
GESTIONAR MILLOR EL TEMPS PER A PODER GAUDIR‐NE

El passat i el futur permeten
 tan sols un poc de consciència.

Ser conscient és no estar en el temps
 però només en el temps el moment del roserar,

el moment en la glorieta sota la pluja,
el moment en la ventosa església en caure el fum,
poden recordar‐se; embolicats en passat i avenir.

Només en el temps es conquista el temps.
(T.S. Eliot)

El temps és inflexible, passa i no s’atura, encara que a vegades tinguem la

sensació de  tot  al  contrari  (Qui no ha  fet  coa  en  alguna ocasió  al  cinema o  a

Hisenda?). És, en aparença, una variable que no podem modificar. No podem,

allargar‐lo,  estirar‐lo,  comprar‐lo  o  aturar‐lo.  No  obstant  això,  sí  podem

controlar‐lo millor.

Segur  que  qualsevol  de  nosaltres  coneix  persones  excessivament

carregades  de  treball  que  exclamen  una  i  altra  vegada  ʺno  tinc  tempsʺ,  ʺem

falten horesʺ i expressions semblants.

És el temps el que ens controla o podem controlar‐lo nosaltres a ell? Són

molts els autors  i experts que han escrit sobre aquest  tema.  I  la majoria  solen

coincidir a destacar que la incorrecta gestió del temps es deu entre altres factors

a:

• La inexistència dʹobjectius prèviament definits.

• No distingir entre el que és important i el que és urgent.

• La incorrecta gestió de la pròpia agenda de treball.

• Negació de la pròpia evidència. No acceptar que nosaltres no podem

fer‐ho tot.

• La insuficient delegació de tasques.



• Excés  dʹinformació  per  a  analitzar.  O  informació  desordenada,

imprecisa o tardana.

De tots els consells relatius a la gestió del temps en l’àmbit laboral que he

rebut,  aquest  és  el  més  efectiu:  ʺSigues  el  més  productiu  possible  a  cada

moment de  la  teva vidaʺ. Ser productiu no significa, necessàriament,  treballar

com un maníac; però, què significa ser productiu? Bé, depèn de la persona i el

moment. Quins són els teus objectius i, més important encara, quina és els que

els experts anomenen la teva visió, el gran escenari de la teva vida?  Prendre el

sol pot ser molt productiu, perquè recarrega les nostres energies. I passar temps

amb els amics o en companyia dʹun bon  llibre,  també pot ser molt productiu.

Ens  alimenta  amb  coneixement,  relax  i  inspiració. De  vegades  el  temps més

productiu pot ser anar a veure una pel∙lícula de  la mà dʹun ésser estimat. No

obstant això, molt sovint el més productiu és el que no ens agrada fer. I és aquí

quan  les diferències entre uns  i altres segons  la seva actitud davant  la feina es

fan més òbvies. Uns són capaços de concentrar‐se i dur a terme el que necessita

ser fet, independentment de lʹhumor del dia. Per lʹaltre costat, uns altres poques

vegades es concentren a destriar el que és productiu, i ha de ser fet, del que no

ho és.

Es  coneixen  algunes  tècniques  per  a  administrar  el  temps  de  forma

eficient i productiva com se’ns ha explicat a l’EXU. Una d’elles molt senzilla per

a  concentrar‐se  en  les  coses que  són productives  en  la vida de  cadascú  és  la

següent:  cada  dia,  al  final  de  la  jornada  laboral,  escrigui  les  6  coses  més

importants  que  ha  de  fer  lʹendemà.  Simplement  agafem  un  full  de  paper  i

escriguem  ʺCoses per  fer demà  : 1..., 2..., 3..., 4..., 5..., 6...”. Que no condeixi el

pànic si pensam que és absolutament necessari fer 25 coses. Si el nostre treball

està  tan  endarrerit,  llistem  totes  les  tasques  en  una  fulla  separada  i  després

fixem‐nos només en  les 6 més  importants. És possible que  la primera vegada

que ho  facem  la nostra  llista ocupi 3 pàgines, així que escollim    les coses que



realment podem  fer  l’endemà  sense  sacrificis absurds. Tampoc  siguem massa

ambiciosos, així que no  llistem 9  tasques, o 12, ni  tan sols 7, només 6;  la resta

haurà dʹesperar un altre dia. Dʹaixò es tracta la disciplina.

Ara  és  necessari  categoritzar  les  tasques.  Les  numeram.  Cal  tenir    en

compte separar lʹurgent de lʹimportant: habitualment correm darrere de lʹurgent

i  lʹimportant, allò que constitueix el cor de  la nostra  tasca, queda enterrat per

lʹurgent. Comencem per  la  tasca més  important  i que habitualment  és  la més

difícil, aquesta serà la qual haurem de fer primer lʹendemà; assignem prioritats

a cada tasca i  acabem amb la més fàcil. És sorprenent lʹhabilitat que tenim per a

començar per la més fàcil i fins i tot tenim justificants per a fer‐ho: “és per entrar

en  calorʺ  solem  dir. Quan  començam  per  la més  fàcil  anam  deixant  la més

important  per  a més  endavant,  no  li  donam  solució  i  a  sobre  al  final  solem

sentir‐nos culpables per no haver‐li dedicat el temps necessari. En canvi, quan

començam  per  la més  important  la  història  és  completament  diferent. Quan

aconseguim acabar amb el primer ítem, la sensació de satisfacció ens impulsa a

continuar amb els altres i si així i tot no podem acabar amb les tasques que ens

havíem proposat per aquest dia, almenys n’ haurem solucionada una realment

important, la qual cosa col∙laborarà a reforçar la nostra autoestima.

Cada final de jornada continuem preparant la nostra llista de les 6 coses

més importants per a fer. Aquest és un excel∙lent recurs per a millorar el maneig

eficient del  temps:  ajuda  a  anar  simplificant  les  coses,  a  experimentar menys

estrès  perquè,  cada  vegada,  ens  quedaran  menys  coses  pendents  i  a  més

confiarem més sovint en les nostres habilitats. I tot això ens durà a gaudir millor

del nostre  temps  lliure,  sense  l’angoixa de pensar  en allò  important que hem

deixat de banda i que continua sense tenir solució.


