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A les meves persones preferides 
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«Cada dia ofereix la possibilitat d’un miracle». 
— Elizabeth David 
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Com he trobat a faltar aquest llibre! Quina sort que ja existei-
xi! Com m’hauria agradat tenir-lo quan vaig caure en un pou 
tan fosc que no veia la llum que hi havia a fora. Em van fer 
mobbing a la feina. Em vaig anar tancant en mi mateix i una 
mica més i ho perdo tot. Tot, vol dir tot. Suposo que si hagués 
tingut aquest llibre no m’hauria tret del pou però sí que hauria 
fet de llanterna. O d’oxigen. O de coixí. O de manta. Tampoc 
m’hauria anat malament en alguna de les trencadisses senti-
mentals que semblaven incurables. No tothom ha patit asset-
jament laboral, no tothom ha patit trencadisses sentimentals, 
però tothom —per un motiu o altre— ha fl irtejat amb el pou. 
O hi ha passat a la vora, o hi ha relliscat o, directament, hi ha 
caigut fi ns al fons. El pou forma part de les nostres vides. Però 
sortir-ne, també. De fet, a la vida estarem més temps fora del 
pou que dins.

Si t’has comprat aquest llibre és perquè segurament el ne-
cessites. Si te l’han regalat és perquè algú que t’estima creu 
que el necessites. És igual com i quan t’hagi arribat a les mans; 

PRÒLEG
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et serà útil tard o d’hora. Ah, i un secretet: si te l’ha regalat 
algú, creu-me, aquesta persona o l’ha necessitat o el necessita-
rà. Perquè tothom, en algun moment de la seva vida, ha passat 
o passarà per un d’aquells sotracs dels quals costa sortir. Però 
sé segur que te’n sortiràs. No gràcies a aquest llibre, sinó grà-
cies a tu. Això sí: aquest llibre t’hi ajudarà perquè serà en una 
plana, serà en una altra, aquí trobaràs l’abraçada que ningú et 
fa, el consell amable, el massatge de quan tot et dol, la paraula 
de qui t’entén, cotó per al cor que supura pena, dolor o ràbia. 
En defi nitiva, si creus que mai més tornaràs a treure el cap a 
la superfície, aquest llibre és l’esglaó d’una escala allà on ara 
mateix només hi veus una paret dura, alta i que rellisca. Qual-
sevol dels suggeriments que hi trobaràs ja mereixen, per si sols, 
la curiositat d’obrir el llibre. Perquè aquesta és una altra de les 
seves gràcies: es pot llegir desordenadament. Encara més, co-
mençar-lo a l’atzar és una bona manera que te l’acabis llegint 
tot. Els missatges són d’una senzillesa que més d’una vegada et 
sorprendràs i et preguntaràs com és que no se t’havia ocorre-
gut abans. Doncs precisament per això, per la foscor en què et 
trobes. I en les hores fosques tot és dens, difícil, rocós. Aquest 
llibre és just el contrari: fàcil, líquid, clar. Un raig de claror que, 
sobretot, et farà veure que el nus es pot desfer. I a més, tot en 
un to positiu: El ‘no’ que apareix al títol (No et rendeixis) és un 
dels pocs ‘nos’ que hi trobaràs. El missatge que transmet és 
constructiu. I el més important de tot: s’allunya del paternalis-
me perquè l’autora ni et renya ni sent llàstima per tu.

No m’agradaria ser a la pell de la persona encarregada de 
catalogar No et rendeixis en un gènere concret. Dir que és no-
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més un llibre d’autoajuda seria injust perquè exclouria tot el 
sentiment que hi ha posat la Tània. I dir que és un assaig seria 
erroni per l’evident utilitat que desprèn. És un llibre molt ben 
escrit, i per bé que per mi no ha esdevingut cap novetat (fa 
trenta anys llegia textos seus a l’institut), sempre és d’agrair 
que la lectura sigui un exercici planer i més quan passes per 
uns dies en què el cap està emboirat. Aquesta senzillesa no 
li treu ni un gram d’inspiració: No et rendeixis inspira. Evoca, 
commou i inspira molt. En alguns moments aquesta inspira-
ció esdevé literal: no et perdis l’episodi dedicat a la respiració! 
Funciona!

Acabo perquè no et vull fer perdre més temps amb aquesta 
lectura; perquè la important és la que ve a continuació. Només 
em resta deixar per escrit que aquest llibre (la mateixa autora 
ho diu) és un cant a la vida. La tristesa se’ns pot aparèixer amb 
moltes formes. Però per sort, l’amor també. I aquest llibre n’és 
una. Acabaràs estimant aquest llibre com ho he fet jo. És per 
això que et recomano que no el posis a cap prestatge. És millor 
tenir-lo per sempre a la tauleta de nit.

JOFRE LLOMBART
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No te rindas

No te rindas, aún estás a tiempo
de alcanzar y comenzar de nuevo,
aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,
liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,
continuar el viaje,
perseguir tus sueños,
destrabar el tiempo,
correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se esconda y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,
porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,
porque no hay heridas que no cure el tiempo,
abrir las puertas,
quitar los cerrojos,
abandonar las murallas que te protegieron.
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Vivir la vida y aceptar el reto,
recuperar la risa, ensayar un canto,
bajar la guardia y extender las manos,
desplegar las alas e intentar de nuevo,
celebrar la vida y retomar los cielos.

No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme,
aunque el miedo muerda,
aunque el sol se ponga y se calle el viento,
aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños,
porque cada día es un comienzo,
porque esta es la hora y el mejor momento,
porque no estás sola,
porque yo te quiero.

— Anònim 
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«Seria curiós i potser sorprenent descobrir en 
quina mesura influeix el plaer de respirar en els 

nostres ideals més elevats i transcendentals». 
— George Santayana
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1
RESPIRA

Si algú sabés la fórmula de la felicitat creu-me que a hores 
d’ara ja l’hauria patentat i comercialitzat. Però potser el nostre 
principal error és pretendre abraçar massa coses quan en reali-
tat, com em va dir algú ja fa molts anys, la felicitat és simple-
ment la suma d’una sèrie de moments feliços.

Ara bé, com podem gaudir d’aquesta successió de moments 
si no estem bé? Doncs anant pas a pas, començant per una 
cosa tan aparentment senzilla com respirar. Sí, ja sé que ho fem 
regularment per sobreviure, però del que es tracta és de fer-ho 
conscientment perquè només així gaudirem de la sensació de 
plenitud que s’experimenta en notar l’aire modifi cant el nostre 
interior. Ja ho veuràs, intenta-ho ara: inspira... expira... Si ho 
has fet possiblement has comprovat que la tensió acumulada 
difi culta una mica l’entrada de l’aire als pulmons; si no ho has 
fet per escepticisme o per mandra, de debò que et recomano 
que ho intentis. Som-hi? Inspira... Expira...Això és tot, només 
volia que t’observessis. Segurament, en haver enfocat la teva 
atenció en les sensacions que experimentaves, hauràs constatat 

RESPIRA
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que només utilitzes una petita part de la teva capacitat pul-
monar i que hi ha una certa resistència a deixar entrar l’aire 
profundament i lliurement. No et preocupis perquè té una ex-
plicació i, encara més important, una fàcil solució.

Són moltes les situacions en el nostre imaginari col·lectiu 
que associem amb un consell tan recurrent com «respira»: du-
rant un part, en ple atac d’ansietat, després de fer un esforç 
físic, davant d’una emoció aclaparadora... En tots els casos 
se sobreentén que es fa referència a practicar una respiració 
conscient, per tant sembla lògic fer el que suggereix la saviesa 
popular i si més no provar-ho per veure com ens sentim, no 
trobes?

Quan vivim una experiència dolorosa, sense voler una de les 
primeres coses que fem és deixar de respirar bé. No ens n’ado-
nem, però de la mateixa manera que les nostres emocions en 
resulten afectades, anem reduint gradualment la intensitat de 
les nostres inspiracions, allunyant-nos així del més valuós que 
tenim: la vida. A tots ens ha passat que en patir un fort disgust 
o rebre una notícia xocant ens hem quedat sense aire, com si 
ens haguessin pegat un fort cop de puny just damunt l’estern. 
Superat l’impacte inicial ens hem refet de la millor manera que 
podíem o sabíem i hem tirat endavant, però la nostra respiració 
ja ha quedat alterada, així que hem de fer el possible per reedu-
car-la. No es tracta de dramatitzar sinó d’entendre que és molt 
important fer una respiració fl uida, perquè si no ens podríem 
quedar en un estat permanent de desànim i desmotivació que 
ens duria a deixar-nos portar pel que vingui sense posar-hi res 
per la nostra banda.
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Recordo una època especialment complicada en la qual un 
cúmul de circumstàncies m’havien fet perdre la il·lusió. En sa-
bia el motiu i pensava que, com es diu, «tot passa», però alesho-
res algú em va fer saber que la meva respiració estava al límit i 
això em va servir de crit d’alerta. No entraré en detalls perquè 
no és un llibre autobiogràfi c, però el cas és que a partir d’aquell 
moment vaig veure molt clar que la meva actitud havia de can-
viar si no volia entrar en una espiral negativa. Perquè els pul-
mons, responsables d’aportar oxigen a les cèl·lules, tenen una 
relació directa amb la vida, amb la il·lusió de viure. Qualsevol 
malestar pulmonar signifi ca que a qui el pateix li fa mal viure, 
sigui pel motiu que sigui, i si no es prenen mesures a llarg ter-
mini se’n podrien lamentar les conseqüències.

Reaprendre a respirar

El primer que fem en arribar a aquest món és respirar, però 
això no signifi ca que a aquestes alçades de la nostra vida ho 
estiguem fent correctament. I és clar, si no respirem bé és molt 
difícil que ens sentim bé. Com ja he dit, respirar és viure, i ob-
servar la manera de respirar d’algú ens dona molta informació 
sobre aquesta persona. Tenint en compte que aquí els prota-
gonistes som nosaltres, és important que aprenguem a obser-
var-nos i a saber què altera la nostra respiració. Perquè per 
tenir hàbits respiratoris saludables és essencial respirar cons-
cientment, i això suposa estar atents a com entra i surt l’aire del 
nostre cos i amb quina intensitat, velocitat o freqüència. Una 
respiració completa i profunda suposa un massatge intern que 
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ens aporta energia, augmenta la capacitat dels nostres sentits i 
ens proporciona més oxigen a la sang, així que aquest ha de ser 
el nostre objectiu. Després ens centrarem en les virtuts d’una 
bona respiració, però per obtenir aquestes recompenses és ne-
cessari reaprendre a respirar bé.

Respirem uns vint cops per minut, i en cada una d’aquestes 
respiracions es produeix un intercanvi d’oxigen per alimentar 
les nostres cèl·lules i tonifi car el cor. Tot i que respirar és fo-
namental perquè es tracta de la nostra primera font d’alimen-
tació, no sempre li dediquem l’atenció que es mereix. Creiem 
equivocadament que n’hi ha prou d’agafar aire regularment per 
no asfi xiar-nos però és tan o més important la manera com el 
deixem anar, perquè és aleshores quan el nostre estat físic mi-
llora. A causa de l’estrès i el ritme frenètic del nostre dia a dia 
tendim a respirar de manera accelerada i arrítmica, cosa que no 
ajuda gens a l’hora de tenir bons hàbits respiratoris, i quan no 
respirem adequadament i de manera conscient l’aire acumula 
restes de CO2 i d’altres elements químics tòxics.

Però, quina és la millor manera de respirar? Una de les més 
recomanades pels experts és la respiració diafragmàtica, perquè 
envia una gran quantitat d’aire a la zona inferior dels pulmons i 
això proporciona una millor ventilació, recepció d’oxigen i ne-
teja. A més a més, el moviment del diafragma activa el sistema 
nerviós parasimpàtic i per tant relaxa l’organisme.

Practiquem? Per començar busca una postura còmoda, ja si-
gui estirat o assegut, en la qual l’esquena estigui recta. Al prin-
cipi et resultarà més fàcil si ho fas estirat panxa amunt i amb les 
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mans a l’abdomen, però a mesura que avancis en la pràctica ho 
podràs fer assegut o fi ns i tot dempeus. Expulsa tot l’aire diver-
ses vegades per relaxar-te i afavorir l’entrada del nou aire, i so-
bretot no forcis cap moviment ni intentis infl ar el tòrax. Quan 
sentis l’impuls de respirar profundament, inspira pel nas i deixa 
que l’aire entri en uns tres segons, intentant que arribi fi ns al 
diafragma i l’empenyi avall. Després expira deixant anar l’aire 
per la boca durant uns set segons. És possible que les primeres 
vegades no t’hi sentis gaire còmode, però tingues confi ança i 
veuràs que ben aviat podràs augmentar els temps d’inspiració 
i expiració i fi ns i tot seràs capaç d’incloure una petita pausa 
entre una cosa i l’altra, que també és molt recomanable.

Mentre respires visualitza com les tensions i les preocu-
pacions marxen alhora que expulses l’aire. Sé que no sempre 
ens resulta fàcil concentrar-nos quan estem estressats, però 
això també millorarà amb la pràctica, i sobretot el fet de sen-
tir-te millor t’animarà a incorporar-ho al teu dia a dia. No és 
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qüestió de forçar res perquè el que volem és recuperar la pau 
interior, així que simplement concentra’t en el ritme de la teva 
respiració, en el temps que trigues a inhalar i exhalar i deixa 
fl uir l’aire. Si t’ajuda, posa les mans al baix ventre intentant 
que l’aire arribi fi ns allà en lloc de quedar-se al pit, però do-
na’t temps per anar-t’hi sentint còmode i veuràs que com més 
respiris conscientment més aprofi taràs tota la teva capacitat 
pulmonar.

Sempre que puguis, o com a mínim abans d’anar a dor-
mir, dedica una estona a fer diverses respiracions conscients 
i profundes com aquestes. Veuràs que cada vegada et sents 
més relaxat i que amb les repeticions el teu cos va recuperant 
el seu equilibri natural i alliberant tensions. Potser no serà un 
resultat immediat, però si hi insisteixes i ho integres a la teva 
rutina (especialment quan sentis que estàs perdent el control 
de les teves emocions) apreciaràs una gran millora tant física 
com emocional.

Aprendre a respirar bé requereix el seu temps. No t’im-
pacientis ni pretenguis resoldre en un dia el que el teu cos 
ha anat alterant durant anys sense ser-ne conscient, perquè la 
clau és precisament recuperar el control de la teva respiració i 
això només ho aconseguiràs si ets constant, si no et rendeixes.

Resumint: Inspiració pel nas en tres segons, expiració per 
la boca en set segons. Augmenta el temps en funció de les te-
ves necessitats i quan ja et sentis còmode intenta retenir l’aire 
al teu interior uns segons abans d’expulsar-lo.
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Benefi cis d’una bona respiració

Tan bon punt comencis a practicar les tècniques per a una 
bona respiració o simplement dediquis un temps diari a inspi-
rar i expirar profundament aniràs apreciant una sèrie de canvis 
físics i emocionals.

En l’aspecte emocional, respirar bé i de manera regular 
augmenta la nostra capacitat de concentració i d’autocons-
ciència, evita que tinguem atacs d’ansietat o d’ira i ens ajuda a 
trobar un estat de serenitat i equilibri. També ens pot retornar 
la confi ança en nosaltres en moments determinats; per aquest 
motiu és important dedicar-hi un temps abans d’entrevistes de 
feina, d’exàmens, o de qualsevol cita que ens provoqui algun 
tipus de tensió.

Però no només això:

Quan respirem bé...
A la nostra energia augmenta
A ajudem a reduir l’estrès i la tensió
A millorem el control de les nostres emocions
A prevenim i curem certs problemes físics
A alleugerim el dolor
A millorem la concentració i el rendiment físic
A eliminem toxines
A  sentim més plaer durant les relacions sexuals
A tenim més serenitat mental
A reforcem el sistema immunològic
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A aclarim les idees i tenim més facilitat per prendre decisions
A es redueix l’esforç que fa el cor i la tensió arterial, i així mi-

llora la circulació de la sang
A augmenta el nombre de glòbuls vermells, que generen més 

oxigenació i més quantitat de sang
A el trànsit intestinal i la capacitat de l’organisme d’assimilar 

i digerir aliments milloren
A les glàndules i la pell es rejoveneixen
A el funcionament del sistema nerviós parasimpàtic millora 

perquè el ritme cardíac es redueix i la musculatura es relaxa
A els pulmons guanyen elasticitat, i així es fan més forts i aug-

menta la seva capacitat i resistència
A cremem més greixos

Vist així sembla una bona idea començar a respirar cons-
cientment, no? No m’han agradat mai les amenaces o posar 
la por al cos a ningú, així que obviaré la llista dels problemes 
que es poden derivar d’una mala respiració. De totes maneres, 
per si encara no hi dones gaire importància, només cal que 
observis el teu cos i apreciïs com et sents normalment quan 
respires per inèrcia. Deixa que et doni algunes pistes: tens poca 
capacitat pulmonar i toràcica i l’aire et queda al pit, notes la 
boca resseca i et costa fer la digestió, estàs cansat, pessimista, 
irritable o constantment destemperat... no continuo perquè ja 
he dit que no pretenc espantar ningú. Només tu tens el control 
del teu cos, i ets tu qui ha de decidir si et vols sentir millor fent 
una cosa tan essencial com Respirar.
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R — E — S — P — I — R — A

Fes-ho a consciència. Agafa’t el temps que et calgui i tanca 
els ulls. Quan inspiris visualitza imatges que t’aportin pau 
i benestar. En expirar deixa que l’aire s’endugui qualsevol 
malestar o preocupació.

I recorda: Tot està bé.
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«Fes el primer pas amb Fe. No has de veure 
tota l’escala, només fes el primer pas». 

— Martin Luther King
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2
CAMINA

Així de senzill i difícil alhora, no? Però, i si ho proves? Només 
es tracta de fer aquest primer pas, sense pensar en res més.

La tristor ens convida sovint a quedar-nos al llit o estirats 
al sofà, a no sortir de casa perquè d’aquesta manera ens aïllem 
del món i ens sentim més segurs en el que convertim en una 
falsa zona de confort que és de tot menys confortable. Ara bé, 
no crec que et sorprengui gaire si et dic que això no t’aporta res 
de bo sinó més aviat al contrari, ja que una de les millors coses 
que podem fer quan ens sentim aclaparats, deprimits o perduts 
és sortir a caminar, encara que sigui sense cap rumb concret.

Quantes vegades tens la sensació que les parets et cauen al 
damunt i que et manca l’aire? Potser et reconforta saber que 
això li passa a tothom amb més o menys freqüència, però en 
aquests casos la inacció només augmenta la teva desesperació i 
frustració. Per això és tan important que de seguida que notis 
que comences a ser una olla de pressió, que fa estona que dones 
voltes al mateix o que estàs neguitós amb o sense cap motiu 
clar, surtis a passejar.

CAMINA
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No cal que facis cap ruta planifi cada, del que es tracta és 
d’agafar les claus, tancar la porta i deixar-te sorprendre pel teu 
entorn. El fet de poder decidir a cada passa cap on vols anar 
t’ajudarà a sentir que recuperes el control que potser creus que 
has perdut, t’alliberarà tensions i alhora et permetrà descobrir 
nous racons de la teva ciutat o d’allà on siguis. Sé que a priori 
fa mandra, així que només et demano un petit esforç: el d’ai-
xecar-te i fer aquest primer pas que ben segur que t’aportarà 
grans benefi cis en tots els sentits.

La durada i el ritme els has d’adaptar a les teves necessi-
tats: potser hi ha dies en què el cos et demanarà una passe-
jada relaxant i que per tant optaràs per una caminada lenta i 
contemplativa, i d’altres en què caminaràs de pressa —o fi ns 
i tot correràs si pots i et ve de gust— i aleshores en tindràs 
prou amb menys estona. Qualsevol de les opcions serà igual 
de vàlida perquè ets tu qui ha de fer la passejada a mida en 
funció de com et sentis a cada moment, així que decideixis el 
que decideixis estarà bé. El més important és que en sortir 
t’hauràs demostrat que tens més força de voluntat del que et 
pensaves i que quan vegis que bé que et prova ben segur que 
ho repetiràs.

Si pots camina una estona cada dia intentant no pensar, 
imaginant que has deixat a casa o a la feina els problemes, que 
se’ls enduu el vent que et frega el rostre. Avança a un ritme 
que no et permeti capfi car-te, i si a meitat d’aquest trajec-
te indefi nit trobes algun lloc que et convida a seure, fes-ho. 
Aleshores respira, observa, felicita’t per haver arribat fi ns allà, 
i ja veuràs que el camí de tornada et resultarà molt més lleu-
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ger. En realitat no és tant una qüestió de caminar com del que 
representa: el teu afany d’intentar-ho, de no rendir-te.

Possibles escenaris

Quan surtis a passejar, aprofi ta els avantatges del teu entorn per 
convertir l’experiència en un moment especial del teu dia.

A A la ciutat: Per a la majoria la ciutat és el paisatge més 
habitual quan sortim a caminar, així que hem de tenir la pre-
caució de no estar tan concentrats en el nostre món interior 
que ens oblidem de mirar els semàfors, passos de zebra i altres 
vianants. Alhora, hem de ser conscients que segurament ens 
costarà una mica més relaxar-nos enmig d’un ritme tan frenè-
tic. No permetis que això sigui una excusa per quedar-te a casa 
perquè la ciutat també és plena de jardins, de llocs per conèixer 
i de noves rutes per descobrir a cada sortida.

A A la muntanya: Una bona passejada per la muntanya 
serà d’allò més saludable per al teu cap i per al teu cor. Si vius 
en un entorn muntanyenc o a prop del camp aprofi ta qualse-
vol oportunitat que tinguis per sortir a caminar, si no, troba el 
temps per fer una escapada. Respira i connecta amb la natura, 
amb les seves olors i sons, explora nous camins —sempre que 
siguin segurs, és clar— i observa els petits detalls que t’en-
volten. El fet d’estar enmig de tanta immensitat t’ajudarà a 
relativitzar el que et preocupa.

A A la platja: Sens dubte el meu escenari preferit. Deia 
Eurípides que «l’aigua de mar cura tots els mals dels homes», i 
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no sé si és per l’aigua o pel contacte amb la sorra, però una pas-
sejada per la platja et pot fer oblidar qualsevol problema durant 
una estona. Si tens el mar a prop, no t’ho pensis dues vegades 
i camina fi ns a la platja faci fred o faci calor. Seu, mira el mar 
i deixa’t portar pel ritme de les onades, veuràs que t’hi acabes 
enganxant i que et resulta sanador. De fet, els neurocientífi cs 
recomanen anar a la platja regularment i han batejat la sensació 
de pau i tranquil·litat que s’hi experimenta com l ’espai blau.

Qualsevol contacte amb l’exterior, especialment amb la na-
tura, suposarà un bàlsam per al teu estat d’ànim, així que no et 
deixis vèncer per la mandra. Fins i tot en els dies ennuvolats el 
sol hi és, potser no el veuràs però les propietats dels seus raigs 
et recarregaran l’energia que se’t va drenant quan et quedes 
tancat a casa.

Benefi cis de caminar per a la ment i el cos

Caminar és l’exercici més econòmic i terapèutic que existeix, 
i és per això que tan bon punt comencis a fer-ho regularment 
notaràs un canvi interior important.

Pots caminar a més o menys velocitat i en funció d’això 
acceleraràs també el ritme a què cremes calories, però com que 
la intencionalitat primera d’aquesta passejada no és perdre pes 
el que et recomano és combinar una part de la passejada més 
contemplativa amb una de més activa perquè la teva sortida et 
sigui profi tosa en molts aspectes.

En l’aspecte físic, caminar uns trenta minuts diaris millo-
ra el sistema cardiovascular i redueix per tant el risc de patir 
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problemes de cor. També és molt recomanable per a persones 
hipertenses o diabètiques, reforça els ossos i oxigena les arti-
culacions, sense oblidar que disminueix el mal d’esquena que 
segurament pateixes per culpa de les tensions acumulades. Ho 
creguis o no, cada cop que surts a caminar t’estàs allargant la 
vida d’alguna manera o, si et sembla una exageració, considera 
que com a mínim millores la qualitat dels teus òrgans a curt i 
llarg termini. A més, tots sabem el to de pell trencat que et que-
da quan passes massa temps sense cap mena de contacte amb 
l’aire lliure, així que el teu cutis agrairà que li donis un moment 
de respir de tant en tant. Si tens problemes de sobrepès però 
no ets d’anar al gimnàs, una petita passejada al dia a un ritme 
lleuger t’ajudarà a posar-te en forma i a accelerar el metabolis-
me. Que necessites més raons per decidir-te? Doncs aleshores 
et diré que caminar enforteix el sistema immunològic, aporta 
energia i que fi ns i tot afavoreix la mobilitat intestinal.

Com pots veure podria seguir enumerant raons per les 
quals al teu cos li convé caminar, però crec que ja tens prou ar-
guments perquè quan et sobrevoli un núvol de tristor o d’estrès 
te l’espolsis del damunt i surtis al carrer.

De totes maneres, si et recomano caminar no és només pels 
efectes tan positius que té per a la salut física (si encara en 
dubtes, parla’n amb el metge de capçalera i veuràs quina ale-
gria li dones) sinó principalment perquè en l’aspecte emocio-
nal notaràs un abans i un després des del primer moment que 
decideixis aixecar-te i posar-te en marxa. El fet de caminar 
regularment —i per tant de fer una mica d’exercici— t’ajudarà 
a recuperar la sensació de control, una qüestió fonamental per 
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a les persones que estan deprimides o que pateixen d’ansietat. 
La teva  passejada té una recompensa anomenada endorfi nes, 
que són les hormones que generem en practicar alguna activi-
tat física i que ens provoquen sentiments de plaer i fi ns i tot 
d’eufòria. D’aquí que l’anomenin l’hormona de la felicitat! Per 
això resulta tan positiu sortir a caminar, perquè no necessi-
tes gaire esforç ni recursos pels benefi cis que et pot reportar. 
A més, si tens qualsevol molèstia física, aquestes endorfi nes 
màgiques l’alleugeriran. També és possible que si estàs estres-
sat pel moment delicat que vius notis que et costa especialment 
concentrar-te o dormir a la nit, doncs, saps què? estàs de sort 
perquè resulta que l’exercici que es fa en caminar millora la 
capacitat intel·lectual i ajuda a dormir.

Però la raó principal per sortir a caminar quan no tinguis 
un bon dia o simplement necessitis oxigenar-te és que notaràs 
com t’augmenten l’autoestima i la confi ança en tu mateix. Per-
què la suma d’estar més en forma, de millorar la teva aparença 
i especialment de veure que has complert l’objectiu que t’has 
proposat et farà sentir orgullós de tu mateix i et recordarà que, 
enmig del descontrol en què s’hagi pogut convertir la teva vida, 
quan surts a caminar ets tu qui decideix on vols anar i a quin 
ritme.

Espero que com a mínim t’hagis quedat sense excuses per 
no fer aquest primer pas que et proposo. Intenta-ho un dia, ja 
veuràs que el fet de sentir-te millor després d’una estona de 
caminar t’animarà a repetir-ho l’endemà.
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