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RESILIÈNCIA: SOBREPOSAR-SE ALS COPS DE LA VIDA 
- Saber que la vida s’obre camí - 

 

Les persones resilients veuen els problemes com a misteris que cal resoldre. 
Abandoni el victimisme, perquè el deixarà fora de joc. 

 
M’emociono molt cada vega-
da, que en alguna presenta-
ció d’equips poso el vídeo de 
Rocky quan parla amb el seu 
fill i li diu: Cal suportar sense 
deixar d’avançar; si tu saps 
el que vals, ves i aconse-
gueix el que vulguis. Però 
hauràs d’aguantar els cops 
de la vida. Davant dels pro-
blemes, més o menys greus, 
en circumstàncies socioeco-
nòmiques semblants, famili-
ars o laborals, hi ha perso-
nes que s’enfonsen i que 
contemplen la vida com un 
lloc en el qual no hi ha cap 
capacitat de reacció, o per-
sones que pensen que la 
vida val la pena, que sempre 
hi ha oportunitats per a tots i 
que al mal temps, bona cara. 
La Resiliència es defineix 
com la capacitat d’entomar 
els cops i els canvis sobtats 
de la vida i sobreposar-se a 
les circumstàncies. La perso-
na resilient sofreix, sent i pa-
teix, però no es recrea en 
aquestes emocions, no es 
recrea en el dolor. Sinó que 

ho interpreta com a part d’un 
procés, o d’un sotrac. El do-
lor i les circumstàncies difí-
cils formen part de la vida.  
Alguna vegada ha pensat si 
vostè té resiliència? És ca-
paç d’oblidar el passat, so-
breposar-se, i mirar enda-
vant? Imagini’s l’existència 
com un joc; un joc que té 
unes regles, unes les escriu 
vostè i altres vénen determi-
nades. La definició que faci 
de cada entrebanc determina 
la manera com ho afronta o 
fuig. Si veiem la vida com 
aquell lloc en el que cal 
aprendre a vèncer els obsta-
cles, o lluitar com un guerrer 
contra uns dragons, o un 
tauler amb proves de lògica i 
estratègia que l’obliguen a 
pensar per resoldre situa-
cions, segurament tot serà 
més atractiu que si defineix 
els entrebancs com a mala 
sort, o desgràcies o com a 
impoderables que no pot evi-
tar. Aquesta visió el conver-
teix en víctima i no en prota-
gonista. 

La vida és un joc que cal 
guanyar; guanyar en el sentit 
de capacitat de solucionar 
els entrebancs, aprenent 
dels errors i de les victòries, 
sent feliç i gaudint dels de-
talls. I també significa no dei-
xar que el passat ens con-
dicioni, de manera que sem-
pre estigui a la casella de 
sortida. Sempre hi ha opor-
tunitats, però cal tenir els ulls 
ben oberts per a poder-les 
veure. La seva atenció és 
com un far que il·lumina la 
foscor. Deixi d’enfocar el que 
no funciona, perquè això no 
l’ajuda a avançar. Per què hi 
ha persones que tenen resi-
liència i altres que no? Po-
dem entrenar-nos per ser 
més resilients, o cal acceptar 
el victimisme i el derrotisme 
com a forma de vida? És 
important tenir en compte 
aquests punts: 

 
 

 

El qui pot canviar els seus pensaments, pot canviar el seu destí. (Stephen Crane) 
L’home que s’aixeca és molt més fort que el que no ha caigut. (Viktor Frankl) 

 



  

ACCEPTAR LA PART INJUSTA DE LA VIDA. 
Tots hem viscut alguna situació que no ens me-
reixem. Què hem de fer? La decisió intel·ligent 
és centrar l’atenció en com actuar per sumar. 
Rondinar, queixar-se sense sentit, dedicar-se a 
furgar la ferida no li tornarà la justícia. Abandoni 
el victimisme, el fa dèbil i el deixa fora de joc.  
VALORAR ELS SEUS RECURSOS I LES SE-
VES CAPACIATS. Vostè es percebrà com algú 
valuós, si dóna valor a allò que funciona, si a la 
seva memòria hi són més presents els èxits que 
els fracassos. Tenir un autoconcepte positiu dó-
na confiança i autoestima. És important fomentar 
això en els nens, perquè puguin ser uns adults 
resilients. Reconegui i potenciï les seves forta-
leses.  
COM OBSERVA EL SEU POTENCIAL. Tot i que 
el joc de la vida li porti algun partit perdut, sem-
pre en queden més. Sempre s’ha d’estar con-
vençut que hom té capacitat de superar-se de 
nou. Per què? Perquè pot aprendre. Els fracas-
sos ens diuen quines coses cal evitar, però no 
ens diuen que no siguem capaços de tornar-ho a 
intentar. Analitzi l’error per aprendre’n d’ell. I des-
prés, fer net, perquè és el moment de tornar a 
començar.  
SOLUCIÓ DE PROBLEMES. Les persones resi-
lients veuen els problemes com a misteris que 
cal resoldre. No són problemes que bloquegin 
les seves vides. Són enigmes, jocs, proves. Ima-
gini’s que és una altra persona, amb una manera 
diferent d’observar el món... més positiva, més 
agosarada, més creativa. Intenti buscar propos-
tes des d’aquest punt de vista.  
DIGUI ADÉU AL VICTIMISME. Les persones re-
silients no es lamenten del seu passat, ni del que 
ells van provocar, ni del què van ser les víctimes. 
El seu passat els serveix per analitzar i prendre 
decisions, però no per patir. La seva atenció es 
fixa en l’avui, en allò que pot fer ara per ser més 
fort, més feliç i per aconseguir el meu objectiu. 
Es tracta d’evitar que la vida deci-deixi per vostè. 
Deixi de mirar el retrovisor. 
IMPLICAR-SE AMB RESPONSABILITAT. A 
principis dels anys 70, Kobasa i Maddi van defi-
nir la personalitat resilient. I una de les seves vir-
tuts era la responsabilitat amb aquelles coses 
que depenen d’un mateix. Busqui atribuir els 
seus èxits i els seus fracassos a variables inter-
nes seves. Així sabrà què ha de repetir la prope-
ra vegada que s’encari a un repte i què ha de 
canviar per a millorar davant de futurs proble-
mes.  
COMPROMETI’S. El compromís és una caracte-
rística de les persones resilients. Depèn de la  
 
 
 

seva escala de valors, del respecte que tingui a 
la seva paraula. Però també està vinculat a la 
seva implicació, a com s’involucra en les seves 
obligacions i en els seus plaers. Tenir compro-
mís significa dir que vas a fer alguna cosa i fer-
ho; tenir paraula amb un mateix i amb els altres. 
Si hom té dubtes de no ser-ne capaç, és millor 
ser prudent que no pas ser un bocamoll. 
POSI UN RITME DIFERENT A LA SEVA VIDA. 
Si es dedica a passar per la vida a tot velocitat, 
no se n’adonarà del què li està passant, ni de 
què pot fruir ni de viure en el present. Voldrà 
buscar la felicitat en el futur, un lloc mític en el 
qual hom creu que serà feliç. Però la felicitat és 
aquí, avui, amb vostè i amb tot el seu entorn. Ha 
d’aprendre a relacionar-se de forma diferent, de 
manera que en surti afavorit, que sigui capaç de 
contemplar i assaborir allò que es veu, s’escolta, 
se sent, s’olora i es toca. El present és el lloc en 
el que sempre hi ha marge de maniobra, no el 
menystingui ni l’ignori. 
MIRI’S LA VIDA DE FORMA POSITIVA. Confiï 
que la vida li oferirà moments feliços i treballi per 
aconseguir-ho. Pot dirigir el seu cervell, la seva 
ment, els seu pensaments, i orientar-lo com un 
radar per buscar els aspectes positius. La seva 
manera de pensar determina en gran part com 
se sent i les coses que fa.  
BUSCADORS DE TRESORS. La vida és un de-
safiament continuat, un lloc en el que apareixen 
oportunitats. Si pensa que només hi ha un tren i 
que si no puja al vagó preferent perderà l’opor-
tunitat, vostè mateix s’està condicionant. La vida 
és plena de trens, de tots tipus i de totes les 
classes; si no passa avui, passarà demà. Podrà 
pujar en algun d’ells, i no cal pensar que només 
n’hi ha un i que pot perdre l’oportunitat. La vida 
ha perdut aquell caràcter que es deia per tota la 
vida. Ara s’accepta el canvi, tant en la vida 
personal com en la professional.  
ENFRONTAR-SE EN COMPTES DE FUGIR. Els 
resilients posterguen menys. On ens porta pors-
tergar? A res positiu. Només que es retardi l’obli-
gació, que hom es senti malament per dintre i li 
augmenti el seu nivell de mandra i ansietat per a 
resoldre allò que està pendent. Els obstacles 
s’analitzen, se solucionen, se salten, però en cap 
cas s’eviten. Evitar no és la solució, sinó part del 
problema i del seu malestar. No tingui por, ni tan 
sols de passar-ho malament. Realment ho pas-
sarà tant malament si s’arremanga per solucio-
nar-ho? Segur que no; sempre sol ser més el 
que hom creu que el que realment és. 
 
 

Patricia RAMÍREZ, en el diari El País, de 1 de desembre 2013 

 

 

Recordi: la vida no el deixa a la vora del camí, si vostè no li permet 


