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Conviure amb una incertesa inevitable         31. Agost. 2020 
  Sense resistir-nos al canvis 
Cancel·lacions de viatges i retorns forçats, projectes aturats o descartats, pèrdues de feina, locals 
tancats, cultura suspesa, distància de seguretat, mascaretes obligatòries, nits caloroses d’estiu en 
silenci, sense festes majors ni concerts... Si un any enrere ens haguessin dit que aquest seria el 
panorama de l’estiu del 2020, no ens ho hauríem cregut. La pandèmia ens mostra un mon 
absolutament diferent del que coneixíem, amb un incòmode i constant denominador comú: la 
incertesa. Aquest estiu vivim amb sensacions contraposades: volem gaudir d’uns dies de vacances que 
ens semblen més necessàries que mai, però amb el neguit d’encarar-nos a una tardor d’una 
complexitat previsible per la possibilitat de nous contagis i per com haurem d’organitzar la nostra 
quotidianitat. La incertesa pot implicar un desgast personal i col·lectiu important, però ens manté 
activades i facilita que identifiquem noves oportunitats. Resistir-nos als canvis porta a l’esgotament, 
adaptar-nos-hi en favor del bé comú -sense renunciar, però, a cap de les coses que només depenen 
de nosaltres- ens ajudarà a conviure amb una incertesa que sabem inevitable. – Alba Alfageme, 
psicòloga  

Amb més intel·ligència social 
Alemanys i francesos emplenaven, als anys 70s, les platges de la Costa Brava. Amb gerres colossals de 
cervesa els uns i amb partides de petanca i pastís Ricard els altres. Llavors eren els guiris per 
excel·lència, enguany feines a veure’n algunes cares. Però els alemanys tornen a demostrar que son el 
país líder de la Unió Europea amb això que ells anomenen kurzarbeirtergeld. És el nom que donen als 
expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i no és tan complicat com sembla (kurzar-beirter-
geld ;-) El govern de coalició de Merkel ha decidit prorrogar aquesta prestació social fins a final del 
2021. De fet ja els tenien garantits fins al març del 2021 i ara ho han allargat perquè l’any que ve 
tenen eleccions i no volen crear dubtes en el món laboral. Una manera intel·ligent de mirar-s’ho. Aquí 
va diferent. No ens diuen què passarà després del setembre i amenacen els treballadors que han 
cobrat de més amb interessos, multes i recàrrecs si no ho tornen abans de 30 dies. Però la majoria 
encara no han cobrat res del SEPE (!?). La decisió dels alemanys indica, a més,  que el futur immediat 
de la pandèmia no serà precisament engrescador. – Joan Vall Clara, periodista d’opinió  

Amb una fermesa tranquil·la 
Sembla que la pandèmia ha desaccelerat la vida. Es nota que la gent ja no té tanta pressa ni tantes 
ganes de veure món. Tots estem aprenent a veure el que tenim davant el nas i a gaudir-ne, cosa més 
àrdua i complicada que no pas veure catedrals gòtiques o temple budistes acompanyats d’un guia 
amunt i avall. La velocitat sempre ha estat lligada a deliris futuristes, però ara ens cal aprofitar la 
forçada lentitud del present. Aquell home tan tossut i pacient, Gandhi, ho tenia clar: s’ha d’anar molt 
en compte amb la pressa perquè, si no anem en la direcció correcta, la velocitat no és cap avantatge. 
Voldria pensar que els que volien portar-nos a la independència en quatre dies, és un dir, hauran 
rellegit Gandhi. Ell sí que va aconseguir la independència contra els britànics, el poder colonial més 
potent del moment. Havia estat educat a l’anglesa i sabia com se’ls havia de marejar. Amb insistència i 
fermesa, però sense pressa. - Miquel Berga, escriptor i professor de filologia anglesa 
  

Pots compartir-ho, si ho creus oportú. Gràcies!  
# NO SURRENDER # 


