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Conclusions: 
 
•  El mateix es pot veure de formes 

oposades. 
 

•  Cadascú veu les coses segons la seva 
manera de ser, segons el seu caràcter. 
 

•  La millor visió és la polièdrica, que té 
en compte els punts de vista de tots. 
 

      



 
Les coses no són com són,  

sinó com som.                                    
 

E. Kant (1724-1804 ) 
 
 



Tempus fugit 

Visió barroca, pessimista 
          S. XVII 

 “¡Ah de la vida!” … ¿Nadie me responde? 
¡Aquí de los antaños que he vivido! 
La Fortuna mis tiempos ha mordido; 
las Horas mi locura las esconde. 
  ¡Que sin poder saber cómo ni adónde, 
La salud y la edad se hayan huido! 
Falta la vida, asiste lo vivido, 
Y no hay calamidad que no me ronde. 
  Ayer se fue; mañana no ha llegado; 
Hoy se está yendo sin parar un punto; 
Soy un fue, y un será, y un es cansado. 
  En el hoy y mañana y ayer, junto 
Pañales y mortaja, y he quedado 
Presentes sucesiones de difunto. 
 
Francisco de Quevedo   
 



Presentes sucesiones de difunto 

QUEVEDO 

 

Pasa el tiempo y suspiro porque paso, 

aunque yo quede en mí, que sabe y cuenta, 

y no con el reloj, su marcha lenta 

—nunca es la mía— bajo el cielo raso. 

 

Calculo, sé, suspiro -no soy caso 

de excepción-  y a esta altura, los setenta, 

mi afán del día no se desalienta, 

a pesar de ser frágil lo que amaso. 

 

Ay, Dios mío, me sé mortal de veras. 

Pero mortalidad no es el instante 

que al fin me privará de mi corriente. 

 

Estas horas no son las postrimeras, 

y mientras haya vida por delante, 

serán mis sucesiones de viviente. 

 

                                    Jorge Guillén (1893-1984),  Ars vivendi  



 
Miro hacia atrás, hacia los años, lejos, 
Y se me ahonda tanta perspectiva 
Que del confín apenas sigue viva 
La vaga imagen sobre mis espejos. 
 
Aun vuelan, sin embargo, los vencejos 
En torno de unas torres, y allá arriba 
Persiste mi niñez contemplativa. 
Ya son buen vino mis viñedos viejos. 
 
Fortuna adversa o próspera no auguro. 
Por ahora me ahínco en mi presente, 
Y aunque sé lo que sé, mi afán no taso. 
 
Ante los ojos, mientras, el futuro 
Se me adelgaza delicadamente, 
Más difícil, más frágil, más escaso. 
 

Jorge Guillén (1893-1984) , Ars vivendi  



Ya el himeneo y las privaciones han roto la venda que ofuscaba 
la vista de los infelices: aquella amabilidad de Elena es 
coquetería a los ojos de su esposo; su noble orgullo, 
insufrible altanería; su garrulidad divertida y graciosa, 
locuacidad insolente y cáustica; sus ojos brillantes se han 
marchitado, sus encantos están ajados, su talle perdió sus 

esbeltas formas, y ahora conoce que sus pies son grandes 
y sus manos feas; ninguna amabilidad, pues, para ella, 
ninguna consideración.  

Augusto no es a los ojos de su esposa aquel hombre 
amable y seductor, flexible y condescendiente; es un 
holgazán, un hombre sin ninguna habilidad, sin talento 
alguno, celoso y soberbio, déspota y no marido...  
En fin, ¡cuánto más vale el amigo generoso de su  
esposo, que les presta dinero y les promete aun protección! 

  

M. J. Larra (1809-1837), El casarse pronto y mal 



 

Gustavo Adolfo Bécquer 

 
Rima   XLI 

 
Tú eras el huracán y yo la alta 

torre que desafía su poder: 
¡tenías que estrellarte o que abatirme!... 

¡No pudo ser! 
 

Tú eras el océano y yo la enhiesta 
roca que firme aguarda su vaivén: 

¡tenías que romperte o que arrancarme!... 
¡No pudo ser! 

 
Hermosa tú, yo altivo: acostumbrados 

uno a arrollar, el otro a no ceder; 
la senda estrecha, inevitable el choque... 

¡No pudo ser! 
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      Malalt de l’ELA: demana ajut per morir 













Valèria 
Barcelona,2 de febrer de 1948 
Residència de les Teresianes 
 

Ahir es va estrenar Gilda... 
Hi havia una cua de gent esperant per comprar l’entrada 
que no en podíem veure el final.  Tanta gent disposada a 
pecar? Tots aquests estan condemnats!, deia jo.  L’Elisa 
se’n reia de mi, però jo li he recordat que l’església ho ha 
dit molt clar, i les Teresianes també: qui vagi a veure 
Gilda s’haurà d’anar a confessar.  “Doncs entrem-hi, i 
després ja ens confessarem”, deia l’Elisa, burleta. 
“Ni parlar-ne”, he contestat jo, molt digna; però me’n 
moro de ganes, que consti.                                                 

  (p. 58) 
   



 

 

25 de febrer de 1948 

 

Ho he fet.  He anat a veure Gilda.  Hi hem anat tota una colla de  

noies de la Residència,  i l’Elisa, i tres o quatre nois del curs.                                                               

Mentre féiem cua, estàvem mortes de por que ens veiés algú 

conegut i ho digués a les Teresianes.  A mi també em feia pànic                                                                       

que passés algú de l’Escala  i em reconegués. 

 
La Rita Hayworth és realment espectacular.  Quan ha arribat el 

moment que es treu el guant que li arriba fins al colze, la gent de la 

sala ha començat a xiular, i no distingíem bé si eren xiulets de 

censura o d’admiració pel cos de la Hayworth.  Però quan en Glenn 

Ford li ha clavat la bufetada, molts s’han posat a aplaudir, així que 

devien ser xiulets de censura. 

Sigui com sigui, m’ha agradat moltíssim haver vist la pel·lícula, tot i 

que n’he sortit amb mal de cap, m’imagino que dels nervis que he 

passat.  Divendres em confessaré. 





Punt de vista d’Elisa 
 
 Tunis, març de 1965 
 ... Crec que encara no he conegut l’amor i no sé 
si tinc gaires ganes de fer-ho.  Estic bé així.  Sóc 
força feliç.  Necessito una vida divertida, 
interessant, sempre diferent, i  estic començant 
a pensar que això és força incompatible amb 
l’amor, i per descomptat, amb la família. 
No et pensis que vull dir que la teva vida, amb 
amor, amb família, sigui avorrida o menys 
atractiva.  Hi ha dies, Valèria, que t’envejo molt 
sincerament.  I sempre, sempre, et trobo a faltar. 
Elisa.                                                                 (p. 169)                                                                                                                                   
 



Punts de vista oposats de Valèria i Ian (un amor 
tardívol) 
 
 A Escòcia, l’Ian em duia agafada de la mà per tots 
els racons on havia crescut; però allà on jo hi veia 
un castell envoltat d’una calitja prenyada de 
misteri, ell hi veia una “emprenyadora boira 
pixanera”; just quan començava a lloar la 
imaginació prodigiosa dels seu paisans, ell 
assenyalava amb menyspreu els efectes del 
whisky de malta; davant de la meva admiració 
pels herois independentistes escocesos, ell 
subratllava el caràcter esquerp dels habitants de 
les terres altes.                                        (p.223) 
  
                                                                                                                       







Bea conta com Inés buida el pap a la padrina Mencía 



Helena i sa mare, Lía, parlant de Jacinto 





La tia Carmela Ferrante, augura totes les desgràcies 







La Núria i el seu marit (I) 



La Núria i el seu marit (II) 



Missatges constants com la gota malaia 





Aguda reflexió del nen Auggie 





 
 

 
 



 

 

 

 

 

 
 

                                           Diara Ara 

 

1-O: brutalitat policial, dignitat d’un poble 
 

Puigdemont promet la DUI amb un referèndum que acaba amb 844 ferits per la repressió de l’Estat 
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Algunes situacions negatives en el dia a dia 

 
-La persona excitada, menjada pels nervis, incapaç de controlar-se. 
La que sempre crida i que explota a la mínima.  Cal que es calmi 
primer. 
 

-La persona intoxicada per la rancúnia/odi. 
 

-La persona que, en lloc de buscar les causes, sempre busca la culpa 
i el culpable i sempre en troba algun; ella no és mai culpable 
 

-La persona que sempre diu el que pensa, oblidant que potser no 
serveix de res o que potser encara empitjora les coses. ”Jo ja li he 
dit...”.  Però, quina interpretació n’ha fet l’altre?  
 
- L’estrés d’anticipació.  Hi ha persones que malviuen contínuament 
pensant en uns fets i unes desgràcies que no han succeït. 
 
 



La desgràcia depèn menys de les 
coses que es pateixen que de la 
imaginació amb què s’augmenta 
la nostra desventura.   
 

Fr. Fénelon (1651-1715) 



No són pas els fets  
allò que torba  
les persones,  
sinó la seva 

interpretació.  
          

          Epictet (50-120) 



 

 
“Cadascú és com és i jo no hi puc 

fer res”, es diu i es pensa. 
 
 

“És més fàcil desintegrar un àtom 
que un prejudici.”    
Albert Einstein (1879-1955) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sempre es pot  
millorar la manera  
de veure i de viure. 

 
 

Condicions: 
Calma, reflexió i acció. 



  

 
 

                            Alguns bons hàbits: 
 
 Prendre una certa distància d’aquell fet que  
    provoca malestar i reaccions negatives. 
    Potser no és tan important, o potser el mes vinent      

serà una experiència oblidada ... 
 

 Buscar altres punts de vista menys negatius: la realitat 
és polièdrica, és un mirall trencat, i cada fragment ens 
dóna una visió parcial; hi ha altres bocins del mirall i 
altres punts de vista, tan respectables com el meu...  
 

 La paella s’ha d’agafar pel mànec, no pel cantó que 
crema. 



 
 

Relacions interpersonals conflictives: 
  

 Cal adonar-se dels mecanismes automàtics 
d’amplificació  del que m’agrada i sordina del         
que em va en contra. 

 
 

 Previsualització interior d’aquella situació que em fa 
perdre els estreps.  Així podré tenir molt clar que, 
arribada la situació, hauré d’actuar d’una manera 
prudent i assenyada: mentalment ja estaré preparat.  

 

                  



“La vida és fascinant; 
només cal mirar-la  
a través de les ulleres 
correctes.” 
 

  (A. Dumas, 1802-1870) 


