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«Hi ha gent que no pot estimar en profunditat,
no perquè no siguin afectuosos sinó perquè estan
molt espantats. Estan terroritzats des de petits»
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lguna vegada t’has enamorat de la persona equivocada? A mi m’ha passat. Guardo un amor amagat que mai materializaré perquè sé que és
impossible. També sé que aquesta persona si ho sabés potser m’estimaria moltíssim per un temps però que res pot omplir el buit que sent
al seu interior. Hi ha gent que no pot estimar, estimar en profunditat, no perquè no siguin afectuosos sinó perquè estan molt espantats. Estan terroritzats
des de petits.
En tots aquests anys he conegut a molts homes. I sense ànim de despertar
suspicàcies, m’he trobat de tot. Però simplificant-ho molt en el meu cas els homes que solen ser amistosos, agradables i cultes són poc seductors i els que desprenen seducció a dojo, en canvi, no solen ser tan amistosos ni tampoc tan cultes. I després, de tant en tant, apareix algú especial que sembla unir-ho tot però
que té una por atroç al compromís. Així estan les coses. A vegades em pregunto si només és així a Catalunya. Bromes a part.
Potser aquesta falta de compromís es degui a un abandonament en la infantesa
per part d’algun dels seus progenitors o a alguna relació fallida. Aquests homes
compensen la seva falta de compromís en l’àmbit amorós concentrant tota la
seva energia a la feina o en un esport que els agrada. D’altres, en canvi, s’amaguen en processos orgiàstics i es distreuen anant de flor en flor. Aquest perfil
d’home s’atabala en gran manera quan veu que les seves conquestes comencen a tenir interès real per la seva persona.
Quan t’enamores d’algú així, la teva vida pot convertir-se en un veritable infern. Per això el meu consell és que si et passa, si t’enamores d’algú al·lèrgic al
compromís, t’allunyis i transformis els teus sentiments en un amor platònic. Fesho com més aviat millor. No dubtis. I em diràs, com si fos tan fàcil... Ho és, o això,
o la mort emocional.
Una pot tenir una vida normal i fins i tot ser feliç amb un amor platònic en
alguna part de l’ànima però mai podràs ser-ho si dones curs a una passió i materialitzes el que es convertirà, inevitablement, en la teva relació més tòxica.
Et passaràs el dia esperant, faràs coses que no són pròpies de tu només per
enganxar-lo i quan et trobis arrossegada al fang t’adonaràs que no pots fer absolutament res perquè no depèn de tu. Tu no ets el problema. I quan al poc temps
et deixi i se’n vagi amb la següent, tindràs ganes de morir. Així que, no juguis
amb foc i accepta que t’has enamorat de la persona equivocada. Guarda els teus
sentiments en un cofre amb clau i llença el cofre en un llac. Després, et sentiràs millor i podràs seguir endavant. ◗

Escola de Tastavins del Gitronès

Diumenge, 19 de novembre de 2017

Dominical

12

stà elaborat amb les varietats Macabeu, Parellada i Xarel.lo, típic cupatge dels caves tradicionals. Segona fermentació i
criança en ampolla del vi base, a
temperatura baixa d’uns º, per
aconseguir un carbònic natural
molt suau i perfectament integrat en el vi. Criança mínima de
 mesos que l’ajuda a obtenir
una complexitat aromàtica i una
gran estructura en boca. El vi
base és de la collita de , i ha
estat «degorjat» aquest mateix
novembre del . Ha estat elaborat per Josep Torres Sibill, de
les caves Bertha, situades a la
carretera de Sant Sadurní a Vilafranca (camí de la salada), a Can
Batista, dins del terme municipal de Subirats (Barcelona), al
cor del Penedès. Aquest cava
Brut Nature Reserva, d’extraordinària qualitat , fou elaborat artesanalment per obsequiar als
convidats a la celebració dels 
anys de Vins i Licors Grau, coincidint amb la inauguració de
l’ampliació de les seves instalacions a Palafrugell. Jordi Grau,
amb la col.laboració de la seva
muller, Maria Dolors Segarra,
varen iniciar la seva activitat l’any , amb una instal·lació de
. metres quadrats. L’any  inauguraren unes noves instal·lacions,
de . metres
cuadrats. Amb la
incorporació de la
nova generació a
l’empresa, amb els
seus fills Sergi i Jordi, promouen i impulsen la posada
en marxa de «grauonline», on es
poden adquirir
més de .
referències que
també es troben a la grandiosa botiga
oberta al públic. És una
historia d’èxit
que es consolida aquest
any  amb
l’ampliació de
les instal·lacions, que mereixen una visita. ◗

