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Escollir la llibertat

oblidat. No va ser així. La 
gàbia, amb menjar i aigua 
fresca, estava oberta al seu 
lloc, esperant-lo. L’ocell no 
s’ho va pensar i va entrar 
content de ser a casa. 

L’amo, molt content 
amb la tornada de l’ocell, 

E xplica el conte 
que un home 
cuidava amb 
molta cura a 
un ocell esti-

mat dins d’una gàbia d’or. 
L’ocell rebia amor, menjar 
i aigua, però no era feliç. 
Mirava a altres ocells volar 
amb llibertat i sentia enve-
ja. Per això, aprofitant un 
descuit de l’home, va sortir 
volant de la gàbia en veure 
la porta oberta. Va volar 
sobre el mar i per sobre els 
núvols, fent figures prop 
del sol. Però en arribar la 
nit, l’ocell va sentir fred 
i soledat, i la gana el va 
enxampar remullat per la 
pluja i a les fosques. No 
sabia que fer. Llavors va 
sentir-se enyorat i culpable 
per haver deixat a l’amo 
que tant bé l’havia cuidat. 
Va passar dies buscant on 
quedar-se i compartint 
fruits amb altres ocells, va 
intentar buscar-se la vida, 
tot i que no deixava de 
trobar a faltar a l’home. 
Així que va decidir tor-
nar per veure si ja l’havia 

va decidir no tancar la 
porta mai més. I així l’ani-
mal podia sortir i sempre 
tornar a casa seva.

No hi ha eleccions bo-
nes ni dolentes per si ma-
teixes. Simplement hem 
d’escollir, i només serem 

plenament feliços quan les 
prenem des de la llibertat. 
Qualsevol situació que vi-
vim com imposada, sentint 
que no podem escollir, ens 
farà sentir presos, insatis-
fets. Només veient amb 
perspectiva i veient les 
veritables opcions podrem 
escollir lliurement quedar-
nos o marxar.

Quines tries has fet a 
la teva vida? Com les has 
fet? Com et fan sentir ac-
tualment? Recorda que la 
vida canvia i tenim dret a 
canviar d’opinió. No sabem 
què passarà amb el futur, 
per tant fins que  la vida no 
passi no sabràs si et convé. 
Només és responsabilitat 
teva saber quina és la teva 
millor opció.
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