem de viure «en el futur», 
escapant-nos del present i les seves ocupacions.
Perdríem molt de bo i podríem caure en la infelicitat per
no gaudir del que hem somniat i programat del demà.
Hem de convertir les preocupacions en ocupacions i cer-
car les solucions a allò que les té i assumir i viure amb el
que no les té. 

Un factor clau en aquesta percepció del temps
és l’edat, ja que com més edat hi ha major expe-
riència. En el seu llibre escriu que: «Anem madu-
rant a mesura que anem vivint. Tota la vida hem
d’estar en actitud d’aprenentatge.» Com és aques-
ta actitud? 
Madurar sols deixant passar el temps és propi, per
exemple, de les fruites als arbres, no ens serveix passar
els anys per si sol, pots ser el mateix immadur que quan

eres adolescent. Per tant, cal aprofitar el temps per for-
mar-nos i ser cada vegada més lliures, més madurs 
i més feliços. Ara aprofito més el temps prioritzant més
l’acció vers l’essencial, l’amor a tot: a la natura i a les
persones, sense distinció, començant pels de casa.

Viure com un metge malalt és un canvi de rol molt
significatiu! Com és viu el pas del temps des de la
malaltia?
La malaltia ha suposat per a mi un abans i un després.
No perdo el temps pensant en les moltes activitats que
havia programat per la meva jubilació que se m’acosta-
va amb salut, ni amb nostàlgia de les forces que tenia
tot just encara no fa quatre anys. 

He procurat –i procuro– posar en pràctica el que he
après en la meva formació i maduració emocional,
mental i espiritual. El temps és diferent. Sé que no viuré
molt de temps més –no sé quant, doncs ja he superat
la supervivència de les estadístiques–. Per tant, aprofito
molt més el temps per dedicar-me a l’essencial, que és
estimar tothom, començant pels de més a prop: la
meva esposa Anna, els fills, els néts, la família, els amics,
la gent amb qui em relaciono. 

He anat dimitint i deixant càrrecs i feines que m’agraden
molt però que no són tan essencials quan saps que el
que consideres més important i havies deixat per després
de la jubilació, ara ho has de posar davant de tot, i no hi
cap a l’agenda; per tant les he deixat gairebé totes,
avançant-me a fer-ho per obligació als setanta anys. Fa
pocs dies vaig dimitir de cap d’avaluadors d’universitats
del programa institucional de la Unió Europea d’Univer-
sitats; en dos o tres mesos acaba la meva etapa de direc-
tor del departament de cirurgia al complir-se el segon
mandat (això no m’ha costat decidir-ho). No em vaig
presentar a la reelecció de President de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya, cosa que em va
costar molt i que, gràcies a l’ajut del grup de revisió de
vida, vaig poder fer-ho. M’ha sabut molt de greu deixar
d’anar a l’Àfrica a operar i donar classes. Ho vaig fer fa
dos anys en plena malaltia, però ara no m’atreveixo pel
meu estat de salut. Em queden encara algunes activitats,
la més gran, la que m’ocupa més temps, és la feina de
cirurgià de l’hospital i de professor de la universitat; el
que ha estat i és, a més de la família, la meva vida. 

Prego perquè Déu m’il·lumini per jubilar-me al mo-
ment oportú. Estic ara a l’agost preparant les classes
del primer trimestre del curs vinent i segueixo estu-
diant i llegint treballs científics de cirurgia del còlon.
Aprenc en les sessions clíniques de l’hospital i en cada
operació i visita mèdica que faig. Els malalts són els
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qui més ensenyen els metges. Els hi estic molt agraït.
Fer de metge i cirurgià és un privilegi i una gran res-
ponsabilitat, et posen la total confiança, la seva vida,
a les teves mans. Si a més cobres per viure, doncs fan-
tàstic. Però no voldria que em jubilés la malaltia en el
sentit que ja no pogués fer res més. He de condensar
en poc temps moltes de les coses que volia deixar
fetes en els anys de jubilació.  

Ara és quan pot contrastar com passa el ritme del
temps quan des de la professió de metge pot gua-
rir, aconsellar, acompanyar... o quan està malalt.
Què destacaria d’aquest contrast? 
El contrast és molt gran. Abans no valorava tant la
natura, el no fer res més que mirar els estels, els
núvols, etc. Tot ho referia a aprendre, a madurar per
servir millor, ser millor cirurgià, millor professor, i apli-
car-ho ràpidament a la pràctica en l’acció, etc. Ara 
em dedico més a valorar el parlar amb la gent que
m’atura pel camí, millorar les relacions, vaig més lent,
a estimar més, dedicar més temps a la família. Penso
intentar recuperar el temps que els hi he tret per dedi-
car-me a la professió, a les activitats socials i pastorals.
Voldria ajudar-los a ser millors persones i que tingues-
sin un bon record de mi.

Si ja vam muntar una comissió d’humanització als anys
vuitanta del segle passat perquè en l’hospital tecnificat
el tracte fóra humà, com a malalt comprovo com 
l’empatia, el metge i infermera, auxiliar o administrativa
que es posa a la teva pell i busca ajudar-te, «no té preu».
La fredor i distància no ajuden, ni que sigui d’un bon
tècnic. S’ha de ser un bon metge i un metge bo.

Vostè també escriu: «Abans de caure malalt tens
forces i ganes... Amb la malaltia tot és un esforç.»
Davant d’uns efectes secundaris que fan empitjo-
rar, vostè mateix es pregunta: «Ja no podré viure
una vida feliç?»   
És una pregunta que crec es fa el malalt; jo també me
la faig i, aprofitant el que he treballat de mi mateix per
la maduració personal, he après a ser feliç amb les
minusvàlues. I practicar-ho multiplica els efectes posi-
tius. No caure en la temptació de la nostàlgia. Dono
gràcies a Déu moltes vegades al dia: quan no em fa
mal res, quan camino amb poc dolor. També em fixo
en la gent que té discapacitats, que caminen mala-
ment o van en cadira de rodes. Jo no em puc queixar!
Els temps de dolor més intens són els que prego que
passin ben aviat i poso el remei que cal per aconse-
guir-ho, demanant ajut als companys metges especia-
litzats, més concretament als de cures pal·liatives i la
unitat del dolor.

A més escriu: «Ara cal concentrar-se en valorar les
coses boniques, positives, que t’agraden i que
encara pots fer i de les quals pots gaudir.» Com 
s’aprèn a viure aquest nou ara des de la malaltia?
S’ha de mirar sempre la part plena del got i no compa-
dir-se del que ja s’ha begut. La rapidesa de la vida activa
amb salut impedeix que gaudim de coses molt senzilles
i gratuïtes que tenim a l’abast i ens gastem diners en 
l’anomenat commodities, coses supèrflues. Amb la ma-
laltia vaig tenint cada vegada més temps per descobrir
aquesta bellesa que hi ha al món, al nostra costat i que
passava sense veure-la. A una fulla d’un arbre o planta
es pot descobrir la seva bellesa i complexitat de creació.

Vostè viu la seva malaltia des d’una experiència
cristiana. Aquesta vivència i experiència religiosa 
i espiritual implícita en la seva persona li fa perce-
bre el procés de la malaltia d’una manera dife-
rent?  
Jo he acompanyat molts malalts, molts no creients. 
Si la persona ha madurat i accepta la mort com quelcom
natural que passa a tot ésser viu: vegetal, animal 
o humà, i que ara li ha tocat a ell o ella, tenen una bona
mort, pensen que tot s’ha acabat i estan contents dels
moments bons viscuts. 

També he acompanyat a cristians a morir que tenen
molta por a la mort i pateixen molt. Intento fer-los-hi
entendre que per alguna cosa són cristians, que llegeixin
els Evangelis, que Jesús va ressuscitar, que hi ha una altra
vida en plenitud. Però si no han madurat humanament
diuen: ningú ha tornat per donar-me una prova; no vull
morir. Jo contesto: ningú no: Jesús va tornar i vostè diu
que creu en Ell.

Els creients en Jesús i en els seus ensenyaments tenim
més mitjans per viure millor la vida i tot el procés de la
malaltia terminal. Sabem que la vida té un sentit i no
s’acaba aquí, que traspassem a una vida nova en ple-
nitud. Alguns ho expliquen dient que com l’energia
no es destrueix, es transforma, no acabem. Altres fan
la comparació del cuc que quan acaba la seva vida
s’enquista i surt una papallona. Ressuscitarem; no
sabem de quina manera serà ni com serem desprès,
però Jesús ens diu que no desapareixerem, que viurem
l’amor en plenitud en contacte amb Déu Amor. 
Els místics Sant Joan de la Creu i Santa Teresa ho des-
criuen molt bé. Si ara estan malalts, patim i passem 
a la felicitat plena, ens hem d’alegrar de fer el pas vers
a molt millor. Jesús ens diu que Déu està en nosaltres
en tot moment, acompanyant-nos, que no ens deixa
sols. Tenint Jesús al costat els mals moments es passen
millor, no hi ha soledat absoluta.
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En el seu llibre descriu de forma molt realista la
mort. Com percep aquest temps d’espera?  
Es viu el procés de morir. De fet cada dia morim una
mica, estem un dia més a prop de la mort. Un altre
argument per aprofitar bé la vida de cada dia. Com la
mort és inevitable, ens hem de preparar, començant per
entomar bé petites pèrdues. És com pujar una mun-
tanya alta. Primer s’ha de fer entrenament i pujar-ne de
més baixes. 

El que hem de lluitar molt és per evitar el dolor i el sofri-
ment. El dolor i els malestars físics (ofec, vòmits, res-
trenyiment, diarrees, fístules, etc.) s’han de tractar. Hi ha
medicaments i mitjans quirúrgics per fer-ho que la
majoria de vegades ho aconsegueixen. Tractar el sofri-
ment emocional i espiritual –el sentit– s’ha de fer. No cal
accelerar la mort. Si estàs més preparat en tens menys,
inclús no en tens, si creus que traspasses a una vida
millor en plenitud. 

En els moments actuals vivim accelerats i en un
ritme vertiginós. Això demana fer aturades. Què
aconsella per viure un temps més lent per saber
assaborir-lo i gaudir de la vida? 
És molt important aturar-se, fer recessos, anar a llocs
tranquils: mar o muntanya, gaudir de la natura sense
presses, respirar fons fent-ne consciència (això és bo fer-

ho sovint), relaxar-se, escoltar bona música, fer medita-
ció i contemplació: pregària contemplativa, escoltar
més que parlar, i repensar la vida, passar balanç del
seguiment del full de ruta, corregir desviaments per
encarar-se més directament vers l’objectiu marcat.
Assaborir la vida, la natura, la brisa, el sol, la pluja, les
vistes: gaudir de la vida, com dius. 

S’acostuma buscar la felicitat de cara i així no s’aconse-
gueix, ja que la felicitat ens segueix en el camí com
l’ombra: no s’aconsegueix omplint moments de la vida
amb plaers, però que s’acaben massa aviat i deixen un
regust de buit que obliga a cercar –a vegades de mane-
ra ansiosa i amb patiment– nous plaers, que si triguen
es viu la major part del temps infeliç, inclòs sense sentit.
El cristià compromès té l’avantatge que la seva vida té
un traçat i vas pujant esglaons gaudint de cada un d’ells
fins a arribar al cim, a la felicitat completa. Fer el camí
estimant és el que fa feliç. Estima i seràs feliç. Al final:
contacte directe amb l’Amor que ens atrau als homes 
i dones que tenim consciència de finitud i llibertat per
conduir la nostra vida. Sense caure constantment en
l’esclavitud dels instints que tenim dels animals, que ells
han de seguir perquè no tenen consciència de transcen-
dència, del més enllà, del demà. ❏

Assumpta Sendra i Mestre
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TEMES DIVERSOS
Espai dedicat a aspectes plurals que contribueixen a la reflexió, 

des del creixement humà, l’educació i la medicina    

Ma r i a  M e r c è  C o n a n g l a  i  J a um e  S o l e r
@ E c o E m o c i o n a l

Introducció
Deia Benedetti: «L’oblit està replet de memòria.»

Fins a quin punt podem tolerar la veritat? Hi ha una
única veritat o bé ens fem les veritats a la nostra mesu-
ra? Amb quins mecanismes ens protegim emocional-
ment i quines són les conseqüències pel nostre benestar
i el de les persones que ens envolten?

Per evitar el patiment psicològic tots recorrem en alguna
mesura a certs mecanismes de defensa o de protecció
emocional que duem en el nostre pack genètic, però
també a la creació de «postveritats» o mentides emocio-
nals fruit dels nostres diàlegs interiors. 

És clau que ens submergim en aquests diàlegs i pren-
guem consciència de les diferents veus que hi ha dins
nostre. Si som capaços de detectar els relats manipulats
i fer-los conscients podrem crear una comunicació inter-
na més coherent i podrem créixer com a éssers humans,
millorant la nostra vida i ajudant els altres en el seu camí.

Postveritats socials
Vivim en una època plena de contradiccions, friccions,
incertesa, confusió, enfrontament entre col·lectius 
i terratrèmols polítics que ens afecten emocionalment. 

Vivim en una societat en què les noves tecnologies de la
comunicació actuen com un amplificador ràpid –per no
dir immediat– de les informacions, opinions, parers, sen-
timents, creences..., la qual cosa genera contagis 
o contaminacions que, de manera semblant a un virus,
s’acaben convertint en pandèmia global. 

Sigui o no fidedigna, estigui o no basada en fets verifi-
cats, la informació que arriba a les xarxes acaba conver-
tida en postveritat. Els esdeveniments objectius tenen

menys influència en la formació de l’opinió pública que
les apel·lacions a l’emoció i les creences personals. Les
narracions es desgasten i es buiden; se simplifiquen al
màxim per tal de redirigir els estats d’ànim socials, abu-
sant de paraules i de mentides. Actualment, no sembla
que la veracitat de les coses importi tant com les acústi-
ques emocionals i el seu impacte. I l’impacte emocional
que tot això té en les nostres vides és enorme, ja que es
redueix el grau de confiança entre les persones i les ins-
titucions, i sense confiança, és molt difícil mantenir 
l’equilibri i el benestar emocional, sobretot quan la incer-
tesa forma part del nostre paisatge humà de cada dia.

Postveritats emocionals
Deia Carl Gustav Jung: «La teva visió esdevindrà més
clara només quan miris dins del teu cor... El qui mira
fora, somia. Qui mira el seu interior, desperta».

Aquest fenomen dels fake, de les falses veritats socials,
que es donen per bones i ens acabem creient, esdevé en
bona part per una actitud de comoditat davant allò que
s’esdevé. Preferim no haver d’estar constantment discri-
minant, analitzant, sospesant, valorant les coses. Si ens
donen un output fet millor que millor, menys feina! És
l’era de la simplificació que ens pot portar a la desaparició
del pensament crític i, per tant, al seguiment de consig-
nes, a deixar d’exercir la nostra responsabilitat i llibertat.

El mateix succeeix en el món emocional. No hi hauria
postveritats socials si no n’hi hagués d’emocionals i, per
això, cal posar-hi atenció. 

En què consisteix una
Postveritat Emocional?
Consisteix a crear una veritat emocional subjectiva a
còpia de silenciar alguns aspectes de la veritat real. Les

Els contes que ens expliquem 
a nosaltres mateixos per deixar de patir
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postveritats emocionals ens permeten crear una biogra-
fia, en part, fraudulenta, a fi de reduir la dosi de pati-
ment emocional que suposaria viure amb la veritat 
al davant. Creem falses veritats emocionals, silenciant
alguns fets i omplint els buits amb invencions més 
o menys elaborades. Així construïm el relat vital que
menys dolor ens causa. 

En l’era de la postveritat, el fet que determinades coses
siguin certes o no és secundari. L’autoengany mitjançant
el relat és un dels mecanismes que més emprem per
aconseguir-ho. Aquests mecanismes poden provocar
que ens acabem impermeabilitzant contra allò que ens
mostra la realitat i la neguem, i que, en conseqüència,
siguem refractaris a tot allò que pugui desestabilitzar 
el nostre sistema de creences sobre nosaltres mateixos,
els altres o el món.

Com es fabrica una
postveritat? 
D’entrada es genera un relat, que després s’intenta inse-
rir en la realitat destacant-ne les pistes que l’avalen 
i amagant-ne les que l’evidencien com a equivocat; 
es busquen testimonis que li donin suport i es nega la
participació pública als dissidents, que podrien generar
dubtes en el públic.

Per dominar el relat en l’espai públic, se simplifiquen els
missatges, els procediments i els llaços socials. Es polarit-
za, de manera que hi ha bons i dolents, nosaltres i els
contraris, els de dalt i els de baix, els honestos i els 
corruptes, amics i enemics.

Es busca l’antagonisme emocional. Es fomenten emo-
cions que puguin mobilitzar les masses: ràbia, indignació,
ressentiment, afartament. S’intenta mostrar la baixesa
moral del contrari i destacar la moralitat superior del
propi grup. La conseqüència d’això és que, cada cop
més, vivim en bombolles cognitives i ens relacionem amb
col·lectius que pensen si fa no fa com nosaltres; seleccio-
nem les lectures en funció de la nostra línia de pensa-
ment, i censurem tot allò que no encaixa amb el guió 
elaborat. D’aquesta manera, ens reforcem mútuament
les consignes i ens acabem creient les postveritats.

Els requisits de la postveritat també es poden aplicar al
nostre món interior: simplifiquem, ens movem per creen-
ces, generem bombolles cognitives, silenciem o oblidem
selectivament parts de la nostra vida i tallem o defugim
els indicis que no encaixen amb la narració que ens fem

sobre certs fets viscuts. Busquem les persones que ens
reafirmen en la nostra postveritat i deixem de relacionar-
nos amb aquelles que ens mostren fragments de realitat
que no concorden amb el nostre relat. Seleccionem la
informació que confirma les nostres creences i obviem
aquella que les rebutja.

L’autoengany com a
postveritat emocional
«El paradís terrenal es perd amb cada mentida contra un
mateix.» Rafel Argullol

L’autobiografia és per força un gènere fraudulent.

Michel de Montaigne afirmava que qualsevol mitjà
honest per defensar-nos de les desgràcies és, no només
lícit, sinó lloable. Fins i tot Homer va elogiar l’art de la
fugida d’Enees. La fugida és un mecanisme de defensa
mitjançant el qual ens protegim de mals pitjors. Així i tot,
qui és un etern fugitiu de tot viu realment? 

L’autoengany comença de manera inconscient. A mesu-
ra que ens tornem més competents amb el llenguatge
la nostra ment creativa aprèn a elaborar relats per tal
d’alleugerir el patiment. Ho fa amagant allò que temem,
encabint en els llocs més foscos de la nostra ment tot
allò que és desagradable, col·locant en el congelador
algunes qüestions punyents, o bé tapant alguns forats
mentals amb records inventats, polits, llimats, millorats
o, simplement, tergiversats. D’aquesta manera, apre-
nem a veure només allò que volem veure, sense que cal-
gui que ningú ens entreni a fer-ho. Intentem justificar el
que és injustificable argumentant de manera distorsio-
nada i tendenciosa, i ens mentim descaradament. El cas
és que buscar la veritat –ni que sigui un petit bocí– pot
arribar a ser massa dolorós per a nosaltres.

Els com i els per a què
fabriquem postveritats
emocionals
Ens parlem a nosaltres mateixos i fabriquem relats que
volen explicar allò que vivim, fem o som mirant d’evitar
al màxim el patiment. Deia Leon Felipe que «nos duer-
men con cuentos». Els contes que ens expliquem a nos-
altres mateixos representen les postveritats emocionals,
mitges veritats barrejades amb ficció que funcionen com
analgèsics emocionals. 
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Sovint els elaborem de forma inconscient, en posar-se
en marxa els mecanismes d’autoprotecció emocional
(mecanismes de defensa) que pretenen minimitzar el
sofriment emocional i aconseguir reduir la incoherència
interior entre el que pensem, sentim i volem, i el que aca-
bem fent. 

Tot i així, seria senyal de maduresa que els nostres relats
tinguessin la cerca de la veritat com a base on aixecar-se
en lloc d’apuntalar-se en la mentida generada per un cer-
vell creatiu que manipula, inventa, modifica i adapta els
fets per no patir.

De què ens serveix fabricar relats amb Postveritats
Emocionals?

3 Redueixen la incertesa que suposa no disposar
de tots els elements necessaris per articular una
bona explicació sobre qui som i com vivim.
3 Minimitzen el patiment.
3 Intenten eliminar la incoherència interior (dis-
tància entre el que pensem, sentim, volem i fem).
3 Eviten el treball de reflexionar sobre la moralitat
de les nostres conductes, i miren de reduir els senti-
ments de culpa o d’incompetència.
3 Augmenten l’autoestima, en engrandir els pe-
tits èxits i fer més petits els errors o fracassos, ressal-
ten el millor de nosaltres mateixos i amaguen tot
allò que ens avergonyiria o ens faria sentir mala-
ment.
3 Protegeixen la nostra imatge davant els al-
tres, intenten oferir el perfil que socialment sigui
més valorat i ben acceptat.

Quins «contres» pot tenir viure des de les postveritats
emocionals?

3 Viure vides falses sotmesos als guions d’al-
tres o d’allò que socialment es considera adient
o acceptable, amagant parts nostres que formen
part de la nostra essència com a persones.
3 Construir relacions fictícies donat que no mos-
trem a l’altre la veritat de qui som sinó només allò
que pensem que aquest té la capacitat d’acceptar
de nosaltres.
3 Un profund sentiment de solitud donat que
vivim desconnectats de qui som realment.
3 Baix nivell de benestar emocional i desequilibri.
3 Viure des de l’autoengany promou que hom
col·labori a fabricar postveritats socials que ens
allunyen de la veritat i la bondat.
3 Empitjorament del clima emocional global.

Com podem treballar amb les nostres Postveritats
Emocionals?

Podem fer conscients les Postveritats Emocionals i treba-
llar a partir d’elles per a créixer com a persones.

3 Cal prendre consciència de les diferents veus
que dialoguen dins nostre i estar atents als missat-
ges que ens donen.
3 Cal revisar i actualitzar els nostres relats en
comptes de limitar-nos a repetir-los.
3 És emocionalment intel·ligent i ecològic revisar
la nostra història de postveritats emocionals
i generar un relat més honest.
3 Fent-nos més competents en el coneixement
del llenguatge i les seves trampes, en el cultiu de
l’art de la paraula i la gestió del seu significat.
3 Hi ha un moment a la vida en què cal escriure el
propi guió buscant la pròpia veritat en lloc de limi-
tar-nos a repetir guions preestablerts. (Assumir la
responsabilitat personal)
3 Hem d’assumir l’impacte emocional que dir-
nos la veritat del que som i el que vivim suposa, 
acollint les emocions que ens generen patiment 
i gestionant-les adaptativament.

Estem convençuts que la nostra força rau en el coneixe-
ment i en l’honestedat dels nostres límits i s’aconsegueix
quan hom ja no s’enganya a si mateix.

Conclusions
No es tracta d’oblidar ni de fabular, es tracta d’assumir 
la pròpia existència connectats amb un nivell de veritat
suficient, que només cadascú pot mesurar.

Quan vivim en la postveritat emocional, vivim a les 
fosques. I des d’aquesta foscor prenem les nostres 
decisions, sense saber qui som ni què necessitem real-
ment, deixant de banda la nostra essència. És per això
que ens acabem fent mal i ferint als qui ens envolten.

Aquest text de Sandor Marai fa qüestionar-nos i incideix
en punts clau que mereixen la nostra reflexió i acció.
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J o s e p  A l e g r e
P r o f e s s o r,  f i l ò l e g  i  e d u c a d o r  s o c i o c u l t u r a l

Tots estem convocats i formem part del grup. 
El campionat continua i el pròxim partit és el
nou repte per superar. No serveix de res tirar
pilotes fora perquè el terreny de joc està ben
delimitat i les regles de la competició són cone-
gudes. El ritual es repeteix, com a equip local 
o visitant, des del vestuari. Finalment, l’equip
titular, cadascun en el seu lloc, afrontarà en
nom de tots, el partit. La resta, amb l’entrena-
dor al capdavant i els reserves, animaran i aju-
daran des de la banqueta. Som un equip!

Els adults en educació formen part del mateix
equip titular. Amb visions i funcions diferencia-
des però amb l’objectiu compartit d’ajudar ínte-
grament a persones en procés de creixement. 
La primera responsabilitat i compromís correspo-
nen, sens dubte, als pares però tot un «equip»
participa en el terreny de joc aportant des del
seu rol particular. Pares i educadors són col·labo-
radors i aliats necessaris i imprescindibles en la
tasca d’educar per ajudar a integrar dues reali-
tats paral·leles, la casa i l’escola, en un sol sub-
jecte. L’escola del segle XXI ha d’educar amb les
famílies.

No sempre és fàcil aquesta trobada si prèvia-
ment no s’ha iniciat el camí de reconèixer i con-
fiar en l’altre per aprendre junts. Les diferències
en les persones són innates, però també la
capacitat d’acceptar i respectar l’ésser múltiple
que ens acompanya. Les experiències d’alteritat

i assertivitat són porta d’entrada al món educa-
tiu i es posen en joc contínuament davant la
diversitat que trobem a l’aula i en la societat.
Perquè, a més de l’escola i la família, l’alumne
troba altres espais de socialització en els quals
participa. L’escola ha de tenir presents aquests
«estadis» que influeixen de manera informal, ja
que tot i tots ensenyen de forma interactiva,
transversal i transformadora.

La família i l’escola han apostat per la innovació
però aquesta no serà possible sense un punt de
trobada, una bona comunicació i respecte entre
tots dos i un treball en positiu. Amb els seus rols
diferents i diferenciats han d’implicar-se en la
reforma i creació d’aquesta nova escola.
Cadascú en el seu nivell però des de la transpa-
rència i la claredat, construint aquest projecte
compartit i participatiu que es basa en la con-
fiança mútua i en el convenciment del bon fer
de l’escola. Pares i mestres són corresponsables
des dels seus àmbits propis. El bé dels fills 
i alumnes l’hi demanda. El rol actiu que els
pares han de jugar en els col·legis dels seus fills
comença a casa i continua amb la col·laboració
família-escola.

Des d’aquesta situació hem d’acompanyar en els
processos d’aprenentatge de manera adequada.
Ha de ser un acompanyament respectuós, com
a punt de partida, però també empàtic. El mes-
tre és un observador directe que de vegades 
es converteix en aprenent. Aprèn en ensenyar,
s’arrisca i està disposat a cometre errors en
afrontar noves experiències que encaminin al
projecte educatiu transformador. Des de les pro-
pietats innates i irrepetibles de cada alumne, des
de la diversitat i originalitat de cada subjecte,
fomenta la creativitat, l’experimentació, l’afirma-
ció i la construcció de cada persona per fer-la
original, única i no substituïble. Mestres, alum-
nes i pares no són éssers contraris sinó vinculats
pel món de l’educació.

Tots a una

TEMES DIVERSOS

«Els adults en educació formen part 
del mateix equip titular. Amb visions 

i funcions diferenciades però amb 
l’objectiu compartit d’ajudar íntegrament

a persones en procés de creixement»
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En aquest camí juga un paper central el docent. La
família ha d’educar els seus fills i els mestres ensenyar
tots els alumnes. De vegades, gràcies als mestres, els
alumnes reben l’educació que no van rebre a casa.
Ensenyar sense educar no és possible. Pares i mestres
ho són quan eduquen. El treball de professor és com-
plex i difícil. No són perfectes, ni savis, ni jutges, ni
mags, ni infal·libles… però ajuden i col·laboren en el
desenvolupament de les competències dels seus alum-
nes. La família ha de valorar les seves virtuts per sobre
de les seves imperfeccions, col·laborar i facilitar al
màxim la seva tasca, la qual cosa ajudarà al fet que
també els fills ho facin. La preparació del mestre i la
seva experiència el situen en les millors condicions per
a l’educació. El treball sota la pressió de les famílies
pot ser beneficiós però també problemàtic si no afa-
voreix tota la comunitat educativa.

En el procés de socialització dels alumnes, l’educador
no és l’únic responsable. Cada persona aporta des del
seu rol particular. És necessari un treball solidari amb
tots els actors i institucions socials creant ponts entre
la vida escolar i la comunitat. Acostant-se i dialogant
amb el món concret que els alumnes porten a les
aules per així rescatar i valorar els aprenentatges auto-
referencials. L’educació es construeix des d’aquest
pòsit ambiental que condiciona, però l’ésser humà
està programat també per aprendre, crear i créixer des
de qualsevol situació. El diàleg, la connexió, la convi-
vència i la resinificació, permetran construir un projec-
te significatiu, arrelat i realista per a tots els alumnes
des de la seva identitat particular.

Precisament l’educació és una de les formes d’inter-
venció en la societat per mitjà dels alumnes, amb
capacitat alliberadora i de transformació de les inèr-
cies culturals i especialment si aquestes són contrapro-
duents. El repte de l’educació està a trobar espais 
i mobilitzar processos d’aprenentatge, entre diferents
professionals, en els quals cada individu se senti com-
près i acceptat en la singularitat que el caracteritza. La
intervenció dels diferents educadors comporta la valo-
ració específica de cadascun d’ells en particular i el
mutu reconeixement. El compromís i responsabilitat
compartits de manera afectiva i efectiva poden projec-
tar-se de forma significativa a les aules i en la vida per-
sonal dels alumnes.

Redescobrir noves maneres d’abordar la realitat i treba-
llar solidàriament tots els agents educatius, allunya
també de la solitud de l’educador i crea majors perspec-
tives i oportunitats. L’escola en obrir les seves portes a
la participació i el treball en xarxa, pot desenvolupar
diferents estratègies d’intervenció i d’inclusió i millorar
la qualitat educativa. Des del respecte, la cooperació i la
confiança entre cadascun dels participants, ha de con-
cretar-se la visió i missió comuna, la construcció des de
la diversitat i el desenvolupament de les diferències.
Perquè l’escola és de tots i en ella tots tenim responsa-
bilitat en el grau que ens correspon. A l’educació són
necessàries totes les mans possibles per aconseguir
l’objectiu.

Especialment important és la relació entre els pares 
i educadors i la manera d’implicar-se. La unitat de cri-
teri i la mesura entre tots dos interlocutors és fona-
mental per al bon desenvolupament de l’educació. 
Els pares veuen els seus fills i els professors els alumnes. 
El subjecte físic és el mateix però la percepció que es 
té sobre ell no sempre és igual. Les dues són imatges
reals però parcials i incompletes i els dos necessiten
completar-se i complementar-se. Si es comparteixen les
visions, millorarem la nostra, el coneixement dels sub-
jectes i la pròpia intervenció i educació. Pares i educa-
dors, en la funció que els correspon però millor aliats 
i còmplices, mirant en la mateixa direcció i desenvolu-
pant adequadament el seu rol per facilitar l’adequat
desenvolupament dels destinataris.

Perquè l’escola és un espai d’esperança ha de ser terri-
tori d’experiència realista en el qual tots els nens 
i adolescents són o haurien de ser potencialment edu-
cables i trobar la seva manera d’habitar el món jugant
el partit de cada jornada. Des de l’entorn educatiu és
necessari connectar amb el que viuen al seu món i que
de vegades solament s’insinua en lleus contorns. Sola-
ment des de la connexió educativa, provocada normal-
ment per la intervenció cuidada de l’adult, s’afrontarà
amb garanties el partit del nostre equip. Si anem tots 
a una l’èxit vital dels nostres jugadors, que contempla-
rem des de la banda orientant, aportant seguretat, ofe-
rint referències i tàctiques… serà també la nostra
recompensa. ❏

Publicat a la revista RE digital, maig 2018



34

TEMES DIVERSOS

R em e d i o s  O r t i z  J u r a d o
M e t g e  d e  f a m í l i a

Un problema de salut que suscita creixent aten-
ció és el provocat per l'augment del soroll
ambiental a les grans ciutats: l'acumulació de
motors, botzines, música a tot volum, configuren
un entorn sorollós. Això s'agreuja en zones pro-
peres als aeroports, estacions de tren o carreteres
amb gran densitat de trànsit. El resultat: alteració
en els ritmes biològics, insomni, dificultat per
concentrar-se, hipertensió i altres patologies 
cardíaques. Després d'una exposició a nivells
superiors a vuitanta decibels, pot haver-hi una
certa pèrdua d'audició, fatiga i irritabilitat. 

Com a resposta a aquesta situació, tant al món
científic com per part de les institucions dedicades
a l'àmbit sanitari, es treballa per difondre en 
la població mesures preventives que evitin o mini-
mitzin els efectes nocius de l'excés de soroll. 
Entre aquestes mesures està el silenci. Almenys en
breus dosis, millor si es perllonga una estona 
cada dia.

Aquesta conscienciació ha d'aplicar-se no només
al soroll, també a reduir la sobreexposició a estí-
muls sensorials visuals i informatius. Un exemple
d'això és la síndrome de fatiga informativa provo-
cada per l'empatx que produeix l'excés de notí-
cies que les diferents pantalles ens faciliten.
Televisió, ràdio, xarxes socials ens bombardegen
amb informació, que condueix a una dispersió 
i bloqueig de la ment davant la sobrecàrrega que
suposa per al cervell el processament d'un excés
d'estímuls. Els recursos d'atenció del cervell 
s'esgoten i la persona es distreu, la capacitat 
de concentració es redueix i es dificulta la presa
de decisions i de generar noves idees. 

Davant aquestes realitats un silenci reparador per-
met restaurar-nos. En un estudi publicat fa uns
anys en la revista Brain, s'afirmava que dues hores
de silenci diari permeten el desenvolupament de
noves cèl·lules en l'hipocamp, que és una regió

del cervell associada amb l'aprenentatge, la
memòria i les emocions. Ambients assossegats,
amb una estimulació sensorial equilibrada com
pot ser un passeig per la naturalesa, o bé uns
minuts de silenci cada hora, desconnectant de la
tasca que realitzem i prenent consciència de la
nostra respiració, i per descomptat la pràctica de
meditació i ioga, ajuden a rebaixar tensions 
i equilibrar el nostre organisme.

Estudis realitzats a la Universitat de Wisconsin 
al llarg de més de quinze anys demostren els
beneficis de les pràctiques meditatives sobre la
salut. Aquestes recerques aporten noves llums
sobre els mètodes d'entrenament mental que
poden millorar el benestar humà. 

La meditació és un hàbit que afavoreix una mane-
ra de ser més serena i flexible; ajuda a conrear
qualitats humanes per aconseguir una ment esta-
ble i clara, equilibri emocional, sensació de bene-
volència, i fins i tot d'amor i compassió, qualitats
que romanen latents si no es treballen de manera
conscient.

La meditació contribueix a reorganitzar les conne-
xions dels circuits cerebrals per produir efectes
saludables no només en la ment i el cervell, sinó
en tot el cos.

Des d'una mirada global de la medicina, que entén
la persona en la seva dimensió biopsicosocial 
i també espiritual, urgeix incloure a l'educació sani-
tària el valor del silenci i de l'assossec; promoure
hàbits de vida que permetin esquitxar el dia amb
petits intervals de temps per detenir l'activitat quo-
tidiana i fer silenci, com a estratègia que ajudarà 
a «fer un reset» i restaurar l'harmonia que tendeix
a diluir-se amb l'enrenou i el soroll. ❏

Publicat a la revista RE digital 
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`

PÀRKING GRATUÏT

OPTICA HISPANO

Av. Martí Pujol, 21 (a prop de l´estació)
Tels. 93 384 13 06 - 93 384 52 11 

e-mail: opticahispano@opticahispano.es
08912 BADALONA

 L´empresa lider en atenció al client
Com diu el nostre eslògan...

NO SOM ELS ÚNICS
PERÒ SEGUIM SENT ELS PRIMERS

“SOM LA FÀBRICA”

75  Aniversariè



Diuen Tempus fugit! Aquesta expressió 
acostuma a fer referència al final de la vida. 
Certament fuig definitivament.

El temps, però s’escapa de les mans.  
Gairebé no es deixa atrapar mai.  
Sempre obre una altra porta.  
És la gran sort dels humans poder  
disposar de temps per estimar,  
per dialogar calladament,  
per enfortir les relacions humanes,  
per treballar, per fer la pau, per meditar...

El misteri del temps és per poder-lo abraçar, 
per agermanar-s�hi i gaudir-lo, sentint que 
és un gran coixí. Mai hauria de ser una 
amenaça veure els minuts que passen. 

Perdre el temps és un menyspreu davant  
del tresor de fer la cronologia de les realitats 
personals i comunitàries. A molts, però,  
els provoca una paràlisi estranya. 

Malauradament hi ha la «malaltia del 
temps»: l’avorriment! Aquest congela  
tota activitat. És com si es despengés tot.  
És com aquella pintura de Dalí en què  
els rellotges es queden flonjos. 

No fugis temps. Et necessitem!

Josep M. Forcada


