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46 coses que he après en 46 anys
Que viure la vida intentant fer el mínim esforç és molt feixuc

Foto: K. Kendall

L'any passat l'Eva Piquer va escriure 45 coses que he après en 45 anys
(http://catorze.naciodigital.cat/noticia/248/45/coses/he/apres/45/anys) . Al fer-ne 46, li he volgut
donar les gràcies explicant què he après i desaprès (que també és una altra manera d'aprendre),
què hauria hagut d'aprendre i em temo que ja deu ser massa tard. Cap llista és exhaustiva i
aquesta és ben personal i tal vegada intransferible, però amb la suma de tot el què hem après les
dones a partir dels 40 potser podem fer un corpus de coneixement compartit.
1. Ops! És lamentable però cada cop crec menys en les solucions col·lectives i més en les
individuals. M'agrada més la cambra pròpia que l'espai comú.
2. A no sentir enyor pel que no ha succeït: a hores d'ara, ja no cal que passi. I amb el que sí
m'envolta, n'hi ha per omplir moltes vides.
3. Que amb els anys és molt més complicat que alguna cosa t'apassioni, però quan succeeix ets
molt més profund i ets més conscient del seu valor.
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4. Que arriba una edat que tothom decideix ser qui és, i així serà fins al final (Marguerite
Yourcenar).
5. Que hi ha persones que no t'agraden gaire però que malgrat tot te les estimes i que n'hi ha que
t'agraden moltíssim però que no podràs estimar mai. Així que cal aprendre a viure amb les pròpies
contradiccions (i que com aquestes, mil)
6. Que tot i que mai ho podràs llegir tot, no per això has de deixar de llegir mai.
7. Que el més important de qualsevol història és que tu hagis fet bé la teva part.
8. Que viure la vida intentant fer el mínim esforç és molt feixuc.
9. Que viure sense parar de treballar és un rotllo tant o pitjor que l'anterior.
10. Que hi ha un temps per a cada cosa i una cosa per a cada temps i que la saviesa té a veure
amb saber ?ara què toca?.
11. Que a partir d'una edat per agafar una lumbàlgia n'hi ha prou amb aixecar-te de la cadira per
anar a buscar un full a la impressora.
12. Que el sexe és fabulós però que és tant o més important tenir algú al costat disposat a fer-te
un brou calent quan agafes una galipàndria.
13. Que hi ha moments decisius en què no pots fallar als altres.
14. Que les persones que et fallen en moments decisius irremeiablement deixen d'interessar-te.
15. Que l'enamorament és un principi meravellós però que els començaments només són el primer
tram del camí, i que el que ve després pot ser tant o més interessant que qualsevol promesa.
16. Que per molt sàvia que siguis mai s'està preparada ni per a una vellesa miserable ni per a una
mort dolorosa.
17. Que la comunicació té a veure amb saber comunicar als altres com t'importen i què t'importa i
no pas amb vendre fum.
18. Que treballar bé i honestament no et garanteix cap resultat però és l'únic camí per resultar-te
interessant a tu mateixa.
19. Que no tenir fills també és una opció vàlida i respectable.
20. Que sovint viure no necessita tantes instruccions ni reflexions ni llistats d'aquesta mena.
21. Que malgrat tot, segueix sent important reflexionar i pensar en qui som, què volem i què ens
passa.
22. Que és important tenir bons tractes amb la solitud.
23. Que la vida s'ha de viure com si pogués durar un dia més o cent anys més.
24. Que no cal viure entretinguda tota l'estona, l'avorriment és la porta de la imaginació, la creació i
la reflexió.
25. Que treballis on treballis el més probable és que el teu gran cap sigui un home.
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26. Que somrient tot el dia i tenint pensaments positius sense parar et pots tornar tonta del tot.
27. Que no passa res per estar trista, frustrada, enfadada, decebuda, tocada, i enfonsada: que
viure és bàsicament la combinació de positius i negatius i que evitant tota negativitat et perds una
part important de l'existència.
28. Que és millor si pot ser, sempre, l'exercici abans que una pastilla.
29. Que no tenir ganes d'aprendre, ni interès ni curiositat per res és una de les pitjors coses que
et poden passar.
30. Que del que es tracta, bàsicament, és de retornar una ànima menys mesquina que la que et va
ser donada al néixer (això també ho va dir la Yourcenar).
31. Que un dels avantatges de tenir certa edat és que ja tens els teus tresors ben localitzats:
amors, llibres, músiques, pel·lícules, obres de teatre... un patrimoni que t'acompanyarà sempre.
32. Que és molt important aprendre a dir que no, però encara és més important no dir un sí a
mitges.
33. Que encara que t'imaginis que et moriràs d'una vellesa molt antiga, la veritat és que et pots
morir en qualsevol moment.
34. Que és millor estar amb persones que et vegin millor del que ets perquè t'esforçaràs a créixer i
no defraudar-les (i apartar-te de qui et veu com un ésser miserable, perquè també podria ser
que t'esforcessis a complaure'l).
35. Que només pots saber, de veritat, com és algú en els moments de crisis.
36. Que la millor vida no està en un altra banda: és la que vius, l'ha que has de defensar cada dia.
37. A integrar tot el teu passat, els encerts i els errors, perquè el resultat final és la persona en
qui t'has convertit. El temps és el gran escultor, com deia també Yourcenar.
38. Que no és pot tenir tot, així de clar.
39. Que no hi ha altra definició d'amor ni d'amistat millor que la que va formular Aristòtil: ?L'encontre
de dues persones nobles que es volen fer mútuament el bé?.
40. A no deixar-te seduir per l'estímul intermitent del Pàvlov.
41. Que tenir l'autoestima alta i practicar l'assertivitat pot voler dir ser un egoista impenitent.
42. Que algunes frases de la mare sí que eren certes, com ara ?qui tingui més pa que faci més
sopes?.
43. Que algunes frases del pare sí que eren certes, com ara ?quan no sàpigues què fer, no facis
res?.
44. Que és bo tenir por perquè vol dir que hi ha un perill. Que és dolent tenir por perquè et pot
apartar del que veritablement vols. Que l'art de viure consisteix a saber quan qual actuar, malgrat
la por.
45. Que una bona vida té a veure amb l'amor, la cultura, les necessitats materials cobertes i una
salut que faci possible gaudir de l'existència. La resta, honestament, és molt secundari.
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46. Què Monterrat Roig, morta als 45 anys, ho va explicar molt bé a la seva secció Un pensament
de sal i un pessic de pebre: sobreviure té a veure amb una implacable vocació per ser feliç. Doncs
això: malgrat saber que la felicitat és una entelèquia, una vida reeixida no deixa mai les seves
vocacions de banda.
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