


 En aquests dies vivim la sensació que tot es fa lent i el dia a 
dia se’ns presenta quotidianament excepcional, amb temps per a 
mirar-nos i sentir-nos.

 Experimentem el sentit i el contrasentit de la nostra manera 
de viure en una con-vivència que ens farà aprendre sobre com 
volem ser i relacionar-nos.

 Per això, l’Elvira Reche, la Susana de los Reyes i l’Esther Trujillo, 
de l’equip de l’Institut Relacional, ens conviden a reflexionar i actuar 
sobre la nostra manera de conviure amb la situació actual i amb 
les persones, des d’una mirada relacional, transitant per 10 accions 
que ens ajudaran a veure’ns i veure als altres per a construir un fu-
tur compartit.

 La proposta inclou preguntes que, si vols, pots respondre. Si 
ho fas, et proposo que puguis arribar fins al final per a registrar les 
teves aportacions. Seran només uns minuts.

JOAN QUINTANA FORNS
Director de l’Institut Relacional



1  De sobte, l’estat d’alarma i el confinament han fet 
visibles a persones i col·lectius socials: adults grans, tre-
balladors de supermercats, treballadors sanitaris. Però, 
per què fins ara no eren tan visibles? Els miràvem i, mal-
grat tot, no els vèiem.

 Potser la pressa ens va fer passar per alt que a l’altre 
costat hi havia una persona. Potser va ser la nostra so-
cietat, imposant-nos el fer i el tenir i oblidant l’ésser. Ara, 
cara a cara amb la situació, retornem la visibilitat als qui 
l’havien perdut.

 Estem davant l’oportunitat d’obrir pas a una expe-
riència afectiva mitjançant un espai de mirades; mirades 
d’amistat, de cura, d’emoció compartida o de reconeixe-
ment professional.

 La nostra proposta és revisar totes les persones 
a les quals, simplement, ens hem acostumat tant que 
deixem de veure-les.

 L’objectiu és retornar visibilitat i sentit als qui ens en-
volten, a casa i en la societat.

DONAR VISIBILITAT

Quines persones o coses has vist 
a partir del confinament?
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2ESTAR PRESENTS
 Estem immersos en diferents sistemes, com el fa-
miliar, el professional, el social, el veïnal, etcètera. Estem, 
però no sempre de manera conscient. Dit d’una altra ma-
nera; estem connectats amb els altres, però no sempre 
necessàriament ens adonem del que provoquem en el 
sistema o del què els altres ens provoquen en les seves 
accions.

 La presència conscient té a veure amb el sentit de 
pertinença a diferents entorns de convivència, incremen-
tat en aquest moment per la cerca del benestar personal 
i l’adaptació social davant la limitació de la llibertat de 
moviment.

 La nostra proposta és prendre consciència de l’im-
pacte que els altres tenen en nosaltres i el que nosaltres 
tenim en ells.
 
 Es tracta de pensar en la identitat i el rol que, com a 
individus, tenim dins del sistema. L’objectiu és reactivar o 
activar la nostra proactivitat en cadascun dels quals for-
mem part.

De què has pres consciència en relació 
amb la teva presència relacional?
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3  Hem activat la memòria i la història. Per què ara? 
Succeeix que tenim necessitat de recuperar el que un dia 
ens va unir, el què en el seu moment va construir el vincle. 
Poden ser jocs de taula, receptes de cuina, amistats, fo-
tos, cançons o cartes en un calaix.

 S’estan generant confessions, activant converses i 
revivint moments vitals del passat que ens porten a un 
passat que ja semblava superat o oblidat.

 Proposem obrir la porta a la nostàlgia, que entri a 
casa, s’assegui a la taula i marqui el número d’allò que 
fa tant de temps ens va unir.

 Deixem-nos recordar, ja que no solem tenir temps 
de fer-ho. D’aquí a «t’estimo» i el «et trobo a faltar», hi ha 
només una petita passa.

RESCATAR EL QUE ENS VA UNIR
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Amb què o amb qui t’has retrobat?



4
 El confinament ens col·loca a tots en la mateixa si-
tuació. Ara bé, cada persona té circumstàncies singulars 
que la situen en una posició d’avantatge o desavantatge, 
fins i tot d’excepcionalitat.

 A més, cadascun ho viu a la seva manera. Hi ha per-
sones que no senten gran diferència en el confinament. 
Per a alguns, la distància social pot arribar a ser un regal. 
Uns altres, davant la solitud, estan patint.

 En aquest sentit, la nostra proposta és compar-
tir des d’allò comú, des d’això que ens uneix (ja ho es-
tem fent amb l’humor, les idees per a entretenir-se, la 
informació, etc.) I, al mateix temps, validar i donar im-
portància als sentiments i emocions de cada persona 
(perquè la forma que té l’altre de viure aquesta situació 
no és millor ni pitjor, sinó diferent).

DESCUBRIR ALLÒ SINGULAR, 
ALLÒ COMÚ I ALLÒ DIFERENT

Has descobert àmbits comuns amb els teus?
Has vist singularitats en tu 

o en els altres que abans no veies?
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5
 Cada persona, des de la seva identitat i singularitat, 
té diferents necessitats d’ambients i d’intimitat. Els nens 
ocupen molt espai amb les seves joguines i moviments, 
mentre els més grans troben la seguretat en la seva mo-
notonia i el seu lloc habitual de la casa. Alguns gestionen 
bé el soroll, uns altres necessiten silenci.

 La convivència passa per acceptar que el punt de 
partida és, simplement, el límit de l’espai disponible.

 A partir d’aquí, la nostra proposta és disposar dels 
espais de tal manera que totes les persones que com-
parteixen un habitatge tinguin un espai personal i un 
altre compartit, que asseguri tant la intimitat com la 
convivència fluida.

GESTIONAR ELS 
ESPAIS RELACIONALS
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Què ha passat aquests dies amb 
els espais en què convius?

Com ho has gestionat?



6
 En aquesta nova situació, els acords establerts no 
funcionen. Si havíem limitat el temps d’ús de videoconso-
les o de televisió, ara volem ampliar-lo. On abans hi ha-
via una persona responsable de passejar al gos o llançar 
les escombraries, ara hi ha diverses que poden (i fins i 
tot volen) fer-ho. On abans acudia una persona a nete-
jar una vegada per setmana, ja no es compta amb això. 
On abans s’usava la taula només a l’hora del sopar, avui 
apareix un lloc de treball i estudi.

 La nostra proposta és redefinir els acords de con-
vivència, incloent el repartiment de tasques i espais 
que contempli les diferents necessitats de les perso-
nes, amb la suficient flexibilitat com per a renegociar si 
el confinament s’allarga, establint clarament els límits 
que protegeixin els afectes i la convivència.

 Ara, més que mai, l’amor i els límits han d’anar de 
la mà, i els acords han de preservar aquesta nova con-
vivència i incorporar la realitat de l’espai disponible, les 
necessitats individuals i les comunes.

REDEFINIR ELS ACORDS 
DE CONVIVÈNCIA

Com han canviat les regles del joc en el teu entorn?

Has pactat noves condicions a casa o a la feina?
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7
 Necessitarem entrenar la nostra obertura, flexibili-
tat mental i emocional; només així podrem comprendre i 
abraçar el què ens resulta incòmode o absurd dels altres.

 Per exemple, que s’arrasin els supermercats, que no 
se segueixin les directrius de confinament, que no es res-
pectin els horaris per a posar música o descansar a casa.

 També haurem de revisar i enfortir les nostres ha-
bilitats relacionals, la nostra manera de demanar, oferir i 
acordar amb els de casa o els de fora.

 La proposta que fem és activar i enfortir la nostra 
capacitat d’acceptar i gestionar el que no ens agrada; 
sense resignació ni submissió, amb flexibilitat i obertu-
ra, des del reconeixement i l’escolta.

ENTRENAR LA NOSTRA 
FLEXIBILITAT EMOCIONAL

Has comprès i acceptat alguna cosa 
que abans et resultava impossible?

Has gestionat alguna relació de manera diferent?
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8
 Estem davant la informació compartida, l’humor i 
les xarxes de participació, on es fa espai per a generar i 
re-generar relacions que ajuden a complir els reptes per-
sonals, familiars i laborals.

 Emergeix la cooperació, la generositat i la creativitat 
per a afrontar la incertesa: continguts culturals gratuïts, 
converses online, idees per a fer amb els nens, aplaudi-
ments al personal sanitari i altres col·lectius.

 Proposem romandre en aquesta creativitat i ge-
nerositat de coneixement i temps. Que no desaparegui 
mai, que continuem compartint i teixint col·laboracions 
quan el confinament acabi, perquè és una font de rege-
neració relacional molt útil i valuosa.

APRECIAR EL QUE TÉ 
DE BO LA SITUACIÓ

I tu, quines accions creatives i/o de 
col·laboració has generat o re-generat?
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9 • No tornarem al punt de partida ni a l’acord inicial. Cada cosa que 
ens passi i experimentem aquests dies perfilarà les maneres de re-
lacionar-nos en el futur. El canvi produeix més canvi.

• Travessem una etapa en la qual podem aprendre a gestionar pa-
radoxes.

• Mirar més enllà de la obvietat permet veure oportunitats.

• Encara que no vegem persones i realitats, aquestes existeixen i, 
tard o d’hora, es manifesten.

• Fins i tot els virus ens demanen col·laboració per a poder existir.

• Compartim des de la nostra humanitat més profunda i des de 
l’emoció, les dualitats com: amor-por, a prop-lluny, junts-separats.

• Busquem formes amoroses alternatives de passar per això. Les 
necessitem.

• Ens faltava temps i ara ens en sobra. Ens acompanyava l’estrès i 
ara necessitem activitats per a distreure’ns. Era moment de parar, 
respirar, observar i estar atents al que emergeixi.

• Pessimisme actiu i productiu: si els indicadors ens parlen de pèr-
dues i apocalipsis, imitem el cos humà i com es defensa dels virus, 
generem anticossos baixant l’activitat. Ens trobem perduts, però 
no pararem de combatre. La invitació és ambivalent: RENDIR-SE 
davant l’evidència del que és, però NO RENDIR-SE al derrotisme i la 
negativitat.

• No som per naturalesa permeables al canvi, però gràcies a 
aquesta experiència podem arribar a ser-ho. El covid-19 i el confi-
nament ens desafien a acceptar el canvi al que tant ens resistim, 
empenyent-lo. Això pot ser el principi d’una nova actitud en molts 
de nosaltres.

 Continuarem afegint lliçons apreses a aquesta llista per 
molt de temps després d’aquesta situació.

EXTREURE APRENENTATGES

Quines són les teves lliçons apreses?
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0

 El nostre propòsit de futur és de formulació senzilla i, al ma-
teix temps, reptadora. És possible que això ens permeti anar des-
cobrint les incoherències en les quals s’han basat algunes de les 
relacions que hem tingut amb persones, situacions i coses del nos-
tre entorn.

 És possible que nous aprenentatges i noves maneres 
d’aprendre sorgeixin d’aquesta situació. Una mà estesa després de 
la patacada, una eventual nova consciència més col·lectiva que 
ens convidi a aprendre per evolucionar i ens ofereixi la possibilitat 
de frenar la involució. Certament, existeix una invitació al compro-
mís amb totes aquestes noves maneres de caminar cap a un can-
vi.

 Molts de nosaltres volem que això que estem vivint ens faci 
descobrir noves maneres de ser i estar en les nostres relacions, i 
ens faci actuar. Desitgem que ens ajudi a incorporar en cada vin-
cle una mirada de comprensió i amabilitat, que inclogui la diversi-
tat física, psíquica, emocional, professional i intel·lectual.
Ens esforçarem per a continuar creant, compartint de manera 
generosa i col·laborant. Assaborirem cada abraçada, cada petó, i 
cada contacte humà.

 La proximitat i l’afectivitat ocuparan un lloc molt més ampli i 
natural, doncs, en les pròximes setmanes, veurem com es recol·lo-
quen els afectes que ja havíem normalitzat, tornant a fer-los visi-
bles i valuosos.

 Ens preguntem, et preguntem:

CONSTRUIR UN ALTRE FUTUR

Quines incoherències creus que hem de corregir? 
Com?

Quines altres oportunitats penses que 
ens brinda aquesta experiència?

Què et convida a veure o fer aquesta situació?
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 Aquest document té una versió online que pots res-
pondre directament en el següent link:
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