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Centre Auditiu Andorrà Av. Dr. Mitjavila, 39 · AD5oo Andorra la Vella Tel.: (+376) 80 80 70
centreauditiuandorra@gmail.com

PROMOCIÓ BILATERAL*
línia exelence (Gamma Alta)

Preu: 3.000 €
* 2 audiòfons, fins a exhaurir existències

Aparell digital amb 15 canals

Widex - Inteo

Tot el que les teves orelles necessitin ho trobaràs a

l’únic Centre Auditiu especialitzat del país.

Distribuïdors de: Widex, Phonak, Sennheiser, Doro, Geemarc...

ASSESSOR I CONSULTOR D’EMPRESES

Emili Duró

sigui que segons
vostè les emocions
es poden gestionar.
La gent que triomfa a

la vida és la que aprèn a controlar
les emocions. Mai les podrem
evitar però podem aprendre a
controlar-les cada cop millor.

A vegades no és fàcil dir-li a algú
a qui tot li surt malament que si-
gui positiu. S’enfada.
Donar consells quan tot va bé és
fàcil, al revés s’ha de tenir valor. Si
tens dos fills petits i estàs a l’atur
és molt difícil ser valent, el que
passa és que no hi ha més remei.
Li poso un exemple. 

Vinga.
Si estàs com dèiem abans a l’atur
has de fer tres coses. La primera
posar-te en forma perquè amb el
teu cos en millors condicions mi-

llorarà l’autoestima. Després, te-
nir cura de les emocions, si t’estàs
separant, per exemple, el proble-
ma es multiplica. I finalment es-
tudiar, el que es pugui però algu-
na cosa fins que la cosa millori.

I això funciona?
No ho sé, espero que sí. Jo no sóc
ningú per donar consells. Un dels
punts pels quals crec que con-
necto amb la gent és perquè sóc
un tio ben normal, tan desgraciat
o feliç com qualsevol altre. 

Com porta haver-se convertit
en una celebritat?
Molt malament. No m’agrada i
quan em critiquen a Internet no
ho porto bé, però em passen co-
ses maques que ho compensen
tot. 

Com per exemple?
Avui mateix m’ha abraçat una
noia quan anava a Girona i m’ha
dit: “El meu pare és viu gràcies a
vostè.”  

I d’Andorra què en sap?
Moltes coses, col·laboro habitual-
ment amb Pyrénées i amb Crèdit

Andorrà i la conferència d’avui
em fa una il·lusió especial perquè
és per dues fundacions: la de
Crèdit i la de Jacqueline Pradère.

Som un país positiu i il·lusionat
segons els seus paràmetres?
Sí, sens dubte. Als llocs petits les
emocions es comuniquen més
fàcilment que a les grans ciutats.
Però compte perquè en ser petit,
l’odi i la ràbia també es poden
transmetre més de pressa.

Què hem de fer per ser més po-
sitius?
Canviar la mirada. Genèticament
som conqueridors i quan aconse-
guim les coses, en molt poc
temps ja no les valorem. Hem
d’aprendre a fer-ho, si pot ser
abans dels tres anys. I també hi
ha el tema de la vespa. 

Quina vespa?
Que no t’enfadis si t’ha picat una
vespa, pensa en els 10 milions
que no t’han picat. Tots servim
per a alguna cosa i tot té un sentit,
no crec en l’atzar ni tampoc en un
univers cruel.

Acabo, avui Barça-Madrid. 
Guanyarem. Pensi que jo sóc un
culer que viu a Madrid.

Mourinho o Guardiola.
A mi no m’agrada el mal humor
ni les discussions. Prefereixo es-
tar bé i que m’enganyin i no que
em diguin la veritat i em deixin
fet un nyap. T’he contestat?

O

“Tots servim per a alguna
cosa, tot té un sentit”

>>Diu que costarà, però que tot anirà millor quan valorem més el que tenim
51 anys. En fa 20 i per un problema greu de salut va abraçar el positivisme i des d’ales-

hores l’escampa per tot arreu. Avui a les 20.30 hores ho farà al Centre de Congressos. 
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GABRIEL FERNÀNDEZ

Salaris exorbitants. Gravats –en
nom de la competitivitat; compe-
titivitat que no reclamen, en can-
vi, per al món de la recerca quan
permeten una constant fuga de
cervells– a un tipus impositiu

molt inferior al que els pertocaria.
Finançats amb tripijocs urbanís-
tics, amb calé fresc de dictadura,
amb les partides pressupostàries
més importants de les televisions
públiques, amb crèdits enormes i
còmodes en èpoques d’aixetes
tancades. Lleis d’immigració i de
nacionalitat especialment flexi-
bles si s’apliquen a expedients
amb olor de gespa amb pintura
blanca. Codi penal que s’aplica
quan una puntada de peu es fa
amb sabates però no quan es fa

amb botes de tacs, quan el racis-
me es materialitza en una oficina
però no quan ho fa en un túnel de
vestidors. Mitjans amb prou inci-
tació a l’odi i manipulació perio-
dística per justificar-ne el tanca-
ment –o com a mínim un toc
d’alerta per part dels col·legis de
periodistes o els consells audiovi-
suals– si es tractés de premsa ge-
neralista o econòmica però que
viuen la mar de tranquils gràcies a
l’etiqueta tramposa de premsa es-
portiva. Definitivament, el futbol

va a la seva bola. Aïllat, impermea-
ble a la realitat. No li provaria ma-
lament una petita dosi de norma-
litat... Això de ser l’opi del poble ho
acaba justificant tot. Pa i circ, fór-
mula infal·lible des de Roma. Pa i
circ, fórmula que s’autocompensa:
com menys pa, més necessari el
circ. Més incentivat. Més subven-
cionat. Menys controlat. I men-
trestant, el típic comentari dema-
nant de no barrejar el futbol i la
política. Aquesta sí que és bona...
Cinisme total!

la seca, 
la meca i... A la seva
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