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Avui em proposo fer una entrevista als meus pares cara a cara per la situació vertaderament 
estranya que esteim visquent, ja que aquestes circumstàncies que ha causat un virus 
provinent de la Xina, que en principi no semblava una gran amenaça però ha resultat ser 
mortal, han fet que la societat globalitzada actual s’hagi vist tremendament afectada. 
 
1-Bon dia, com a primera pregunta, em podríeu dir com és fer feina des de casa? 
 
P: Fer feina des  de casa és una situació que mai m’havia passat, però gràcies a Déu puc fer 
feina, ja que molta gent s’ha quedat sense, encara que el fet de fer feina a casa és estrany, ja 
que no tens el contacte que tindries amb els companys i, vulguis o no, es nota. 
 
M: A jo fer feina des de casa no m’agrada gens, ja que he perdut una part de la meva vida 
social de la qual gaudia molt. A més a més, en fer feina a l’administració pública, algunes 
estones la feina no acaba d’arribar, ja que depèn de què altres persones signin papers 
importants. 
 
2-Què és el que més enyorau, després d’estar confinats dins casa? 
 
P: Sense cap dubte, hi ha dues coses que enyor molt, que són, el fet de menjar fora casa 
amb la família i entrenar el meu equip de futbol, ja que són dues coses que ara mateix no 
podem fer i haurem d’esperar per poder tornar a fer-les. 
 
M: Jo el que enyor molt és sortir els dissabtes a fer una volta amb la família i sopar en 
algun restaurant, encara que també enyor anar al lloc del meu pare, on puc estar amb la 
resta de familiars, i puc  sembrar i cuidar els animals. 
 
3-Què és el que més heu fet aquesta quarantena? 
 
P: A part de menjar les receptes boníssimes que fan la meva dona i els meus fills, el que he 
fet més ha estat jugar a jocs de taula amb ells i veure pel·lícules tots junts, a més a més de 
fer un curs online de programació. 
 
M: El que he fet més aquesta quarantena ha estat gaudir del temps amb la família, sobretot 
cuinar amb els meus fills i sortir al pati a prendre el sol i regar les plantes, encara que també 
he aprofitat per aclarir algunes coses de casa amb el meu home que volíem canviar i que 
abans dèiem que no hi havia temps. 
 
4-Què serà el primer que fareu després del confinament? 
 
P: El primer que faré després del confinament serà anar a fer una cerveseta amb la meva 
família i amics, ja que tants dies confinats tenc ganes de veure tothom. 
 



M: Jo faré el mateix que el meu home, jijij. 
 
Així conclou la meva entrevista sobre la situació actual. Els meus pares gràcies a Déu ho 
estan passant bé, però hi ha molta gent que no. Per això esper que aquesta entrevista ajudi a 
tothom. 
 
 


