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LA CALMA. CONSELLS PER A DESACCELERAR 
 
José L. Trechera, psicòleg. De la revista Diálogo. 
 
L’ésser humà no neix al món en general, sinó 
a una cultura en particular. Som el que som, 
ja que creixem respirant un aire peculiar que 
es diferencia i caracteritza. Ens anem cons-
truint en un entorn específic.  
Vivim en un context cultural que prioritza de-
terminats valors: “el temps és or”, “el culte a la 
velocitat”, “l’acceleració”, etc. En general la 
pressa ens envaeix. Hom té la sensació que 
les activitats ens superen i ens desborden. La 
urgència precipita una forma accelerada de 
procedir, ens trobem governats pels rellotges, 
amb la sensació que cada cop correm més i 
cada cop tenim menys temps. 
Els ritmes de vida de la societat actual, en la 
que impera la pressa i l’acceleració, desenca-
denen determinats estats de tensió i malestar 
que passen factura i es tornen contra un ma-
teix. En poc més d’una dècada s’ha triplicat 
dels antidepressius en la població espanyola. 
En un país d’una certa tradició religiosa, sem-
bla que l’ambulatori ha suplantat al “confes-
sor” i els tranquil·litzants a les “oracions i 
penitències” d’abans. Què cal fer? És una 
qüestió de forma de ser personal? Cal sortir 
del sistema social? No és tant un problema de 
caràcter sinó d’actitud o estil de vida. La velo-
citat en ella mateixa no és un valor, com 
tampoc ho és la lentitud. Deia Ortega y 
Gasset: “La pressa només la tenen els malalts 
i els ambiciosos”. Si això fos així, la nostra 
seria una societat malalta o ambiciosa, o 
potser “malalta d’ambició”. Però hi ha desitjos 
de canviar. La vida és l’únic que tenim i per 
això la importància d’implicar-se per viure 
amb plenitud. 
 
 

CONSELLS PER A DESACCELERAR 
 
Canvia el rellotge per la brúixola 
Tingues clar on vols anar. Què vols? Què pre-
tens fer amb la teva vida? Quins són els teus 
valors? En la pràctica, el rellotge s’imposa 
inexorablement i ens esclavitza; per això cal 
recuperar la brúixola perquè ens orienti cap a 
l’objectiu que ens hem marcat. Si hom té clar 
el nord que busca, és més fàcil que hi posi els 
mitjans per aconseguir-lo. Com deien els clàs-
sics: “cap vent és favorable per a l’home que 
no sap on va” (Séneca). 
 
Convertir-se en protagonista 
El perill del context actual és que es potencia 
el “victimisme”. Tothom se sent víctima d’algu-
na cosa: el sistema, els pares, la societat, el 
temps, etc. Sembla com si ningú es responsa-
bilitzés de res. Cadascú té el dret i el deure de 
ser el protagonista de la seva pròpia exis-
tència i ningú ha de prescindir d’aquesta tasca 
o intentar delegar-la en els altres. 
El fonamental no és “tirar pilotes fora”, o “refu-
giar-se en fórmules màgiques, sinó prendre 
les regnes de la pròpia vida, per a la qual 
cosa és necessari ser sincer amb un mateix i 
evitar caure en l’autoengany. Si la principal 
tasca de l’ésser humà és la recerca de la feli-
citat, aquesta disposició demana una actitud 
activa. 
 
Aprendre a conèixer-se: fortaleses i debilitats  
Sovint és més fàcil arribar a conèixer l’entorn 
o coses llunyanes i, tanmateix, la pròpia 
realitat personal ens queda a anys llum. Què 
ens passa? Se suposa que hauríem de ser el 
principal objectiu de la nostra existència. Si no 
ens coneixem, poc partit ens en podem treu-
re. En el fons tenim por i busquem mecanis-

 



mes alternatius que “amaguin” el possible 
impacte o dolor que ens pugui provocar 
afrontar la nostra realitat. Som el pitjor jutge i 
el pitjor botxí de nosaltres mateixos i fàcilment 
distorsionem la percepció de la nostra realitat. 
Solem ser molt “objectius i crítics” amb els 
altres i excessivament “subjectius” amb nosal-
tres mateixos.  
 
Saber prioritzar: jerarquia de valors  
Només “el neci confon valor i preu” (A. Ma-
chado). Ja ho deia el llibre de l’Eclesiastès 
que tot té un temps sota el sol: “un temps per 
a néixer i un temps per a morir; un temps per 
a plantar i un temps per a collir...” 
Vivim atrapats per allò que és urgent i a més 
ho fem important, sense tenir, sovint, la capa-
citat per descansar i poder discernir què és 
l’essencial i què l’accessori. Per això la neces-
sitat de qüestionar-se les prioritats i les urgèn-
cies que provoquen. Quines són les nostres 
prioritats? Deia un proverbi àrab: “Qui vol fer 
quelcom troba els mitjans; qui no vol fer res 
troba una excusa”. 
 
Assaborir el present: “carpe diem”  
L’ésser humà té la temptació de creure’s om-
nipotent i que té tot el temps del món. Ningú 
no és etern ni imprescindible, i la vida que no 
s’expressa i desenvolupa, no es recupera. 
Lamentablement, moltes persones es deixen 
perdre les petites alegries quotidianes, mentre 
esperen la gran felicitat. És important viure el 
present, el “carpe diem” que deien els antics. 
Donar molta importància al passat condueix a 
la malenconia; obsessionar-se pel futur provo-
ca ansietat i angoixa, ja que el futur és incert i 
no previsible i pot fer viure anticipadament els 
possibles problemes que es poden presentar. 
 
Saber simplificar: deixar anar llast  
Sovint, l’ésser humà arrossega tant de pes i 
va tan carregat que quasi no pot avançar. 
Som grans acaparadors. Potser influenciats 
pel nostre passat, no tan llunyà, intentem acu-
mular reserves en temps de bonança amb 
l’objectiu de poder consumir-les en temps 
d’escassetat. 

Cal anar deixant llast, tant físic com psicolò-
gic. Des del punt de vista físic, es pot presen-
tar “l’avorriment del que ja està tip”. El subjec-
te ja ho té tot i, per tant, ja no valora res, i 
només el que el manté actiu és la mera no-
vetat fins que aconsegueix un nou objecte 
desitjat. A la vegada, ens envaeix l’excés 
d’equipatge “psicològic”. Ens paralitza i blo-
quegen les pors, les culpes, les frustracions, 
els fracassos, etc. Al llarg de la vida ens anem 
carregant d’emocions negatives i costa apren-
dre a superar les adversitats. 
 
Saber ser pacient i perseverant  
És fonamental organitzar-se i preveure les 
situacions. No podem estar permanentment 
responent a allò que es presenta, a les pres-
ses que es converteixen en “lladres del 
temps” que apallissen el subjecte amb els 
continus problemes de cada dia. 
Al mateix temps, cal aprendre a dir no i a 
posar límits. Hom viu la cultura del “mer desig 
insaciable i immediat”. L’individu es creu amb 
dret a tot i a la immediatesa. Hi ha una gran 
impossibilitat per assumir que madurar signi-
fica planificar, plantejar-se objectius i posar 
mitjans per anar-los aconseguint a poc a poc. 
Hom està immers en una societat adolescent 
en la que s’evita el compromís i el sacrifici i en 
la que no hi ha cabuda per als projectes a mig 
o llarg termini. 
 
Saber viure: ser positiu i tenir sentit de l’humor  
Ens agradi o no, una cosa és clara: la vida és 
la possibilitat que tenim per construir l’exis-
tència. Sovint, estem tan immersos en 
diferents “preocupacions” que ens oblidem del 
que és essencial: viure. Tal com ho diu 
V.Frankl, després de passar per la terrible 
experiència dels camps de concentració na-
zis: “L’interès principal de l’home no és tant 
trobar plaer o evitar el dolor, sinó trobar-li un 
sentit a la vida”. 
Malauradament, a vegades som el pitjor jutge 
i el pitjor botxí de nosaltres mateixos. Hom té 
una imatge molt negativa i pessimista de la 
pròpia existència. La vida és el que tenim i cal 
intentar viure-la amb sentit.   

  
 

Tenim tanta pressa per fer, escriure  
i deixar sentir la nostra veu en el silenci de l’eternitat,  
que oblidem l’únic important: VIURE. (R.L.Stevenson)  


