
UNA ALTRA HA RENASCUT

Un forat negre és creat en morir una geganta vermella, una estrella de gran massa

en l'univers. Potser aquest fet és indiferent per molts de nosaltres, però que passa si

nosaltres també creem aquests forats? Encara que sembli mentida, som creadors

d'aquests forats negres que representen i simbolitzen totes les humiliacions, les

indiferències, les paraules, els insults i els cops, i que al final, acaben amb tot i el

que és pitjor, acaben amb una estrella.

És curiós, però les estrelles sempre tendeixen a pensar i a creure en el que diuen

els altres amb total confiança, sense qüestionar-ho. Moltes vegades els hi diuen que

els cops que reben són pel seu bé o perquè ha fet alguna cosa malament i la

qüestió és que qualsevol justificació cap a ella sempre es basa en la seva

culpabilització. Tot i això, pensen que la seva realitat és aquesta, sense adonar-se

que l'única persona que està perdent la seva identitat i la seva essència és ella i que

el forat l'únic que farà és créixer i créixer fins a extingir-la.

Ara bé, qui ha dit que l'únic final sigui l'extinció? Moltes estrelles segueixen en

l'univers, brillant pel seu compte, ja que creuen en elles. Darrere de cada estrella

que ha mort, una altra ha renascut i ha brillat encara amb més força perquè les

estrelles són fortes per molt que diguin el contrari, per molt que sempre hi hagi algú

que les vulgui minimitzar, una estrella lluita per ella i per les seves germanes. Ara és

el moment de creure-ho, de deixar de costat els forats i de saber sortir-ne d'un quan

es cau i sobretot de creure en una mateixa, ja que l'única estrella que et pot ajudar

ets tu.
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