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Mentre  camino  acompanyada  de  les  meves  filles  en 
direcció al col·legi, començo a pensar en la racionalització 
del temps, la meva idea obsessiva dels darrers anys.Com 
compaginar el temps personal i el temps professional? 

Qüestió que ara, justament, no em cal fer, perquè sóc una 
ciutadana més d’entre els cinc milions d’aturats. 

De  fet,  si  no  m’hagués  trobat  en  aquesta  situació,  és 
possible  que  ara  no  portaria  les  nenes  al  col·legi  tot 
caminant, ni tampoc hagués pogut llegir la informació de 
la pàgina web de l’illa dels llibres o les bases dels Premis 
literaris  de  la  Ciutat  de  Tarragona o  les  hagués  llegit 
sense proposar-me d’escriure aquestes ratlles. 

Faig els petons de comiat a la porta de ferro de l’escola 
mentre la petita em diu: “Mama, vine a buscar-me”. 

Abans  em  faltava  temps  personal  per  dedicar-me  a  la 
família com cal, normalment era l’àvia que les portava a 
l’escola, i ara em manca la dedicació al món professional 
després d’una dedicació d’uns vint anys i de tants altres 
d’estudi.
Arribo a casa, després de xerrar i caminar durant hora i 
mitja amb una altra mama, perquè també tinc més temps 
per dedicar-me a mi mateixa, i en esmorzar a casa sento a 
dir per la televisió en  Els matins de TV3  amb l’Helena 
Garcia Melero, com ja havia sentit en el nou programa del 
Josep  Cuní  a  8TV, que  els  joves  ben  preparats 
professionalment  se’n  van  a  l’estranger  perquè  ja  no 
troben la feina qualificada al país i busquen fortuna en 
altres indrets propers o llunyans perquè és l’única sortida 
laboral. Sense ganes potser, però amb l’esperança que, a 
Alemania, a la Xina o vés a saber a on, trobaran una feina 
i una vida millor. 
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Mentre faig el dinar penso que ara ens queda un temps 
d’oci que cadascú empra com vol,  amb cursos d’anglès, 
d’informàtica,  de  cuina  o  tai-txi,...però  que  cal  saber 
gaudir perquè ens angoixa el present i el futur. 

Així,  doncs,  mentre  escolto  La  competència de  l’Oriol 
Dalmau  a  RAC1,  amb  una  rialla  marcada  als  llavis, 
continuo  pensant  que  cal  improvisar,  ser  creatiu,  ser 
emprenador,  gaudir  de  la  vida  malgrat  els  obstacles 
però... també atabala l’excés d’informació!, quan aquesta 
et diu que et pots quedar al marge del món mentre aquest 
avança tecnològicament, esgarrifa aquesta pressa d’estar 
al dia, reciclat, com si l’ésser humà fos una màquina que 
cal arranjar cada dos per tres sense tenir en compte que 
necessitem l’aliment per  viure,  i  no només en el  sentit 
literal... 

Ah! Ja és l’hora d’anar-les a buscar per dinar tots junts. 

Per això, em dic... Avança, Laura! Avancem tots!, però, en 
aquest camí, no ens adonem que estem deixant de banda 
la  humanitat?  Quin  futur  deixaré?-  reflexiono  mentre 
tanco la porta amb clau i veig un estol de moixons en un 
cel blau intens.
Necessitem dormir, riure, badar, estar en contacte amb la 
natura, amb la gent no virtual, connectar amb el silenci. 
La gran, en sortir d’escola, em diu: “ Avui hem parlat de 
la mort a classe de religió. Què passa quan morim?” 

I  penso quin sentit  té  la vida.  Alguns ja no el  troben i 
arriben inclús al suïcidi...Si ella sabés que ja hem conegut 
gent que ha optat per aquesta resolució... 

En èpoques de guerres eren conegudes les estratègies de 
no  deixar  descansar  al  presoner  i  demanar-li  molt 
d’esforç  físic  i  mental  per  tal  d’eliminar  l’ésser  humà, 
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l’ésser racional que ens fa diferents a tots els éssers. Per 
tant, els que estan explotant ara, són aquells treballadors 
i treballadores que estan fent moltes més hores de les que 
es poden assumir, mentre que el seu superior els diu : 
“Encara gràcies que treballes!”. 

Maleïts tots! 

Els  ciutadans  acomodats,  amb  sous  elevats,  alguns 
vitalicis...no volen veure que molts estan explotats i  els 
que no treballem hem perdut un dret humà tan necessari 
com l’aire que respirem; ens manca la dignitat. 

Com vivim d’enganyats! 

Crec  que  estem  a  l’Era  del  no-pensar  i,  per  tant,  les 
humanitats queden per sota terra. Haurem de fer com els 
saurís, que busquen aigua per fer un pou, i així trobar les 
humanitats  com  qui  busca  aigua  per  no  passar  set  i 
sobreviure davant les contrarietats. 
Després de tot això, hem arribat a casa i el gos ens espera 
a la porta tot content de veure’ns i escolto amb interès 
que  l’Eduard  Punset,  que  surt  sovint  per  la  tele,  ha 
publicat un nou llibre; ell fa viatges per aquí i per allà, pel 
cervell  i  darrerament  per  l’optimisme,  s’adona  que 
l’inconscient  té  més  importància  que  la  raó,  que  ens 
ballen els  estats  d’ànim,  que es  detecten més malalties 
mentals, que hem de ser optimistes... 

També vaig llegir una entrevista a  La Vanguardia  d’un 
entrenador d’intel·ligència emocional que em va ajudar a 
entendre de la importància de l’individu i el seu potencial 
davant  d’aquesta  societat  que  s’està  formant  sense 
l’home, sense la dona, sense l’ésser; on el nen necessita 
més  atenció  familiar,  l’adult  un  reconeixement  pel  seu 
esforç i el vell més companyia. 
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En definitiva, el ciutadà necessita reconciliar-se i sentir-
se  feliç  amb  els  seus,  el  seu  ofici  i  la  seva  terra.  Ho 
aconseguirem? 

Vull  pensar  que  sí.  Les  filles  estan  molt  contentes  de 
dinar a casa. No s’han de quedar al menjador de l’escola, 
tenem temps de jugar amb les seves joguines i explicar-
nos les seves aventures... 

Per ara ja estic bé si puc estar pels meus... però em cal un 
treball digne i un país en condicions. 

Arriba el  pare i  diu:  “Com ha anat avui?” i  dinem tots 
junts. 

He de recuperar el pensament adormit i despertar-lo ja! 
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