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Una antiga maledicció xinesa diu: “Desitjo que visquis en època de canvis”.
Us podíeu imaginar un canvi més substancial a les vostres vides que haver d’estar
tancats a casa per evitar el contagi d’un nou virus? Se’ns havia passat pel cap que el
vaticini de Bill Gates en una conferència del 2015, esdevindria una realitat en tan poc
temps? Pensàveu que no podríem abraçar les persones que estimem perquè estem
en cases diferents? Ens temíem tenir morts entre les persones del nostre voltant que
estaven relativament bé de salut? Comptàvem amb una sacsejada sanitària, social i
econòmica imponents que afectaria el món sencer i a les butxaques de moltes
persones si els governs no prenen mesures que ajudin la població? Crèieu que
podríeu gaudir d’hores amb les vostres famílies havent de reinventar espais de
comunicació?
Vivim en època de canvis. Ens han maleït amb un gran canvi. Però posem-hi
esperança per fer-ho més suportable. I activitats que us agradin, com la de contribuir
amb les vostres aportacions a #FemFCCUAB. Us deixo algunes de les meves:
-

-

Saludo als veïns dels pisos del davant quan sortim a aplaudir als sanitaris a les
20h. I als de darrera quan estenem la roba. I fins ara ni ens miràvem.
Parlo per telèfon amb les persones que estimo, enlloc d’enviar-los només
missatges pel mòbil.
Cuino. No massa bé, però em comprometo amb mi mateixa a no menjar només
entrepans.
Tinc una llista d’activitats que dic que faré “quan tingui temps”. Ara en tinc.
Perquè encara que sigui de les afortunades que teletreballa, m’estalvio les
cues en cotxe cada dia per anar a la UAB. Avui, entre preparar exercicis i
gestionar temes diversos, he repassat, llençat i ordenat piles de factures des
del 2015.
Sóc molt aficionada a la novel·la negra i he començat un llibre d’un autor
islandès a qui encara no he llegit, Arnaldur Indridason.
La meva germana Clara em va regalar mandales i colors per Nadal. Ja puc
començar a pintar!

I sobretot, evitaré els derrotistes i la gent malalta d’odi que escriu barbaritats a les
xarxes socials. Abraçada virtual.

