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No sóc el teu titella 
No deixem de repetir-nos que volem ser lliures, independents, volem fugir de les normes i 

d'aquesta societat que ens talla les ales. Cada dia és més gran el nombre de persones fartes de 

ser "esclaves" d'algú que està per sobre, que més que manar mareja, controla, i són com 

titelles que mai paren de jugar. No és res de nou això i és que ahir, avui i sempre hi ha hagut 

persones que han controlat a unes altres o que han imposat normes per fer-ho, en són 

exemples els pares que posen normes als seus fills o els governants que posen lleis al seu 

poble. Poc importa com de bo siguis fent quelcom, si un superior et controla per fer alguna 

cosa totalment diferent, el teu destí és fer-la. Ja no parlem dels líders que saben com aprofitar 

el que tenen sinó de superiors que manen. No hi ha cap equilibri entre les coses que de veritat 

importen i les que una persona pot controlar per si mateixa, realment hauria de ser aquesta 

qui busqui el punt mitjà. Ens hem oblidat de nosaltres mateixos i és el pitjor que podríem 

haver fet mai, oblidar a l’única persona que té dret a controlar i decidir sobre el que creu o no 

creu convenient. Som el nostre màxim rival. 

Has de seguir les normes!, hem crescut escoltant això i per desgràcia molts morirem escoltant 

la mateixa frase. No pots fer això!, està prohibit! No paren de bombardejar-nos amb enunciats 

que ens limiten a ser com realment desitjaríem ser o coses que voldríem fer. Evidentment hem 

viscut bona part de la nostra vida al costat d'una o unes quantes persones que ens han manat 

de manera directa o indirectament. Mai podré oblidar aquell amic que em deia com havia 

d'actuar o que dir per caure bé a aquella persona, que no ajudava a mostrar-me com sóc sinó 

una altra versió de mi. Podria haver-ho fet per mi mateixa? Sí. Puc raonar que és el millor per 

mi i el que no? També sí. Puc buscar mitjans que m’ajudin a saber com actuar sense un control 

extern? La resposta és un altre vegada sí. Llavors el que cal per sobreviure és l’ajuda no el 

control, ser un equip i no ser un grup regit per un altre. És necessari que tothom prengui 

consciencia del que està bé i el que no, però no una idea general, cal un impacte total, per no 

fer mal als altres. 

En acabat vull exposar el quid de la resposta, ningú vol estar sol però no trobem ningú que 

vulgui la mateixa llibertat que nosaltres així que respectem-nos i respectem els qui conviuen 

amb nosaltres, podem sobreviure si tots som un equip però com diu la Dua Lipa "I got new 

rules" i per això mirem primer per la nostra supervivència. Tan de bo a partir d'algun punt de la 

nostra vida poguéssim parar de ser controlats i pensar "Carpe Diem". 


