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És el mateix decepció que desengany...?
Consulto l’etimologia d’aquestes paraules en el diccionari i trobo les següents descripcions:
Decepció: “Petit desencís que experimentem quan alguna cosa es manifesta de forma diferent a
com havíem imaginat”.
Desengany: “Sentiment produït al constatar que la veritat sobre un fet o una persona no té res a
veure amb el que havíem cregut o esperat”.
En llenguatge col·loquial, emprem les dues paraules indistintament quan el nostre estat emocional
ha rebut un sostrec que, alhora, ens produeix frustració. Però, malgrat que, ens pugui semblar que
volen dir el mateix, entre l’una i l’altra hi ha una gran diferència.
La Decepció acostuma a ser un sentiment fugaç; sobre tot, si el fet que l’ha produït és d’una
importància minsa. Per exemple: podem rebre un present amb un embolcall i un llaç molt bonic i el que
hi ha dins no acomplir el que havíem pensat... podem anar a un concert o a una obra teatral carregats
d’il·lusió i sortir de l’esdeveniment totalment indiferents... podem anar a un restaurant que algú ens ha
dit que la cuina és exquisida i ser un tipus de menjar que no va amb el nostre paladar... podem
experimentar decepcions de tota mena de successos que no ens han fet el pes, però, la seva durada,
no arriba més enllà d’expressar i comentar el nostre desencís.
Però... Ah...!! el Desengany és... farina d’un altre paner...
És una emoció negativa, intensa i tan profunda que fins i tot pot arribar a produir-nos un dolor intern.
El pot ocasionar... l’haver dipositat expectatives de triomf, en un treball que ens havia ocasionat un
gran esforç i aquest, ser rebutjat sense cap mirament ni explicació.
El pot ocasionar... un fet important que esperàvem amb il·lusió dons havia de canviar el decurs de la
nostre vida i, la realitat demostrar, com n’estàvem d’equivocats.
El pot ocasionar... quan ens adonem que hem viscut condicionats per persones o creences i que, no
valia la pena el sacrifici ocasionat per mantenir les normes que se’ns havien imposat.
El pot ocasionar... un munt de coses...
Però el desengany té el seu punt àlgid quan... la nostra ànima descobreix que al darrere d’un
somriure, bones paraules, magnífiques promeses, inclús d’actes d’amor, s’amagava la traïdoria d’una
persona sense escrúpols que ha trepitjat la nostra bona fe i ens ha deixat com a penyora, un sentiment
de frustració i de tristesa...
Llavors, la sotragada que rebem es tan forta que ens deixa esmorteïts...
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Som incapaços de trobar enlloc, les forces que necessitem per tirar endavant... som dins d’un pou...
tot és fosc... no hi ha res que tingui sentit ni que ens motivi... som plens de melangia... no trobem la
tranquil·litat interior que tant anhelem... tot gira a l’entorn del nostre desengany... sobrevivim més que
vivim... ens sentim sols... ens refugiem dins nostre i la nostra soledat és tan intensa que ens agradaria
fos tangible per poder allunyar-la del nostre interior amb una empenta... Només les llàgrimes
apaigaven lleugerament el nostre turment i, trobem vessant-les, una mica de consol...
Diuen que les llàgrimes que no es vessen es dipositen en el cor i que, amb el temps, es fa una
crosta que pot arribar a paralitzar-lo... No sé si pot arribar a ser realitat, però, el que sí sé, és que el
poder expressar la nostra tristesa mitjançant el plor, atenua i molt, el nostre desencís i la nostra pena...
Dissortada la persona que no plora pensant que, el fer-ho, és una mostra de debilitat.

Mirem endavant...!!
Malgrat totes les dificultats, penes i angoixes... No esperem que el temps les curi!! Omplim la nostra
ànima d’esperança... se’ns presentaran mils d’ocasions per tornar a somriure. Plantem cara als
desenganys i no ens desanimem!!
La vida no consisteix en recordar el passat amb nostàlgia, ni esperar el futur amb ansietat, sinó en
viure el present dia a dia, minut a minut, segon a segon, amb ganes... amb passió... com si sabéssim
amb certesa que és l’última oportunitat que se’ns ofereix per poder gaudir-la.
Sempre hi ha un abans i un després produït per un desengany, però aquest, sempre haurà servit per
fer-nos evolucionar i madurar com a persones.
Procurem que cada matí el sol torni a lluir esplendorós i dissipi les inoportunes tenebres de la nit
anterior produïdes per algun que altre, gran o petit... Desengany.
Mª Mercè Usón

He trobat un poema el qual transcric, que llegit pausadament esbrinant tot el que diu, és adient com
a cloenda d’aquest escrit. Diu així:

DESENGANY
Malalties de l'ànima no maten,
n'agonitza hom llarg temps, mes, ai, no en mor...
Per dolor, les parets del cor no esclaten,
sols los ulls són qui esclaten amb greu plor.
Mes les llàgrimes cruels, que els ulls enceten,
del cor no trauen la infernal cremor;
però mullen ses fibres i l’eixamplen,
i així hi cap més dolor dins nostre cor.
Ai del mesquí que en hora maleïda
per ésser mal nascut alts sentiments traeix:
la mort mateixa en fuig, i en fuig la vida!
Viu per provar amb desficiós neguit
que, si els desigs de l'home són sens mida,
també el cor pel dolor és infinit!
Marià Aguiló (1825 . 1897)

