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Sense cap mena de dubte el temps és el regal més preuat que tenim. És un requisit 

bàsic per poder fer qualsevol cosa i condiciona la nostra vida a cada segon imposant-

nos la seva dictadura quan no escollim que fer amb ell. Però que passa quan tenim 

elecció i podem decidir que fer-ne?  

La Marta, la meva germana, i en Pep, la seva parella, constantment ens envien vídeos 

d’activitats que fan amb en Lluc i en Teo, els meus nebots. Cada cop que faig play a 

un vídeo o descarrego una fotografia,  no puc evitar en pensar que, tot i les dificultat 

d’estar tancats a casa,  és un luxe que puguin dedicar temps a aquests dos marrecs.  

 I vosaltres, què feu amb el vostre temps? 

 

Lletra: 

 

A vegades la vida, 

Et fa aturar un moment, 

Mirar el que tens a prop, 

I donar-li valor, 

 

A una cançó que sona, 

Des d’un balcó proper, 

O pensar en quan passejàvem, 

Per qualsevol carrer. 

 

A vegades la vida, 

Et fa aturar uns segons, 

I et fa un petit regal, 

Donant-te temps per tu, 

 

Per què miris enrere, 

Pensant en el que has fet bé, 

Somiant  en el demà, 

Doncs tot està per fer. 

 



 

Temps és el que tens, 

Per pensar, si estàs on vols. 

Temps és el que tens, 

Per canviar o saber qui ets. 

 

A vegades no penses, 

En tot allò que tens, 

Vius en la immediatesa, 

Que et fa passar per alt, 

 

La música o la dansa, 

Pintar o bé caminar, 

Tocar a aquells que estimes, 

Poder-los abraçar. 

 

Temps és el que tens, 

Per pensar, si estàs on vols. 

Temps és el que tens, 

Per canviar o saber qui ets. 

 

Per cantar,  ballar  i trobar a faltar, 

A un vell amic o al teu veí. 

Per què allò que som depèn, 

De l’estima que algú sent per tu. 

 

 

 


