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45 coses que he après en 45 anys
Que només ens hauria d'importar què diuen de nosaltres les persones que ens
importen: la resta, ja s'ho faran

1. Que tenir un projecte entre mans és el que més s'acosta a la felicitat. 2. Que la felicitat
no és un objectiu sinó una conseqüència fugaç. 3. Que l'obligació de ser feliços és una broma de mal
gust. 4. Que la vida inclou el risc de la infelicitat absoluta. 5. Que estudiar i aprendre són finalitats
en si mateixes. 6. Que perdre la por és una delícia. 7. Que la justícia poètica és una fal·làcia
encantadora. 8. Que el triomf dels mediocres forma part del ventall de possibilitats. 9. Que, de
tant en tant, la feina ben feta es veu recompensada.
10. Que els sentiments se'ns imposen sense que puguem decidir-los. 11. Que l'amor dóna
sentit a l'existència. 12. Que estimar és patir i com més estimes, més pateixes. 13. Que a
vegades patim per coses que no passaran, a vegades busquem coses que encara no hem
perdut i a vegades busquem coses que només es troben sense buscar-les. 14. Que les
expectatives són un mal negoci. 15. Que mai de la vida no podem dir "això no ho faré mai de la
vida". 16. Que els imprevistos manen, i es carreguen sense manies els fulls de ruta i les
suposades determinacions a prova de bomba. 17. Que la conclusió és allà on arribes quan t'has
cansat de pensar.
18. Que els prejudicis més arrelats són els que creiem que no tenim. 19. Que la vida és el
que ens passa i, sobretot, el que diem que ens ha passat: fabriquem un relat i ens l'acabem
empassant. 20. Que la mentida no consola ni un cadàver. 21. Que la raó sol allunyar-se dels
extrems i la solució s'entesta a passar pel camí del mig. 22. Que la veritat ens torna humils,
cautelosos, prudents. 23. Que ressuscitar és meravellós, però el requisit és una putada: abans
t'has d'haver mort. 24. Que em resulta impossible deixar de reviure a cada funeral el funeral de la
meva cosina.
25. Que no ens hem de creure els elogis, però alhora els hem d'intentar merèixer. 26. Que el
millor del diumenge és el dissabte i el millor de la seducció és el moment en què les mans ja es
toquen però els llavis encara no gosen. 27. Que no hi ha gairebé res de franc: el que sembla
gratis ens pot costar un ronyó (o un trosset d'ànima). 28. Que no som la feina que fem ni el càrrec
que ocupem. 29. Que hem de desconfiar del poder i dels poderosos. 30. Que els rics són un dels
grans problemes de la humanitat. 31. Que els que no agafen el metro per no barrejar-se amb
segons qui tampoc toquen de peus a terra.
32. Que ens convé fugir dels qui ens aigualeixen les festes i aliar-nos amb els qui ens
eixuguen els plors. 33. Que m'agrada oferir i rebre lleialtats. 34. Que sumant complicitats
podem arribar a la lluna. 35. Que veure com alguns individus tracten i parlen dels altres permet
deduir com ens tractaran i parlaran de nosaltres, quan no ens tinguin davant. 36. Que només
ens hauria d'importar què diuen de nosaltres les persones que ens importen: la resta, ja s'ho
faran. 37. Que tots tendim a pensar que els altres estan millor: millor que nosaltres i millor del
que estan. 38. Que els enemics se't fan sense que te'ls hagis buscat, i l'actitud més saludable
és ignorar-los. 39. Que si no pots vèncer l'enemic, almenys faràs bé de no unir-t'hi. 40. Que no
pots pretendre que l'enemic t'acabi estimant. 41. Que la majoria de la gent és bona gent.
42. Que dubtar i equivocar-se és part del joc. 43. Que l'única decisió de la qual no em puc
penedir de cap manera (perquè et transporta literalment a una altra dimensió) és la d'haver tingut
un i dos i tres i quatre fills. 44. Que en lloc de desitjar el que ens falta, hem de tendir a estimar el
que tenim. 45. Que fer anys és una fita a celebrar, ni que només sigui perquè l'alternativa és
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pitjor.
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