CONFINADA
Diari informal dels efectes col·laterals d’una pandèmia
#FemFCCUAB

SETMANA 11
Dia 71 (divendres 22 de maig)
Una reunió amb persones de diverses universitats, m’ha obligat a desterrar el xandall, i fer el
canvi d’armari a corre cuita. El tenia molt ben endreçat, sí, però amb els jerseis de llana. I es
presenta un cap de setmana estival...
Dia 72 (dissabte 23 de maig)
La franja horària d’esport matiner la dediquem a la muntanya, ascendim al turó del Montalt.
Miro el mar amb enyorança, demà el veuré de prop.
Emulant l’ambient de guingueta dinem al balcó. Descalços, musclos i copa de vi blanc. Ha faltat
el so de les gavines.
Dia 73 (diumenge 24 de maig)
Mai havia dormit amb la finestra oberta un mes de maig. Avui ha estat el dia. Curiosament, els
que neguen el canvi climàtic són els mateixos que negaven l’existència del virus. I arriben a
presidents...
Agafem la bicicleta i baixem a mar, només ens podem remullar els peus i es fa difícil girar cua i
tornar.
Dia 74 (dilluns 25 de maig)
Al TN vespre de TV3 han repetit la paraula “xiringuito”. En català correcte seria guingueta. He
cercat al DIEC, a l’Optimot i al Termcat per si l’havien acceptat darrerament. Ja em guardaré
prou de posar la mà al foc, en el seu moment hauria jurat que “guixeta” era la paraula acceptada,
i és taquilla.
Veig que segueix sense estar acceptada. Per què ho fan servir doncs? Si ens hem d’adaptar tant
a l’audiència com arribar a fer servir mots incorrectes, no estarem realitzant la funció educativa
i cultural de la televisió pública. Que lluny queden els programes com Digui, digui.
Es va tolerar l’ús de “cumpleanys” en una cançó de la Rosalia, o el “reflexada” en el Boig per tu,
de Sau. Però no acabo d’entendre aquest tractament al TN. He piulat el dubte sense obtenir
resposta.

Dia 75 (dimarts 26 de maig)
Soc partidària de la cooperació i em sembla molt efectiu coordinar-se amb altres centres, però
no podríem acordar el xandall com “ outfit” en les reunions?
Sí, ja sé que acabo de fer servir un mot incorrecte, però l’he marcat entre cometes i no és la
meva missió erigir-me com a garant de la normalització lingüística, no em dic Pompeu Fabra.
Dia 76 (dimecres 27 de maig)
Em sap una mica de greu no trobar gens a faltar el meu company inseparable de quatre rodes.
Espero recordar com es condueix...
Dia 77 (dijous 28 de maig)
En Joan està sembrat de frases fetes. En una conversa m’ha deixat anar un: Fills rics de pares
pobres; i un: Qui mana, mana, encara que no mani bé. En Joan Amades estaria encantat.
Sashimi de salmó. Ho dubtàveu?

SETMANA 12
Dia 78 (divendres 29 de maig)
He sentit una conversa al carrer en la que s’esmentava la mascareta FFP2. Ara semblem experts
d’un vocabulari totalment aliè a la majoria, fins fa quatre dies.
Dia 79 (dissabte 30 de maig)
Em resistia al règim de terrasses però l’obertura de la Guingueta Vallbona m’ha fet reconsiderar
el meu punt de vista. Una trobada amb la colla té efectes altament terapèutics.
Dia 80 (diumenge 31 de maig)
Phileas Fogg acaba la volta en món.
La comunicació ha esdevingut més fàcil gràcies a les tecnologies, i alhora més complicada perquè
no són infal·libles. Hem de sumar un altre factor que pot crear discòrdia: les abraçades.
En el programa FAQS de TV3, dues periodistes van explicar que una va negar l’abraçada a l’altra,
la qual es va sentir dolguda. Les dues tenen raó, és tant lícit voler prendre precaucions com
necessitar expressar l’estima. Em consta de persones a qui sobta la negació d’una abraçada, i
això pot crear sensacions agredolces i dificultar les relacions.
Dia 81 (dilluns 1 de juny)
Va, meitat de la fase 1. Si tot va bé el dilluns vinent ja podrem anar a la platja i banyar-nos. Amb
en Joan fem broma dient que portarem el metro a la platja per marcar la distància. Encara
sortirem guanyant perquè hi ha gent que planta la tovallola a un centímetre de tu.
Dia 82 (dimarts 2 de juny)
S’han acabat les partides de daus del migdia, en Joan es reincorpora a la feina.

Dia 83 (dimecres 3 de juny)
Cada cop em costa més concentrar-me. És un problema cíclic quan s’acosta l’estiu: el cap, el cor,
el cos, l’esperit...Totes les meves dimensions em demanen sol i aigua a dojo.
Dia 84 (dijous 4 de juny)
No estic d’acord amb l’agrupament de les regions sanitàries de Barcelona amb les
metropolitanes nord i sud, però deixant de banda els criteris sanitaris, estic encantada perquè
demà veuré la mare, l’avi i el germà. Quins nervis i quina emoció!
Ho celebro per avançat amb el sashimi de salmó.

