
L’equació de la vida
Moltes vegades ens maleïm tot 
pensant que se’ns ha passat 
una oportunitat única per fer 
quelcom interessant, atracti u, 
necessari. Aquesta sensació 
queda gravada com un regust 
amarg al paladar que dura 
dies i dies, potser setmanes; 
de vegades, tota la vida. Per 
evitar-ho, hi ha senyals que ens 
serveixen per pujar la mosca 
al nas: el consell d’un amic, 
l’encadenament de situacions 
malastrugues, la distància que 
es genera entre ésser esti mats, 
els mals moments, les situa-
cions forçades, ... totes elles 
ens alerten que alguna cosa 
no funciona, que no anem per 
bon camí.

També es cert que la vida 
és viu en primera persona i 
nosaltres mateixos som els 
pitjors jutges del que ens passa. 
Una pulsió quasi automàti ca, 
que actua com un insti nt de 
protecció ancestral, apareix per 
negar les evidències i autoexcu-
sar-nos amb tot de frases fetes, 
quimeres socials apreses i, de 
vegades, silencis autoimposats. 
Silencis que situem al nostre 
voltant per no fer mal a altres 
persones, encara que això ens 
perjudiqui a nosaltres. Què ens 
fa actuar d’aquesta manera? 
Per què és tant difí cil canviar 
de rumb i prendre altres direc-
cions un hem pres una? 

Potser sigui el nostre orgull, 
la nostra percepció de la reali-
tat que ens envolta, la manca 
d’originalitat de la societat en 
la que vivim,  els prejudicis i 
estereoti pis que interioritzem 
sense voler pels anys i anys 
d’exposició als elements me-
diàti cs i familiars, la confusió 
de prioritats,... sigui com sigui, 

moltes vegades anem per la 
vida donant pals de cec i en-
sopegant cent vegades amb 
la mateixa pedra, programats 
per repeti r la mateixa escena 
amb diferents actors per secula 
seculorum, com volent fer pe-
nitència per pecats comesos en 
una altra vida. 

La repetició dels errors 
no hauria, però, de tendir a 
infi nit. L’equació de la nostra 
vida depèn dels factors que 
nosaltres decidim que inter-
vinguin. El plantejament inicial 
pot ser tan senzill com: si fer 
això no em sati sfà, no ho faig i 
llestos; ara bé, la resolució de 
l’equació sempre dependrà de 
les incògnites que hàgim de 
resoldre i dels petits factors 
orbitals que, com la lluna, 
sembla que no tinguin res a 
veure, però que infl ueixen de 
forma inevitable. Segurament, 
el més dur d’iniciar els canvis és 
precisament fer el primer pas, 
el més dur, el  més decisiu, el 
que reorienta el nostre destí . 
El començar a eliminar factors 
innecessaris. 

Tot camí, encara que ens 
sembli molt segur i molt previ-
sible, ens té reservades sorpre-
ses inimaginables. Així doncs, si 
hem de fer-ne algun, de camí, 
millor que ressegueixi un ruta 
que ens sigui sati sfactòria. Da-
vant la incertesa, doncs, millor 
assegurar-nos el major nombre 
de  bons moments possibles, 
evitant els sacrificis empre-
nyadors que no ens aporten 
res i que ens allunyen de la 
nostra essència. Bé, sempre 
que vulguem ser una persona 
amb identi tat i els ulls clars, ja 
que qui la mirada no aguanta, 
l’ànima arrossega.
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Des del Museu Etnogràfi c Vallhon-
rat de Rubí, els volem mostrar 
algunes de les peces trobaran a la 
nostra àmplia i variada col·lecció, 
de molt diferents estils i dels 
molts variats tipus d’objectes. 
En aquesta ocasió, hem selecci-
onat una composició de peces 
marines. 

Es tracta d’una composició 
formada, per una banda, d’un 
mol·lusc amb una conxa d’aspecte 
cònica formada per varies voltes 
d’espiral de secció circular, sense 
sutures i que es subjecten una 
amb l’anterior, però mai a la ma-
teixa volta. 

La conxa és llisa, de porcella-
na i amb la combinació del color 
blanc i vermell, tot desembocant 
amb una obertura de marges algo 
infl ats. 

Just a sobre del mol·lusc ob-
servem una estrella de mar de 
diàmetre aproximat 10-12 cm, 
de cos petit, braços cilíndrics i 
arrodonits, que es van aprimant 
a mida que s’allunyen del cos. 
En tota la superfície hi podem 
observar peti tes protuberàncies 
sense cap ordre aparent però que 
formen fi les amb un tacte rugós i 
tota ella de color marró clar. 

L’estrella de mar descansa 
sobre una roca calcària del fons 
marí que està recoberta de tubs 
de serpúlids, anemones, cargo-
lins, estrelles de mar molt peti tes 
i coralls vermells. Aquest està 
acompanyat d’un altre coral, 
aquesta vegada de color blanc 
amb multitud de pòlips molt 
més junts i curts a diferència de 
l’anterior. El color vermellós que 
presenten alguns corals, es deu 
a unes microalgues que viuen en 
simbiosi amb els pòlips i reben el 
nom de zooxantel. 

Finalment veiem un altre ti po-
logia de mol·lusc, ja que aquest 
presenta una forma més arro-
donida que l’anterior i amb una 
superfí cie formada per  costelles 
visiblement verti cals tot desem-
bocant amb unes potes curtes 
amb forma de ganxo i de color 
blanc ti rant a crema.

Convidem a entitats, grups, 

Composició marina
escoles, instituts i ciutadans a 
tí tol individual a què ens vinguin 
a visitar les diferents col·leccions 
del Museu Etnogràfi c Vallhonrat, 
pot ser virtualment, a través de 
www.museuvallhonrat.com, o 
bé concertant una visita, trucant 
al 93 5885499 o bé a través de 
info@museuvallhonrat.com. 
Segur que es sorprenen!

Cedida


