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Avançar amb humilitat,  
coratge, generositat...

«L’empresa més gran de cada persona  
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A causa de la pandèmia tot ha quedat sac- 
sejat i s’ha produït una forta crisi en tots 
els àmbits: econòmic, social, familiar, pe-
dagògic, cultural, laboral, religiós, emo-
cional... Quina crisi considera què és la 
més afectada? Per què?

-

-

drem i ens faran –a alguns– millors. A al-

-

-

 

-

ment cognitiu. Serem persones amb menys 

riquesa de matisos.

Com creu què es podrà reconstruir tot el que 
ha quedat malmès?

generositat i amb sort. I amb enorme vent de 

aspre. Hem de practicar l’optimisme de la vo-

luntat gramsciana.

El coronavirus ha fet reconèixer, encara més, 
la vulnerabilitat humana. Com assumir-la?

 

i amb molta generositat. Ens han passat a la 

més lligats a l’essència. Cap a valors positius  
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Què creu que hem après del que ens ha  
tocat viure? I com podem aprendre a viure 
en aquest nou context afectat pel virus? 

veure i viure. Amb ganes de comprendre. 

Amb compromís.

Considera que s’han recuperat alguns  
valors ja oblidats? Quins?

-

sitat potser estan més presents perquè són 

més necessàries. Hem de ser molt aerodinà-

0 

A què es refereix quan diu que «les perso-
nes som empreses de nosaltres mateixos»?

-

de cada persona és ser el gestor de la pròpia 

vida.

Quina interpretació fa de la frase del poe-
ta Vicente Aleixandre: «Hacer es vivir más» 
que sovint he sentit que en fa referència?

Sempre dic que fer em fa. No entenc el món 

resoldre. La contemplació pot ser molt inte-

no hi ha facultat de medicina.

Com editor i fundador d’una editorial, 
quin llibre considera que tothom hauria 
de llegir? Per què?

El llibre clau de la meva editorial (sent in-

 940 editats en 

tretze anys és empetitir un catàleg) és el Bre-

viario de la dignidad humana d’Albert Camus.

I quin llibre recomanaria per aquest mo-
ment de la postcovid-19?  

A pesar de 

todo, decir sí a la vida

conegut segur que ja l’heu llegit tots.

Com contagiar l’art per la lectura per-
què sigui font de cultura i ajudi a superar  
situacions complicades?

-

 

Llegiran si et veuen llegir. Acostuma a fun-

cionar.

Quins consells donaria per afrontar les pors 
humanes?

 

 

possible....

Com es pot contribuir per avançar i supe-

toca viure?

amb ganes i amb sort. 

Assumpta Sendra i Mestre

«Sempre dic que fer em fa.  

 

 

 


