
Carreró sense sorti da
Les relacions personals són un la-
berint pel qual tots hem de transi-
tar, ens agradi o no. Un cop hi som 
a dins, se’ns presenten situacions 
que ens fan anar a la dreta o a 
l’esquerra, tirar pel dret o recular, 
avançar o quedar-nos aturats. Da-
vant d’aquests interrogants hem 
de prendre una decisió o una altra, 
hem d’adoptar una postura que 
ens posiciona en base a un criteri 
concret, el nostre criteri.

Podem prendre una decisió 
de diverses maneres (extremant 
una mica ambdues posicions 
antagòniques): podem pensar-la 
detingudament, raonant ni que 
sigui mínimament el que estem a 
punt de fer i tenint en compte les 
possibles conseqüències, o podem 
actuar de forma impetuosa, per 
instint, per despit o per qui sap 
quantes altres passions que ens 
sacsegen per dins. La primera 
forma d’actuar seria de totes to-
tes la més desitjable, tot i que és 
molt difícil poder tenir el cap fred 
en tot moment i sota qualsevol 
circumstància. Ara bé, que no 
puguem fer girar el món segons la 
nostra voluntat no hauria de dur-
nos necessàriament a la segona 
forma d’actuar, la més impetuosa 
i irreflexiva. Hi ha graus mitjos, 
tons de gris que hem de contem-
plar per tal de facilitar les nostres 
relacions i no acabar en un carreró 
sense sortida preguntant-nos com 
hi hem arribat. 

Tot el que fem, cada paraula, 
cada gest diu quelcom de no-
saltres i tots els detalls són im-
portants. Parlem amb el nostre 
discurs, però també amb la nostra 
conducta i no sabria dir quin dels 
dos elements és més revelador de 

la personalitat que amaguem sota 
la cuirassa de les aparences. Inevi-
tablement ens hem de relacionar 
amb els altres, som animals social 
si aquest fet forma part insepa-
rable de la nostra condició. Així 
doncs, quina ha de ser la base de 
la nostra personalitat? Quin ha de 
ser el nostre criteri? En definitiva, 
volem realment relacionar-nos de 
forma satisfactòria o estem més 
atrapats per una dinàmica egocèn-
trica que ens empeny a una cerca 
cega basada excloentment en la 
pròpia seguretat i comoditat? 

La resposta a aquest interro-
gant no és gens fàcil. Algú el pot 
respondre honestament, sense 
enganyar-se a si mateix? Segura-
ment tots tindrem, com a mínim, 
dues possibles respostes al cap: la 
que ens donem a nosaltres matei-
xos en una profunda i silenciosa 
reflexió carregada de sinceritat i 
que no traspassa a l’exterior, i la 
que podem expressar de forma 
pública, passada pel sedàs de 
les relacions, la posició social, la 
reputació, les expectatives, en de-
finitiva, per vel de les nostres cir-
cumstàncies socials i personals.

Per respondre’l cal tenir clar 
que tot el què fem i diem té una 
repercussió concreta, que provoca 
una reacció, una opinió, una imat-
ge de nosaltres en els altres i que, 
en definitiva, acabarà per definir 
els paràmetres de les nostres in-
terrelacions, de les quals en som 
totalment responsables. Val la 
pena, doncs, fer l’esforç de raonar 
les nostres decisions, no sigui cas 
que ens trobem perduts en el la-
berint sense saber com sortir-ne i 
pensant que tothom n’és culpable, 
tret de nosaltres mateixos. 
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Cada any, coincidint amb el 
8 de març, Dia Internacio-
nal de les Dones, escric un 
article que tracta des d’una 
vessant personal, diferents 
àmbits entorn al món de les 
dones que penso que poden 
ser interessants a l’hora de 
plantejar altres punts de 
vista amb l’objectiu d’enri-
quir la diversitat d’opinions 
que giren entorn a aquesta 
data. 

Aquest any, el tema que 
més portades als mitjans de 
comunicació ha acaparat, 
que preocupa a tothom i 
que malauradament, moltes 
famílies estan patint, és la 
crisi generalitzada que afec-
ta terriblement l’estabilitat 
de les estructures familiars 
i personals, generant can-
vis dràstics i creant alhora, 
molta incertesa,  neguit, 
pors, patiment, inestabilitat, 
precarietat; agreujant les 
depressions, l’endeutament 
bancari, obligant a reestruc-
turar la situació econòmica 
de les llars, incrementant 
l’economia submergida, pa-
tint desnonaments... una 
situació que des de la co-
neguda Edat Daurada dels 
anys 1950 fins els 70, no 
coneixíem amb efectes tan 
greus a nivell mundial.

I és que encendre el te-
levisor, escoltar la ràdio o 
llegir un diari ens angoixa 
perquè les notícies 

es resumeixen en una cri-
si econòmica, social, política 
i mundial que es fa visible 
amb un elevat índex d’atur, 
el tancament d’empreses, la 
davallada en natalitat provo-
cada pel retard en la mater-
nitat, un augment en l’índex 
d’envelliment que suposarà 

Crisi té nom de dona…
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cada vegada més necessitats 
dels serveis socials i sanitaris 
per atendre la població gran, 
les retallades pressupostàri-
es estatals i municipals que 
afecten la reducció de molts 
serveis, les migracions d’una 
part del jovent que busca 
treball en d’altres països i 
de persones nouvingudes 
que no desisteixen de provar 
sort al nostre... Nous canvis, 
nous models de vida, de 
treball i de relacions que 
afectaran a tothom, però 
volia fer un esment especial 
al col·lectiu de dones; i és 
que la societat i bona part 
de l’empresariat, a banda de 
seguir diferenciant les de-
sigualtats salarials, segueix 
pensant que les dones de 
més de cinquanta anys ja són 
molt grans en edat (laboral-
ment parlant; perquè queda 
sobradament demostrat 
que les dones tenen corda, 
empenta i força fins a límits 
inimaginables), potser no 
són tan ràpides ni eficients 
com la joventut, com tam-
poc ho són els homes, potser 
aporten una imatge més 
tradicional segons per quin 
tipus de feina, però l’experi-
ència dels anys i la formació 
també haurien de ser punts 
a tenir en compte. D’altra 
banda, als homes de la ma-
teixa edat, les canes els fan 
interessants i savis, es creu 
que els avala l’experiència 
dels anys i la serietat de la 
maduresa... potser van més 
tranquils i menys estressats 
perquè no tenen tanta feina 
a casa, perquè no han de fer 
cinc coses alhora, perquè 
ja tenen a les dones que es 
preocupen d’anar a tutories 
escolars, de fer la compra, 

de netejar, d’organitzar, de 
coordinar una casa i una 
família, etc. Val a dir també, 
que hi ha molts homes, tot 
i que crec que malaurada-
ment en són una minoria, 
que degut a l’atur originat, 
han de compaginar de ma-
nera voluntària i/o obligada 
les tasques de la llar amb les 
parelles amb l’objectiu de 
mica en mica, seguir creient 
en la igualtat. Una igualtat 
que està en mans de les do-
nes i homes que formen la 
societat actual i una igualtat 
que cada cop més, evidencia 
que tothom pot competir 
en igualtat de condicions. 
Perquè, si la feina és la ma-
teixa, la diferència de sous 
no ha d’existir i tothom té 
capacitat per gestionar les 
tasques professionals que 
se’n derivin.

Aquestes potser són al-
gunes de les raons més 
evidents i visibles: que la 
societat ens recorda que a 
partir de certa edat ja no es 
pot ser actiu ni productiu, 
que segueixen paleses al-
gunes discriminacions i que 
no faciliten l’oportunitat 
per valorar a les persones 
segons el talent aportat, 
independentment del sexe. 
Però encara queden moltes 
barreres per trencar, moltes 
desigualtats per igualar... 
Esperem doncs que vinguin 
nous temps, noves perspec-
tives i nous models de gestió 
que puguin fer renéixer el 
sentiment d’autoestima, de 
ser útils socialment i que 
en la mesura que es pugui, 
tothom pugui tenir l’accés i 
el dret a una feina digne.

Núria Julià Fosas

La família vol agrair les mostres de condol rebudes 
en aquests difícils moments, i fe saber que el funeral 
per la seva memòria, tindrà lloc el proper dia 14 de 

març a les 20h. a L’Església  Sant Pere de Rubí.

Vídua de Joaquim Rosàs Boté.
Va morir el passat dia 20 de febrer 

a l’edat de 94 anys.

Pepita Cardús Bertran
de Bodegas Rosàs


