
 

“ SIGUI QUINA SIGUI LA TEVA SITUACIÓ, ATURA’T UN MOMENT.   ATURA’T 

PER CONTEMPLAR LA VIDA.   ATURA’T A LA CEL.LA  DEL TEU COR “ 

 
Quan al mes de març ens van anunciar ja amb 

tota seguretat l’existència d’una PANDÈMIA, a 
nivell mundial, i ens van confinar cadascú a 

casa nostra, vaig quedar-me com en estat de 

xoc….   Volia entendre què estava passant: i sí, 
escoltava el que deien a les Notícies, llegia el 

diari, però el meu cap, la meva ment seguia 
sense entendre res del que estava  esdevenint 

al “nostre món”. Tan segur que semblava fins 
aleshores.  Un somni tal vegada? Un 

malson?  Com podien aturar el món ?  Tots, 
tothom vivia aturat? 

La meva ment també va quedar aturada, incapaç de reaccionar. Poc a poc vaig anar 
prenent, però, consciència de la magnitud de la tragèdia i el meu estat de xoc es va 

convertir en un sentiment de profunda tristesa i preocupació,  i no pas tant, que 
també,  per la meva salut, sinó sobretot per la dels qui estimo. Pel meu pensament 

passaven els rostres dels meus fills, dels meus néts,...de tots “els meus”. I també dels 
meus amics  d’aquí i d’allà i dels meus  coneguts  veïns del poble. Com estarien ? Com 

ho viurien ?  I aleshores el cor se’m va anar arraulint.  I mirava el cel i sols era capaç 

d’adreçar a Déu unes poques paraules : “Senyor, acompanya’m en aquest camí, 
dóna’m força i esperança. Ajuda’m a escoltar-te en el silenci que ara hi ha 

arreu del poble.” 

Els dies  anaven passant i les notícies eren cada cop més tristes i preocupants. Sentia 

com meva, la tristesa dels qui havien d’acomiadar una persona estimada, des de lluny, 
sense ni tan sols poder agafar-li la mà i dir-li “adéu” i acompanyar-la en seu darrer 

moment de vida…. 

Malgrat la duresa de totes aquestes notícies, sempre he sentit dins meu cor, que Déu 

era prop nostre i que Maria ens mirava amb dolcesa … I que ens demanaven confiança. 
I sentia dins meu que necessitava, més que mai, confiar en Ell i Ella.. 

I tanmateix, el que sí puc dir amb sinceritat ara, és que em costa confiar en el “demà” 
que ens espera …tan incert i amb tantes preguntes sense resposta…   Som tan 

vulnerables, tan poca cosa…. Una petita engruna  que forma part de la nostra mare 
terra i a la que tan oblidada tenim. He gaudit aquests mesos veient créixer les branques 

dels arbres del jardí i les verdes fulles que els han anat poblant. Sentint la primavera i 

escoltant els bonics cants dels ocells, com mai en altres anys s’havien deixat sentir.  I la 
pluja generosa que queia.  He sentit la melangia del cel gris i la joia de l’esclat de llum 

del sol.  I he pensat molt dins meu cor que tot això era un esclat de vida:  i això  era, 
crec jo, el que Déu volia que escoltés enmig d’aquest silenci.  I aquest deu ser també el 

missatge d’esperança que Déu ens enviava i ens envia aquests dies. Un clam a la 
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vida…. Viure confinats, sí, però viure confiats. Malgrat totes les adversitats que ens 

envolten.  Confiar en el do de la vida que Déu ens ha donat, un do miraculós, perquè 
res no existiria en aquest món nostre, sense la vida. 

I ara , en aquests dies en els que anem avançant en les etapes de “desconfinament” em 
pregunto una i altra vegada : sabrem la humanitat viure CONFIATS en 

la  VIDA?   Perquè fer-ho implica uns canvis d’actitud molt ferms i profunds,  Implica un 
canvi d’actitud en el nostre dia a dia. Una solidaritat que perduri, una senzillesa de vida, 

una responsabilitat individual i col·lectiva molt serena, molt conscienciada… 

Quan miro al meu voltant i llegeixo les notícies que arriben d’aquí i d’allà  no sóc 
optimista, sincerament.  Tinc la sensació de que la llibertat   de moviments que 

anhelem és per tornar al nostre ritme de sempre, el d’anar a totes, anar al màxim…. 

Llegia fa uns dies al Diari ARA, una bonica reflexió del periodista i escriptor Xavier 

Bosch que deia: “No ens han robat el temps. Ens l’han concedit per mirar-nos 
endins” 

Tant de bo sapiguem aprofitar  ara, més que mai, a mirar endins nostre. I escoltar ben 
endins.  Escoltar en el silenci, el silenci de Déu i deixar-nos acompanyar per Ell, amb 

confiança, en aquest camí encara difícil i incert que ens cal caminar d’ara endavant. 

(Reflexió d’un/a veí/veïna del poble) 
 

*********************** 
RESIDÈNCIA “LA FUNDACIÓ” 

Des d’aquest Full donem un sincer i sentit 

“aplaudiment” a tot el personal de la 

Residència: responsables, infermers/res, 

auxiliars, serveis socials, metges, servei de 

neteja i de cuina, educadors socials... per la 

seva abnegada donació que durant aquests dies 

han dispensat als residents de la mateixa. Hi 

han hagut moments de pànic, d’impotència, 

d’un neguit ocult, de plors i de súpliques. Els 

mitjans sanitaris limitats han estat superats per 

l’afecte, amor i donació de tots ells i elles. 

El residents han passat moments difícils, soledat, enyorança dels seus i amb la 

inseguretat - “me’n sortiré?” - Algun amb nervis i tensió; fins i tot criticant les mesures 

i decisions que es prenien. 

Desitgem i anhelem que cada dia millori aquest estat d’alarma i poc a poc emprenem 

una nova vida amb joia i esperança. 

Felicitats “Residència de la Fundació” 
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Dimecres Intenció particular 

Divendres Domingo Graset 

Dissabte Maria Colell 

Diumenge Josep Turull, mort en temps d’alarma 


