
Des de la
Meva Finestra

Estimada llibertat,
 
Suposo que és veritat allò que diuen: "No saps el que tens fins que ho perds". Abans no
gaudíem d'anar i veure el cel fora de quatre parets, ara tenim enveja dels ocells que veiem a
través de la finestra. El temps passa però res canvia al teu entorn. Les mateixes vistes cada
dia, no hi ha nova gent ni nou successos, l'únic diferent és la vista a través del vidre, a través
de la finestra. Estendre la mà per l'obertura on veus el món i tot el que pots aconseguir és
refredar una mica aquella part del teu cos. A vegades tinc somnis, somnis que la meva
ànima pugui abandonar el meu cos durant la nit i sortir de casa fent el que vulgui. Però al
final, només són somnis.
 

"Amb la internet pots contactar a la gent."
 
Sí, és cert, però l'aroma d'una persona, el tacte d'una abraçada, el contacte físic... Són coses
que per una pantalla digital no es poden transmetre. És el mateix veure una fotografia del
cim de Montserrat a estar allí? La resposta és la mateixa a quan es tracta d'escollir una
videotrucada o un diàleg cara a cara.
 
Tancada entre aquestes quatre parets, què puc fer per alliberar-me? Potser escoltar música,
llegir un llibre. Submergir-me en un món nou anomenat imaginació, el qual fa temps que tinc
abandonat. Aprofitar aquest temps per cuidar-te, perquè durant els dies normals és difícil. I
què hi ha de la meva família? Una de les coses que més em preocupa és contagiar als meus
pares o als meus germans, però encara no he aprofitat aquests dies de confinament per fer
alguna activitat conjunta.
 
És per això que he decidit veure la quarantena com una oportunitat d'apropar-me a la meva
família, de tenir temps per a mi mateixa, provar coses noves com una recepta de cuina,
aprendre a editar amb un programa de l'ordinador, veure aquella sèrie que tinc a la meva
llista fa anys... I gaudir de la vista que tinc des de la meva finestra.
 
I tu què faràs?
Jiami.


