
Seguir vivint - Vivir sentint 
Qui m’ho anava a dir? Ningú, evidentment. Ni a mi ni a cap altre dels milions d’habitants 

d’aquest planeta. 

Qui ens anava a dir, que allò que tantes vegades hem vist a les grans pantalles, de cop i volta 

es convertiria en la nostra realitat. Que dins del nostre dia a dia, podríem conviure amb tants 

sentiments, i tant forts, a la vegada.  

Por, tristesa, ràbia, inseguretat, angoixa i preocupació. Però també tendresa, alegria, il·lusió, 

esperança i fins i tot, bogeria. 

Soc del parer, i els qui em coneixen ho saben, que de tot el que ens passa en aquesta vida se 

n’aprèn. Que tot el que ens passa, és per algun motiu. I que per això cal aprofitar aquestes 

oportunitats per entendre, per aprendre, per conèixer i assimilar que allò que ara sembla que és 

un malson, que no passarà mai, que estem vivint un instant que no avança i que ha quedat 

instaurat en el nostre dia a dia, doncs si, acabarà passant.  

I el dia de demà, sentirem amb més força i els nostres sentits prendran nous significats.  

Caminarem envoltats de noves olors, que mai abans havíem percebut. Serem capaços de 

deixar-nos abraçar per la més insignificant brisa que ens acaronarà protegint-nos amb força. 

Sentirem el més fluixet del xiuxiueig murmurat en la distància. I veurem que tot torna a 

començar, i no perdrem mai l’esperança. Perquè mentre creiem que hi ha un demà caminarem 

amb fermesa. 

Són dies durs, amb un recorregut ben marcat. Hem passat per la ignorància i el dubte, per la 

reestructuració de les nostres vides fent que prenguin nous sentits. I per l’acceptació i 

conformitat de que això és el que hi ha. Ara estem en un nou estadi, potser els més complicat 

d’acceptar. Estem cansats, tenim ràbia i decepció i volem més que mai tornar a la normalitat. 

Però ja queda poc. Amb responsabilitat i determinació veurem les llums que ens faran de guies 

per a seguir pel nostre camí i ben aviat arribarem al final. 

Però malgrat saber on soc, d’on vinc i per on he passat em sento confosa. Perquè no puc 

deixar de tenir sentiments oposats. Imagino que és normal, dins d’aquesta peculiar normalitat, 

però és el que més em costa pair i acceptar. Haurem de deixar que passin més dies i anar 

sumant, i seguir aprenent del que anem vivint per anar omplint poquet a poquet el nostre sac 

de la vida. 

Seguir vivint és ara com ara el nostre fi. No oblidem però fer-ho sentint. 
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