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DESITJOS 
 
per la vida, pel viure 
 
<<... viure bé ... . 
Lo que desitjo: ni més quartos ni menys, viure els anys que haigi de viure, 
ni fer mal ni que em faigin mal, perque em revoto com una serp, ... si em fan mal. 
(...) A llavors que és lo que vull, que el meu entorn visqui bé, 
no m’agraden les lluites, me molesten, no m’agraden los crits ... . (...) 
M’has dit què voldria, una pau, 
si hi ha una pau llavors jo visco bé, allavors no necessito res més ... .>> 
 
<<per mi lo més important de la vida és sapiguer estar i disfrutar, 
el desig d’estar i difrutar està en base a ser feliç 
... amb lo que fas i on estàs i amb lo que estiguis. 
... si una persona és feliç, jo crec que logres moltes coses ... . 
Aquesta és la decisió meva ... disfrutar de les coses ...; 
perque si estàs cada dia i cada moment pampam, critiques a aquest, a l’altre, 
no sé què, no sé quantos, me fa mal això, me fa mal allò, ...; 
(a) tots nos passe això, ... pero si busques sempre lo que tire envant ..., 
jo crec, per mi has de ser a la vida més positiu que negatiu, 
i sobretot, la felicitat, buscar la felicitat, i això és molt dificil, no te deixen, ... . 
No, més que tot és viure el moment i sobretot la vida on estem ... . (...) 
Has d’anar sempre amb una cosa que és la felicitat, 
la felicitat te la fas tu mateix, ... tu mateix te la pots destruir i te la pots tirar envant, 
però si has de pensar que el del costat te farà mal, ja plega eh, plega, ... . 
(...) Avui en dia, sap lo que passe, que vas amb escut, 
... sembla que quan arribis amb un puesto te tinguis que defensar, defensar; 
... trobo que la gent està massa a la defensiva no sé, ... . 
I això no sé per què és, jo no ho entenc això, és la evolució? No.  
T’has d’obrir, t’has d’obrir a la gent, ... . 
Tindriem que ser més ... no sé, ... més persones, més persones, ... ; 
i avui dia sempre busquem ... lo bó, perque tots busquem lo bó i lo ideal, 
però sempre te trobes amb dificultats i tot això ... . O sigui, punt final: ser feliç.>> 

 
<<... lograr mi sueño, que no es tant imposible, pero que tampoco no es nada del otro mundo, 
poder dar un bien estar a mi familia, el capital más grande que le puedo dejar a mis hijos 
es que tengan un estudio universitario, ... . Es lograr eso, tener el bien estar, 
tener mis cosas indispensables que es una buena vivienda, una familia unida y un coche ... . (...) 
Bienestar, un estandard de vida lógico, y que es lo que se merece todo el mundo tener trabajo, salud 
y ...  las cosas básicas, yo no pretendo grandes cosas ... . (...) 
Luchar para que mis hijos puedan tener más ... que lo que yo tube, nada más que esto, 
mi objetivo principal es ese ... . (...) 
No se regala nada, pero yo tampoco quiero que me regalen nada, 
sino que me den la oportunidad de ganármelo, nada más. (...) 
Siempre de pequeño pensé de esa manera y no lo voy a cambiar ... .>> 

 
<<... el bien estar,  sentirme bien tanto en la faena como afuera, 
encontrar el equilibrio entre las 2 cosas ... . >> 

 
<<... pues ser feliz, ... ser feliz trabajando, y en general en todo en la vida ... . (...) 
Y eso supongo que es día a día, en casa, en el trabajo, aquí, allá, ... 
encontrar gente buena aquí y fuera de aqui ... ; ahí me encuentro yo a gusto ... 
y me gustaría seguir trabajando en esta empresa por mucho tiempo.>> 

 
<<el único deseo es seguir como estoy y que ... me acompañe la salud ...; 
que no me falte trabajo para poder vivir, tampoco aspiro a más, 
si me toca la loteria mejor eh?! ... pero como sé que eso es ... es muy dificil, 
entonces yo, lo único que deseo la verdad seguir así como estoy, con mi mujer bien, ...  
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ella tiene bastantes problemas de salud por la cuestión del cuello, 
de las hernias discales, que lo máximo malo que tenga sea esto; ... 
que me sigan subiendo el jornal todo lo que puedan, ... no tengo grandes aspiraciones, la verdad. 
porque sé que no son fáciles y no es bueno soñar, bueno es bueno soñar, pero que nooo ... 
hombre si no se sueña tampoco no estás llamando a que pase 
si bueno, pero también pienso que ... tenga una estabilidad tanto laboral como emocional, 
pues creo que es bastante, yo creo que no se puede aspirar a mucho más, 
mientras tengas eso ... vives y no vives mal, y viendo lo que hay pues te sientes dichoso, 
porque ves gente que vive realmente en la auténtica miseria, ... .>> 

 
<<¿cómo qué deseo? deseos? ... no sé, ... no tengo deseos así, no sé a lo que quieres decir ... . 
(...) No sé, tener un trabajo ... de las 8 horas seguidas, cobrar bien y tener las vacaciones, 
poca cosa más, no es un sueño que ... pues es eso, no tengo sueños, aún, ninguno; ... 
no tengo más cosas por hacer, ni irme de viaje, ni nada, 
con que no he sabido nunca lo que es irme de viaje a un sitio o otro. (...) 
Si que tengo curiosidad de irme de viaje y estar una semana aquí y otra semana allí, 
pero con que no se puede, no se podrá, de momento, ya no es cuestión de tiempo, 
es cuestión de dinero también, porque tengo una casa y me la pago yo sólo, 
no tengo ayuda de nadie, y a parte de lo que trabajo aquí hay muchas veces que no llego, 
si no tubiera la casa ya pensaría de otra manera ... .>> 

 
<<home, el meu objectiu un dia serie namen a viure a alta montanya ... ; 
namen allà dalt a ... fer una feina diferent, suposo que el ritme d’allà dalt és diferent del nostre, 
m’imagino que deu de ser això ...;  ... el temps se relaxe, ... 
i perque em puc permetre el luxe d’anamen al bosc, a donar un tomet, a buscar 4 bolets, ... ; 
suposo que és això actualment eh? a lo millor les coses canvien, 
però en aquest moment desitjaria tindre una feina més estable allà dalt, 
no anar tant pressionat com estic aqui ... . Actualment desitjo això, a nivell personal. (...) 
La gran ventatja que tinc jo aqui és que la feina que faig m’agrade, ... . 
Poder fer més coses aqui? si, però tampoc no cal aumentar el volumen de feina, 
ja està prou bé, perque al menos la feina que faig si la faig bé, ja en tinc prou. 
(...) La meua opinió personal és que estic bé, actualment eh? no m’agradarie canviar.>> 
 
<<…, yo procuro tenerlo todo en el momento, no decir: - cuando me jubile quiero esto tal y cual - ; 
yo quiero disfrutar cada momento, no sé, no esperar a que tenga dinero, aunque sea con menos 
posibilidades, pero lo que haga disfrutar a cada momento de lo que estoy haciendo, 
... yo voy a correr, voy a hacer esto, y estoy disfrutando y estoy corriendo, 
y voy a... no sé, y estoy sacando el perro y estoy disfrutando sancando el perro 
vives "en" el presente 
exáctamente; por eso que no, de grandezas y estas cosas, no, no deseo nada de esto, 
yo deseo poder seguir haciendo, trabajando lo que estoy haciendo ahora, 
yo creo que en cierta forma ya he logrado lo que yo quiero, 
y es eso, .... encontrar agrado a cualquier cosa que estoy haciendo, 
incluso a veces que nos enojamos y tal no, soy de sangre muy caliente, 
.... el perfeccionamiento, el intentar superar estas cosas, 
hay veces que te cansan un poquito los clientes, la misma familia un poquito no?; 
es intentar, ver que hay cosas más importantes que ..., no sé, 
intentar relajar, hacer las cosas sin crisparse no sé, y sobre todo disfrutar de este momento; 
.... lo que haga, si te puedes permitir ir a esquiar, estupendo, pero si no puedo ir a esquiar 
y tengo que ir a la piscina del barrio, pues voy a la piscina del barrio y disfruto pues con … ; 
sí, encontrar, adaptarme a lo que dispongo ...; no esperar a que me toque la loteria, 
porque así voy a tener mucho dinero y entonces ya puedo... , no;  
quiero vivir lo más llanamente posible; entonces quiero estar en este estatus, o sea, 
... económicamente afortunadamente podría ambicionar más o querer tener más, pero ya estoy bien, 
no..., soy ambicioso pero bueno llegado a este nivel que ya tengo, 
que no deseo más, ya no es dinero lo que quiero, ahora lo que quiero pues es esto, 
poder seguir viniendo y disfrutar con la labor que estoy haciendo ..., 
bueno este es mi deseo. (…)>> 
 
<<desig ..., bueno és molt ampli això. (riures) (...) 
Desitjar, cada vegada, no sé si és perque és una cosa innata de la propia persona, 
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a mesura que van passant els anys vas canviant el ordre dels valors i per mi ara, 
estic veen que la salut d’una persona és ..., és quasi bé el 100 %  diguessam no? vull dir, 
és essencial això, perque sino ... te limite en qualsevol terreny que vulguis emprendre o que vulguis fer. 
Això sobretot, que les persones puguem tindre bona salut, i a partir d’aqui, 
si el món, per exemple, pugués canviar, amb el sentit de puguer anar més cap a lo ..., 
tornar una mica enrere amb el com erem les coses, tant amb el tracte que hi havie amb les persones, 
tant amb el respecte que hi havia amb el medi ambient, 
i sobretot, miro la part, l’agricultura, intentar mentalitzar-se la gent dels productes naturals 
que no s’haurien ni de deixar ni d’haver deixat, intentar que cada vegada en hi haigi més, 
perque això en el fondo no és més que una repercusió bona per tots, 
és una cosa que a tots ens beneficiarà a la llarga ... .>> 

 
<<... més temps lliure, per mi i per la meua familia que en tinc molt poc. 
Què desitjo? i a part desitjaria també que hem toques la loteria la setmana que ve no? 
com diu tothom ...; però bueno sense anar amb suposisions i amb somnis ... tindre més temps lliure ... .>> 

 
<< ... continuar fent el que m’agrade, a la manera que m’agrade, guanyar diners i disfrutar-los.>> 

 
<<què desitjo, pues pau i treball per tothom, i més bon ambient. (...) 
Pensa que si hi ha pau i hi ha treball hi és tot.>> 

 
<< vivir, simplemente vivir; vivir con todo lo que conlleva, vivir significa trabajar, 
tener un dinero que te permite hacer otras cosas, 
vivir no sólo es trabajar ni tampoco sólo estar ocioso, ... ; 
vivir significa tener un tiempo de trabajo, que además te lo pases bien, 
que te guste lo que estés haciendo, que eso es importantísimo, ... ; 
vivir es tener esas pequeñas cosas que necesitas para poder hacer algo más 
de lo que siempre te han metido no? ... ; el tener ese trabajo, unas horas libres, 
un tiempo para dedicar a la familia y que la ganancia que tengas de ese trabajo te sirva 
para poder hacer todas esas cosas, ... . 
Mi anhelo, ... es poder vivir, algo que no he hecho durante este tiempo, 
porque durante el tiempo que empecé a trabajar por necesidad, 
entonces lógicamente te dedicas a eso, y sin darte cuenta, no vives; 
entonces ahora es cuestión de vivir trabajando, que antes ... lo que hacías era vivir para trabajar. 
simplemente estar bien en todo 
ahí está, eso es vivir.>> 

 
<<deseo que me toque la lotería (risas) ... no, no sé ... 
¿y que harías si te tocase la lotería? 
... trabajar mucho menos y vivir más la vida; 
y trabajar sobre todo en lo que me gusta; ... montar tu empresita y 
poco a poco sacando tu proyecto que es tuyo y hacerlo como a ti te gusta ... .>> 

 
<<... que estiguis bé i ja està, ... jo nooo ... potser amb poc me conformo, 
jo no aspiro ... a tindre una casa guapa ..., vull dir, no sé. 
Jo lo que desitjaria és que el quartos no existeixin, (riues), jo això ...; 
és que no sé, el quartos te porten estrés, te porten mal de cap, te porten envejes, ... no sé; 
a vere que els necessites però que nooo, vull dir, que la gent fos més tolerant, 
perque … va a la seua, “mio, mio, mio, lo mio mio y lo tuyo tuyo“ ... . ... la gent és molt egoista. (...) 
Que jo portaré un sicents i tu portaràs un mercedes, pues bueno, mentres me porti m’és igual, 
la qüestió és que quan plogui no me mulli, vull dir, no sé, és que és una cosa que la  gent així 
no l’he pogut tragar mai ... , i per desgràcia hi ha molta gent així. 
Perque la gent se compre coses i t’ho rastrega pels morros. (...) 
Val més tindre menos i disfrutar, ...  sino per a què els vols.>> 

 
<<Deseo que me den la oportunidad y me ofrezcan más tareas de las que realizo para así poder 
prosperar tanto en el ámbito laboral como personal y poder llegar a tener mis horas 
mejor remuneradas, no por el simple hecho de estar sino por el hecho de ganarmelo por mi esfuerzo 
y trabajo de cada día.>> 
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<<… que tothom estigués bé amb lo que fa i amb la gent que està i ja està. (…) 
Que no hi hagués problemes mai amb ningú.>> 

 
<<... primer de tot ser feliç, a la meva vida i a l’entorn de feina, busco molt la felicitat, 
i intentar estar bé amb la gent, ... m’agrada molt està bé amb tothom, poguer parlar lliurement; 
... sobretot la felicitat, lo altre ja va arribant amb la vida, ... ; 
visc al dia a dia, no espero res, lo que m’arriba ho accepto. (...) 
Sempre podem sommiar, i sommio eh? però accepto el que tinc 
i valoro més el que tinc que el que sommio.>> 

 
<<... pues estar bé amb mi mateix i amb els demés, sencillament això. 
... no sóc feliç per lo que veig, però si sóc feliç amb aquell sentit de que  
la felicitat és aquella tranquilitat interior, aquella pau interior que te dóna ..., 
que fas les coses que a tu t'agraden i bueno que no sé, .... . 
I si això ho pots irradiar a les persones que estàn al teu voltant ... . 
Penso que la vida, ens la compliquem moltes vegades, penso que la vida s'ha de viure, 
s'ha de disfrutar els moments bons que hi  han, s'han d'acceptar a vegades els moments dificils que hi han, 
amb un esperit d'aquells estoïc no? ... i això és lo que t'ajuda a anar tirar endavant ..., 
és una forma de pensar no gens complexa. 
No me fa feliç ni tindre un cotxe més gran, ni una casa més bonica, 
vull dir que ..., si ho tens, pues bueno, això t'ajuda a sentir-te menos presionat 
per circumstàncies materials però bàsicament, interiorment és això: 
que estiguis bé amb tu mateix, ... i és una mica l'objectiu de la vida. 
Fer les coses lo millor que un pugui, ja està. (...) 
Jo el meu principi és viure i deixar viure, jo ho tinc molt clar; 
... no m'agradaria mai amargar la vida a ningú, no m'agrada posar tensió i la discrepància; 
on hi pugui haver-hi pau que no hi haigi ... tensió.>> 
 
<<Felicitat ... res més, salut i felicitat ... ; 
amb això suposo que ve tot, ve tot lo demés. 
Què vols desitjar diners? per què? diners, si no tens salut,  
treball? dius si treball, però si no tens salut o no ets feliç amb lo que fas.  
Jo felicitat i salut, res més.>> 
 
<<... desitjo estabilitat ... amb felicitat, ... amb feina, amb tot lo que t’envolte a nivell familiar, 
i salut, per mi la base serie aquesta, ... . (...) ... s’ha de fer vida dintre de lo que un té. 
(...) ... és un equilibri aqui a nivell d’estabilitat; ... .>> 

 
<<deseo, mira, que a parte de eso que no haya guerras y tonterías de estas, ... 
ni guerras ni hambre ni ... por ejemplo el maltrato a las mujeres lo veo muy mal; 
que no costara tanto que una familia saliese adelante, que yo sé de gente que muchas veces 
están trabajando 10 y 11 horas para traer una casa, unos hijos adelante, eso no lo veo normal, 
porque 10, 11 horas no hay cristo que lo aguante 25, 30, 40 años; 
y creo que se tendrían que hacer las cosas más justas pa todos, 
creo que unos tienen mucho y otros tienen muy poco ... , es mi punto de vista, es lo que yo veo. (...) 
Yo eso no lo veo normal que una mujer, un hombre, quien sea, tenga que trabajar 14-15 horas 
para llevar una casa, una casa, gas, teléfono, todo, yo lo veo todo excesivo últimamente.>> 

 
<<... a la vida m’agradaria ser pare, és lo que desitjo més podriem dir ... . (...) 
I de la feina m’agradaria aspirar a (ser) un oficial de primera i estar ben remunerat, 
... estar bé econòmicament ... .>> 

 
<<... tener (la segunda tarjeta de extrangero para tener) autonomía, ... 
hacer una empresa en familia ... (de) mecánica, ... (ser) autónomo ... ; 
un garaje pequeño pero muy bien dotado con herramientas ... .>> 

 
<<que se compleixin els desitjos més propers que tinc ara ... .>> 
 



recerca empresarial JBGRUP > III. anexes (antropologia social) : desitjos 301 

 
<<Desitjo ser feliç, si, en la part personal ho sóc molt i lo que vull és arribar a ser-ho aqui també; 
Sisi, és així.  ... personalment i professionalment ... . La meua meta és poguer ser feliç.>> 

 
<<... uff, què desitjo? quin és el meu desig? ... 
ufff en aquest moment desitjaria que certa persona tornés a la meua vida però... ; 
és el meu desig, ja et dic és molt íntim, és una cosa molt personal.>> 

 
<<... pues mira més o menys lo que tinc ara: 
familia, que estigo més o menos bé; treball perque pugue alimentar la familia, 
i ... tindre oci, claro, tindre oci i tot això, ... la felicitat d’una manera o altra ...; 
jo crec que me conformo amb poca cosa ..., no sé sóc així, 
jo en treballar, les vacances d’estiu i algun dia de festa, ja en tinc prou, ... .>> 

 
<<... tindre ... no sé com dir-t’ho, ...  una millor qualitat de vida.>> 

 
<<... desitjo lo millor per tothom, que la gent recapaciti, que estem al segle xxi, 
que la gent moderi la seva humiltat i horadeç, i que deixi enrere los quartos 
perque los quartos són passatgers, els quartos sols serveixen per viure en el moment que vius 
i les persones queden, i lo que t’emportes d’aquesta vida és lo que portes dins, 
el cor, los sentiments, tot lo demés queden ... ;  
i també desitjo que tothom visqui lo millor possible sense fer mal a ningú dins 
d’un marge de treball, un marge d’empresa i tan sigui beneficiari un empresari  
com el que treballe i que tothom estigui content, ... ; 
perque tots anem al mateix puesto, anem al mateix forat ... . 
Jo crec que hem de ser més solidaris uns amb altres i considerar que la gent 
tant un que sigui mediocre o no tingui estudis o sigui un analfabet, si és persona, 
intentar no veure’l de dalt sino simplement com a persona ... ; ser més humil, res més, ... . 
(...) Lo valor no és lo que tens sino la persona com ets. ... viuriem una miqueta millor ... .>> 
 
<<... que me toqui la primi (riures), no, què desitjo? no res, jo estic bé ja, 
desig desig així de desig? na no gran cosa, ... que el Lleida puji a primera, coses així, 
jo sóc molt així, no desitjo gran cosa ...; pues que em toqui la primitiva sobretot ... ; 
i despues ja està, estic bé. 
què faries si et toques la primitiva? ...  
... no sé, però jo sempre he pensat d’anar a la muntanya, 
fem una casa alli,un hortet,  4 vaques, 4 ovelles … i viure del cuento. 
... saps que si mantens això tens aliment (vida d’autosubsistència), 
a mi m’agradaria molt, però és que és molt dificil, ... troba una dóna que ho vulgui fer saps? 
que les dones d’avui en dia ... ufff ..., encara en hi ha que els hi agrade, però no gaire, no et pensis ... . 
Si em toques la primitiva, també he pensat d’anar al 3r món i montar … una escola-taller 
perque aprenguin ..., això també està molt bé, ... .>> 

 
<<... salut, jo si, perque si no tens salut, pa que vols quartos. (...) 
A veure, si no tens salut lo demés no et serveix per res. 
Jo salut, i la nena i la dóna i la feina, ... però lo principal la salut, ... . (...) 
Feina si vas treballant, sempre en tens, i qui vol treballar treballe, i ja està, 
... feina i salut, ... . ... si no tens salut no tens res.>> 

 
<<... tout le monde peut prendre avec le coeur le travail 
... le coeur il travail tout le monde, je pense le coeur il travail eh? 
(...) Il y a des gens, s’ils ne travaient pas, ça fait mal pour le corp/coeur, encore, 
si tu ne fais rien ce n’est pas bon pour le coeur. 
... moi je travail pour l’argent, quand même je travail pour la santé encore, oui ... . 
Quan tu travail avec le coeur, donc tu pourras voir quelque chose dans son travail. 
J’aime l’argent ... mais coeur qui travail encore, 
si tu n’as pas de coeur, tu ne travailles bien. 
...tothom pot pendre amb cor el treball, el cor treballe en tothom, penso que el cor treballe eh? 
(...) Hi ha gent, si no treballen, això fa mal al cos/cor, si no fas res no és bo pel cor. 
... jo treballo pels diners, tot i així jo treballo per la salut també, si ... . 
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Quan treballes amb el cor, podràs veure algo d’això en el teu treball. 
M’agrade el diner ... però el cor treballa també, 
si no tens cor, no treballes bé.>> 

 
<<... que l’empresa del meu home vaigi molt bé, que puguem sortir endavant i que anem fent ... .>> 

 
<<¿qué deseo? uuui, dinero, dinerito para poder hacer ..., a ver, 
yo agradezco ante todo tener salud para poder trabajar que es lo más importante no? 
si tenemos salud pondemos hacer muchas cosas, pero al margen de eso, 
me gustaría disponer de un poco más de dinero para poder salir de los créditos que tengo 
y poderme hacer un viajecito a ... ver a mi familia. Ese es un deseo muy grande que tengo. >> 

 
<<... ganar dinero y volverme a Romania despues de ... 3, 4, 5, 6, 7 (años) ... cuando puedo(a) ... . 
 ... comprarme un piso en Romania este año, luego 2, 3, 5, 10, hasta los 50 años, ...  
yo grande patrón en Romania ... .>> 
 
<<(...) I que la relació personal, que la meua familia vaigi tot bé … .>> 
 
<<jo desitjo que em toqui la loteria i no em toque, mira tu, (és) lo únic que em falte, 
claro, voldria canviar el cotxe, no puc. 
i què faries amb els diners de la loteria? 
pues mira, invertir, què es fa avui en dia, invertir, ... .  
és a dir, que tu desitges que toqui la loteria? 
no desitjo, a vere si m’entens, si em toque em toque, ... 
que m’agradaria que em toques perque porto 30 anys jugant i no em toque, 
que algún dia em toques algo, ... la ilusió que dius, vivo con la ilusión, 
però no ... que hi haigi salut i ja està. >> 

 
<<hi ha tantes coses que no sé quina triar ... . (...) 
hombre, tindre quartos, ... cobrar més. ... que m’aumentessin el sou, 
perque el treball està molt bé aqui, més que res el sou, ... .>> 

 
<<... pues m’encantaria realment ... , a nivell personal? 
no tenir els problemes que tinc amb la meua filla ... .  
Sóc una persona molt ahorradora i estic content amb el sou que guanyo, 
i la veritat que desitjaria, pues ojalà tingues ... més diners i pugués donar-li a la meua filla 
tot lo que ... hasta un cert punt ... . i ... tenir un pis a nom meu ... . >> 

 
<<jo pau i tranquilitat, … i unió de familia. Unió, pau i tranquilitat i salut. (…) 
I coneixement de familia, que se sapigueu tolerar les coses, … .>> 
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per JBGRUP 
 
<<… qué desitjo, pues tindre salut, … 
que tots els meus proyectes que tinc arribin a bon fi …; 
estar bé amb la familia i viure en pau, 
viure ... dintre de la meva manera, relaxat, ... dintre el meu ambient, ... . 
... amb la meva edat, jo no puc desitjar ni desitjo tindre un cotxe de ... de 240 caballs, 
perque no és el meu desig, … ni tindre un yate, ni anar a la lluna o viatges molt extravagants i tal; 
això no ho desitjo, no ... no em diuen res. 
Continuar com estic ara, excepte que els proyectes que tingui i la feina que tinc 
… pues que surtin bé. ... i avant i res més. (…) 
L’empresa és un ser vivent que ha d'estar al día, que ha d'estar en ple canvi, canvi constant, 
permanent, per poder ... no perdre possibilitats. 
… els meus projectes no són altres que ampliacions, modificacions de l'empresa, 
noves cultures, noves estratègies, inclús noves filosofies de l'empresa, 
com és apoyar... la part comercial, la part comercial és sumament important, 
és l'inici de l'empresa, i els projectes que tinc un 80% van de cara al projecte comercial. 
Fer-lo més bé, ... tindre més bona oferta, inclús més agresiu, ...  
que hi haigi més constància, més activitat, ... més agressiu amb preus, tarifes més baixes, ... . (…) 
…les ampliacions no és per egoisme eh, és per conservar-les, … perque si una empresa no prospera, 
no va agregant-hi noves idees, nous projectes i tal ... aquella empresa és el principi del fin, 
comença a baixar, eh. (...) 
… estic renovant per aguantar, perque sé que si no renove, dintres de dos anys, ... no mmm. 
Que pugui acabar els meus projectes, els meus projectes són que les empreses estiguin al dia 
i puguin continuar; i a més a més no es fa per diners, perque això costa molts diners 
a nivell de les empreses … qué desitja que fossin o com acabessin... ? 
que fossin empreses empreses modernes, que no cal que siguin més grans del que són, 
perque a llavors ja és una altra dimensió que ... , però que les empreses han d'anar renovant, 
han d'anar canviant productes, perque el que ahir es venia, pues avui ja no es ven, han d'anar al dia 
i per anar al dia, pues s'ha de renovar; s'ha de renovar stocks, s'ha de fer projectes comercials, 
s'han de fer projectes en l'oficina interior ..., i tot això és el que estem fent. .... tot això ho veig clar eh . 
(...) ... amb la meva edat tinc 2 camins .... 3 camins:  
. intentar vendre les empreses 
. o tancar-les, que llavors ... perds tot un ambient, de tota una vida, que això és molt dificil, 
vendre també perque vens algo que t'ha costat tota una vida de treball i de suors i de mals de caps 
i bueno …, fer aquest canvi per entrar en una comoditat, pues... jo encara no estic predisposat, 
m'estimo més sacrificar-me i continuar pues amb lo que he fet tota la vida. 
Els 3 camins: vendre, tancar-les o perfeccionar-les … . 
(…) ... desitjos, … no en tinc de desitjos, no tinc necessitat ..., no tinc necessitat de res, 
me sobre tot, si vols jo buscant de desitjos no en tinc; desitjaria tindre no sé qué, pues no, anar a … . 
L'ambient que tinc de familia, d'esposa i de tal, ja ja m'està bé, ja m'està bé; 
si no m'estés bé pues ja buscaria altres coses no? ja m'està bé, 
és que no desitjo res més; per a què? si no necessito res més, no necessito res més, allevores ... 
és feliç en aquest sentit? 
si vas a buscar la veritat de la felicitat ... si, si si ..., estic amb el nivell que jo vull, si; 
perque tinc prouta autonomia, tinc prouta autoritat, sino estigues content canviar amb el que fos no? 
…inquietuds: és conservar les empreses, perque les tinc i les vull; … 
que les empreses tinguin  les persones aptes 
per a que puguin continuar sense mi. 
Aquest és el meu objetiu principal. 
(…) Jo en primer lloc, no tinc ilusions, tinc objectius. (...) 
Que la familia estigui bé, que estiguem units, ... ja t'ho he dit el què vull:  
continuar de moment treballant perque encara tinc vocació de treballar; 
organitzar les empreses si puc, i si sé, perque és dir molt;  
de que sense mi puguin continuar, .... i res més, escolta ..... 
i viatgem, viatgem, ... jo crec que atenc bé la familia, 
perque al menos 1 setmana de cada més estem de viatge. 
No sóc ambiciós jo, no he donat mai valor al diner. 
No vull diners, no treballo pels diners, mai, mai a la vida, mai, mai he treballat pels diners. 
No, jo no he treballat mai pels diners, ...., 
no penso amb els diners, penso amb l'empresa, tirar endavant, fer coses ... , 
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però la finalitat no són els diners. (…) 
de les 3 opcions que té de cara a les empreses, quina desitjaria més? 
la que desitjaria més és que tinguessin una autonomia i puguessin continuar elles mateixes 
amb la gent que hi ha. ... aquesta amb una relació del 90 %, vendre lo últim, no, tancar lo últim.>> 

 
<<pot ser una mica més de tranquilitat, pot ser és l'únic que dius ... què et falte? 
Partint de la base que la feina m'agrade i que disfruto fent-la, intento disfrutar fent-la, 
pot ser una mica més de tranquilitat, pot ser menos nervis ...; 
intento pendrem les coses amb bastanta filosofia, intento quan surto, ... quan cruso la porta 
i em poso dintre del cotxe, me ficaré la radio i em posaré a pensar amb la radio; 
o sigui, intento desconectar ... ; a veure aqui estem moltes hores, ... i més d'un cop amb bastanta tensió; 
quan surts, si realment t'emportes los problemes i la feina a casa, suposo que parariam boijos, … . 
Vol dir que traspassar tot això cap a casa, ... o de la porta en fora, penso que serie terrible, 
llavors intento sempre desconectar, pot ser més d'una vegada no ho consegueixo, 
però intento... com a mínim quan surto de la porta en fora,  
desconectar i oblida'm i demà tornar a començar de nou. 
Per això que l'únic que li falte en aquestes empreses és pot ser una mica més de ... ; 
no de tranquilitat, perque tranquilitat una empresa no en pot tindre, sino no serie empresa; 
pot ser una mica més de ... una manera igual de jutjar les coses dolentes i les coses bones. (…) 
Més equilibri, i igual que les coses dolentes se jutgen molt malement, 
pot ser una mica de ... un copet a l'esquena en les coses bones.>> 

 
<<jo lo que en el fondo, en el fondo desitjo és de que de cara al futur, afrontin be la situació ... 
que propicie la mateixa edat del sr. Buira...; lo que desitjo i possiblement lo que més em preocupe és això, 
…com es configure l'empresa per salvaguardar els interessos i la bona marxa de les empreses, 
perque hi ha moltes persones aqui i una gran responsabilitat sobre aquestes persones, 
... vetllar ... pensant (que) de cara al futur serà diferent per la manera de, 
perque les empreses com qualsevol organització està feta a l'estil de les persones que la dirigeixen. 
que hi haigi una armonia en un futur … perque hi ha els interessos de la mateixa familia, 
i hi ha els interessos de les mateixes empreses, … dintre de les empreses hi han persones i families 
que en depenen, per lo tant vol dir que planificar bé el futur de la millor manera …, 
pensant no únicament l'aspecte de familia, sino també … per exemple, 
productes que salvaguardin el medi ambient, etc., va més enllà ... .>>  

 
<<... desitjaria, ... 
primer: jubila’m en aquesta empresa; 
segon: pujar de categoria, 
tercer: ... que contin més amb jo 
i quarta: ... pues que les empreses tirin endavant. 
Ja està, amb aquest cas, m’ha sortit lo de la feina. (...) 
I personalment desitjaria moltes més coses, ... que tinguessem un altre fill, 
que les coses ens nessin més bé, que ja ens van bé, ... estem molt bé, 
però sempre som molt egoistes i volem més, i que a la familia siguem molt feliços, ... .>> 
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per Solteka i Interagri 
 
<<... desitjo que siguem prou capaços d'anamos entenent en el contexte que tenim, 
i que si ens venen temps no tant bons, com d'altres que hem passat, 
pues tinguem ... al  menos la serenitat de no surtir amb culpabilitat i coses, 
sino que estem fent pinya i tirant endevant com hem fet fins ara, i amb honestitat 
i ... ficant lo que millor en sabem i hem sapigut. 
I que naturalment pues que l'empresa tiri endavant, 
en totes les persones que hi ha i més si hi són; 
i que a part de guanyar diners, que quede així molt lleig, 
pues siguem capaços de donar un sentiment coorporatiu, 
que la gent se senti no només treballador de l'empresa sino algo més... .>> 

 
<<... a nivell de feina, jo només voldria que aquesta feina, que aquesta empresa tirés endavant 
que és una empresa pues que està molt bé i pot tindre un bon futur, ... que la sapiguessam tirar endavant. 
... jo aqui m'agradarie tindre uns anys més de vida en aquesta empresa, 
a nivell de feina m'agradaria que això tirés endavant, en tots els aspectes, 
sino pues ens trindrem que buscar la vida, vull dir, a vere, 
segons la política, pues arribarà un moment que si la política es tant negativa i tu no hi entres 
pues hauràs de marxar, pues ojalà això no arribés, aquesta és la veritat, 
ojalà tinguessam cabuda la gent que estem aqui i que tenim ganes que això tiri endavant. 
Si no hi tenim cabuda tampoc passe res eh, ... jo això també m'ho estic super plantejant, 
vull dir, que no encaixo, pues no passe res, no ens hem d'amargar la vida, 
ojala encaixessam i puguessam tirar endavant. 
Jo estic bé a l'empresa, ... però s'haurien de perfilar una serie de coses, sino, 
pues arribarà un moment que potser serem tant incompatibles la política i ..., 
aquesta és la realitat, te la dic de tot cor, vull dir, és així. 
... ojalà tot anés més bé i puguessis fer aqui el resto d'anys 
o fins que tu creguessis convenient canviar per una altra història o ...; 
però que puguessis tindre un bon acabament amb l'empresa, serie ideal, 
que l'empresa anés bé per tots, per mi i per tots els que estem aqui, 
això serie lo que més desitjaria a nivell professional, 
no, que demà me surti una altra feina i n'amen a un altre puesto, 
no, la veritat es que m'agradaria continuar aqui. 
Que no passe això, pues no passe res, també ens hem de mentalitzar vull dir. (...) 
Amb això també penso que quan se tanque una porta s'en obra una altra, vull dir que no ... . 
(...) A vere, el que no vull és amarga'm la vida, i jo estaré aqui amb el bon caràcter que puga tindre, ...; 
lo que no vull es que juguin amb la meva autoestima.>> 

 
<<desitjo que vaigi molt bé l’empresa ... i que disfrutem fent-ho. Això és el que desitjo. (...) 
Desitjo poder tirar endavant la meva carrera professional en aquesta empresa, 
però per contra, sino es solucionen els problemes, no que esperi a cremar-me, 
ja que això no és bo per mi ni per l’empresa.>> 

 
<<... que canviés una miqueteta tot això  i que tot tiri molts anys, 
que puga estar molts anys, que estigo bé i que puga continuar molts anys. (...) 
Que continui tal i com està ara, si pot ser millor ... . >> 

 
<<... seguir de trabajar aquí, ... . Yo quiero trabajar siempre cuando gana 1000 ... 
cuando gana 800, 700 ... yo quiero trabajar, es lo que me gusta de esta empresa porque 
parece ... (que) aquí el trabajo nunca falla, puede ser menos hay 2, 3 meses, 
pero siempre hay trabajo, por eso que me gusta seguiendo trabajar aquí, ... . (...) 
bueno, no tengo más decir que quiero saber ... cuando estoy trabajando aquí, 
el salario o si la empresa puede ayudarte para traer mi familia aquí, y ja está.>> 
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Per Multidronet i Tecsil 
 
<<a nivell grup que es clarifiquin una sèrie de coses. (...) 
... no voldria que ens acabés afectant a Multidronet, t’ho dic franc, ... 
jo desitjo lo millor per totes les empreses, però jo ara estic a Multidronet i jo lluito per Multidronet. 
el fet d’estar al grup crec que us hauria de portar a tots ventatges no desventatges, 
sino no té sentit fer un grup, ... . Quin sentit té mantindre un grup si no hi ha cap ventatja? 
si, però jo lo que no voldria, a vere, grup el forment 3, 4 , 5 empreses, 
però totes tenen, per mi, un funcionament independent 
si, però això està bé, és una idea maca en aquest sentit, és com el tema d’España i les diferents ..., 
és un tema d’identitat que es complexe de resoldre perque és una idea, algo que uneix, 
però al mateix temps deixa plena llibertat i autonomia. 
a mi lo que me preocupe, ... em preocuparie que algun dia s’acabés ... no absorvint  
jo el que no voldria, ... que Multidronet no perdés la seua identitat. 
... desitjo lo millor per tothom, per totes les empreses, 
però ... considero que Multeyme o Interagri és una altra empresa, 
pues ja porten una altra serie de gent i llavons és un problema de l’altra gent, 
lo que no voldria és que aixòs ens acabés implicant; no vol dir que passi eh? 
... i a part ? 
... és anar tirant endavant i que anem fent cosetes, 
i que si anem fent cosetes tu et trobes bé, i vas fent bé, ... . 
Tots tenim que treballar, intentar que et sentis bé i amb aixòs j jo estic més que content, 
i si tu ets sents bé ... és que al final sortim guanyant tots, cadascu dins de la seua cosa; 
problemes, en hi ha a tot arreu de problemes, intentar que es vaigi fent un ... 
el dia a dia intentis millorar, pues perfecte, jo em trobo agust en aquest sentit. 
(...) ... si hi ha feeling surtim gaunyant tots, ... . 
A mi em preocupe que ens acabi intoxicant algo. >> 

 
<<¿qué deseo? hombre, ... yo por ahora estoy bastante contento de los años que llevo aquí, 
que la empresa vaya a más, de que todo siga como hasta ahora y 
que no haya ningún descalabro ni ninguna cosa rara, ¿me entiendes? 
... me gustaría que fuera siempre a más y que todos nos beneficiáramos, 
tanto a nivel de horario, a nivel económico, a nivel laboral, todo.>> 

 
<<¿qué deseo? que me toque la lotería (risas), nooo ... , 
que la empresa vaya bien; si la empresa va bien, vamos todos bien. 
¿y si te tocase la lotería qué harias? 
trabajar, me tendrian que tocar muchos millones para no trabajar, 
sino trabajaría, en casa todo el día metido no sé estar ... . (...) 
Yo soy un trabajador y ... no puedo estar en casa, bueno, si que puedo estar en casa, 
pero no puedo estar todo el día metido en casa ...; sin hacer nada no puedo estar. 
Me haría viejo antes que hora. (...) 
Yo pienso que lo tengo todo ... por lo menos por ahora ... . No me falta nada. (...) 
Yo esa gente que dice que ..., que se queja mucho por todo ... no sé, 
uno se queja por vicio a veces, o sea, somos nosotros mismos los que nos buscamos los problemas ... . 
(...) Yo con lo que tengo estoy muy contento, ... no sé ... . (...) 
Yo no me puedo quejar de la vida, al menos por ahora, 
si me tocara la loteria mejor(risas)... ; igual luego te toca la lotería y es pa mal no es pa bien.>> 

 
<<desitjo vindre a treballar a gust, més a gust de lo que vinc ara; 
no desitjo res més, això comporte tindre bona relació amb direcció, companys i tot això, 
no demano res més ... ; vindre a gust, content, feliç, no vindre amb aquesta cosa de dir ... . >> 

 
<<... què desitjo, pues com tots, molts diners i no treballar no? (riures) (...) 
No, desitjar, desitjar, pues lo que t’he dit, tindre una estabilitat, ... 
i el no tindre que ... reprimir-te en certes coses, en pensar: amb això no hi arribo, 
i per això hi ha molta gent amargada, perque se neguen moltes coses, vale, 
que igual un altre s’ho estar despilfarràn, ho esta tirant no? 
A mi lo desig, pues això una estabilitat i ... sapiguer que certos caprixos pues poder-t’els permetre, 
… estar una mica més suelto en aquest sentit. (...) 
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Menos esforç físic al treball, sobretot al taller, ... mecanitzar-ho una mica més.>> 

 
<<Lo que deseo es prosperar profesionalmente prestando mis conocimientos a esta empresa. 
Es  decir, deseo ayudar a hacer crecer a la empresa y al mismo tiempo espero que 
trabajando en ella también yo crezca como professional. En mi opinion, 
cuando existe un beneficio mutuo es cuando major funcionan las relaciones.>> 
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Per Teyme 
 
<<... el desig més important és que dedicant menos cantitat d'hores aqui, 
pugui això continuar igual, i jo puga dedicar més temps a la meua familia, a la meva gent. 
... més enllà, mira jo si desitjo poc..... però també és un impossible, 
perque tal com està estructurat en aquest moments la SOCIETAT, el sistema de VIDA i les EMPRESES, 
pues un se hi ha de dedicar moltes hores.>> 

 
<<Pau i amabilitat. ... si jo desitgesa lo que és la vida o lo que és lo d’això ... 
desitjaria que mos portessam més be entre tots, 
perque al fi i al cap són 4 dies i només tenim que enveiges 
i vulguer viure a la torre Eifiel quan realment hem de tocar tots de peu a terra i 
sapiguer tocar de pues a terra i sapiguer cadascu lo que tenim. 
Que realment jo penso que la majoria no sabem o no saben ... 
o sigue, sapiguer lo que té cadascu, i clar cadascu se fot unes fantasies 
i aquest és realment el problema d’aquesta puta vida, i cap més. 
Jo toco de pues a terra, jo sóc molt clar amb això, 
i la majoria no toca de peus a terra, aquest és el problema d’aquesta vida. 
què vol dir per tu tocar de peus a terra? 
sapiguer lo que tens i lo que ets. 
Sapiguer cadascu una mica, sapiguer centra’t en lo que ets, 
en aquesta vida en hi ha prou, i això ho he tingut molt clar sempre. 
Jo mai he intentat estirar més el braç que la maniga, realment sempre he sapigut on he estat 
i ... virtuts i defectes, segurament que tinc més defectes que virtuts ... . (...) 
Me preocupe aquesta empresa, jo li he agafat carinyo amb aquesta empresa, 
si no li hagués agafat carinyo segurament ja no hi fore, vull dir, jo sóc així. 
Me preocupe perque no la vec massa clara, avui, no ho tinc massa clar, 
i voldria que s’arreglés perque és una empresa ..., no per mi, tothom necessitem treballar per viure, 
per lo tant, si tu treballes aqui lo que has de mirar de treballar amb armonia, 
que això tiri endavant perque tots tirarem endavant, 
i si cadascu tire pel seu costat lo més normal és que es trenque, 
i si es trenque què passarà aqui? 
Pues lo qui valdrà trobarà feina i qui no valdrà no trobarà i despues ... 
ja es prou trista la vida, ja hi ha prou atur, no fa falta que tu en provoquis més. 
Lo dubte que tinc és aquest si això s’arribarà a arreglar o no? 
no ets gaire optimista en aquest sentit? 
no, ... jo sóc més aviat optimista que pesimista, vull dir, ... ; 
a veure estic mirant lo d’això d'aquesta empresa, 
no ho veig clar, no ho veig clar, no la vec clara ... . (...) 
Enrecorda’t del que t’he dit abans, ... que ho sentiguem amb cor eh? 
i jo de medalles no m’agraden, jo no sóc d’aquestos ... . >> 

 
<<què desitjo? (riures) ara seré molt materialista: una primitiva. 
Noo, què desitjo mmm a nivell professional pues tothom ...té els seus ideals de feina, 
una feina ideal on tot vaigi bé, on no hi haigi problemes, on tothom estigui content, 
on l’ambient laboral estigui bé, la gent faci la seva feina, estigui content amb lo seu, 
que els clients per suposat estiguin satisfets, tinguin màxima satisfacció perque 
s’els hi serveix tot bé, no tinguin cap problema amb la màquina, 
oh! sou una maravella, sou tots molt bons... ; 
Però això són utopies, això..., jo … encara estic en l’época de l’utopia aquesta … d’intentar i d’allò ..., 
i d’avegades te desanimes; però si, jo sempre faria coses, sempre canviaria coses, 
sempre... proben això; encara que saps que no te faràn cas... fes-ho si saps que no et faràn cas, 
venga,  quan tinga moral ho faré, encara que sapiga que no et faràn cas (riures). 
Lo que desitjaria seria això que tothom ... on estigui treballant estigui content, ...; 
lo que passe és que hi ha moltes embejes i a vegades pues desgraciadament o com sigui, 
o per la vida, no tothom pot fer lo mateix, no tothom pot estar amb una despatx, 
no tothom pot ser jefe, hi ha jefes i hi ha operaris ... i clar jo el que m’agradaria és 
que cadascu amb lo seu estigues content, estigués fent algo que li agradés, 
cosa que no acostuma a passar; ...  que tothom se sentigues realitzat personalment 
amb la feina, que això és una cosa molt important. (...) 



recerca empresarial JBGRUP > III. anexes (antropologia social) : desitjos 309 

Això serie lo ideal que tothom fos feliç amb lo que fa, ...;  
que s’ha d’entendre que tu estas amb un puesto perque no pots estar amb un altre; 
perque clar t’has de sentir a vegades: - esos de oficina que bien que estàn – vale? 
pues ostras jo de veritat que estaria més bé montant màquines, que tindrie menos problemes 
i menos mals de caps, me cansaria més si, però el cansanci físic tu t’en vas a dormir i t’el soluciones, 
però el cansanci d’aqui (de cap), ni que t’en vaigis a dormir, ni que t’estiguis 3 setmanes amb un balneari, 
ni res, com no sapigos ... desconectar-te totalment ... no el soluciones; de vegades dius: - ho canviaria ja-;  
... que tothom se sentigués realitzat amb lo que esta fent, ... totes les feines són importants … .>> 

 
<<què desitjo? 
... que funcioni bé, només amb això, només amb això ja estaria content ja. 
encara que no estiga adintre, que funciono bé. Fàcil i dificil alhora. 
ho veus possible que funcioni bé algun dia? 
... jo si. Home, s’han de canviar moltes coses, si una cosa no va es que s’han de canviar coses; 
Si canvien coses si, podrà anar bé. Hi ha gent jove, aun inexperta però amb ganes i ... 
que ha de funcionar com una empresa, aqui no es va a fer favors a ningú; 
si tu fas el favor treballant deu tornar, però sense tu fer res que et facin favors ..., 
o és una empresa o és una obra de caritat però que se defineixi també. 
... la gent bona no té por d’anar fora d’aqui, la que ha de tindre por és la gent dolenta ... . >> 

 
<<... que aquesta empresa vaigi de cada dia a més, ... perque clar, 
jo tinc aqui el meu futur, per lo menos això espero, que tingui el meu futur aqui, 
però claro, depen també si l’empresa pot continuar o no pot continuar... .>> 

 
<<uff, ... això és un concepte molt ampli eh! però molt eh; ...  
què desitjo ... m’enrecordo en una pel.lícula li preguntaven a unes models que què volien ...  
“la paz mundial“ (riures) m’has fet enrecordar d’això ... no està mal (riures), 
la paz mundial, no sé, no sóc gaire, com t’ho diria, ambiciós eh 
amb qüestió personal eh, no ho sé, ambiciós de desitjar moltes coses, 
però ... “virgencita, virgencita que me quede como estoy“ (riures), 
de veritat eh, t’ho dic de veritat, que tingui salut i que estiguem bé tots els que estem, 
home desitjaria no tindre tantes desgràcies ni tindre els familiars malalts que tinc i tot el que hi ha, 
això bàsicament, no fer-me vell, bueno mil coses no? ni morim mai no? 
i estar sempre content i sempre bé, que tot funcionés, bueno, no sé, és bàsic, ... 
i tot ve rodolat sobre això: <<com estàs>> tot ve rodolat allí, me semble eh; 
... si estàs malament, malament rai, si no estas bé, ... ni físicament ni moralment ... 
com deia el Guerrero “de cagalera “, quan sortie algo malament deia “mira, ja hem fet cagalera“, 
és veritat eh; i si estas bé, tot se pot arreglar, si estas bé. (...) 
... la mecanització del magatzem, això és bàsic ... . 
El intentar que tota la maquinaria ... la pugui fabricar “un tonto“, 
... que sigui fàcil, que estigui tant estructurat tot que funcioni sol ... .>> 

 
<<... que haya PAZ, ... aquí y mundial, 
porque si no hay paz aquí no habrá en ningún lao tampoco, y ya está, no sé. 
Que duremos mucho ... que duremos mucho en la vida, que estamos de paso.>> 

 
<<... jo si ... sino més ens fessin una mica de cas, ... si es comencés a fer una mica de cas, 
jo ja estaria content, perque veuries que la teva feina té una recompensa que dius, 
que al menos estàn per tu ..., ostia, pues fas la feina bé, ...; ... motivació ... . 
... jo estic molt content, estic molt orgullós de mi mateix, no desitjo, ara mateix, res. 
A vere, si em toqués la loteria collonut! (...) Però a vere, que tampoc sabries què fer amb tants 
calers, quan t’has acostumat a tindre lo just és quan valores els diners i lo que tens, ...; 
els diners corroeixen a la gent i fan que es tornin abars, necis, arrogants, de tot ... .>> 
 
<<yo? ... deseo, desearía estar en mi casa ..., Tarragona, … . (...) 
Que tengan un poquito de ... comprensión, que nos entiendan un poquito, 
y que si no estamos al nivel que quieren ellos que hablen, que dialoguen, 
pero que no nos machaquen, eso es lo que pido ante todo, 
que haya un diálogo y estemos un poquito unidos, 
eso es lo que me gustaría que todos estubieramos bien unidos y alegres, 
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y saldria mucho más, saldría mucho trabajo, si aquí vamos a favorecernos todos, todos, 
eso es lo único, y por lo demás nada, que siga esto adelante y que vaya todo bien. (...) 
Que se tenga en cuenta a las personas y el respeto. (...) 
Respetarnos es precioso, para mi es lo más bonito que hay. (...) 
A veces los aciertos también hay que valorarlos no? y espero que lo valoren.>> 

 
<<(...) Ara tinc ganes de començar la nova etapa de treball a l’empresa com a enginyer, 
amb ganes de poder desenvolupar una tasca interessant i productiva, 
que em doni beneficis a nivell labora i formatiu abans que a nivell econòmic. 
Ganes d’implicar-me més en el funcionament de l’empresa 
i poder fer tot lo possible per a que funcioni bé.>> 
 
<<Pues que es solventessin tots aquests petits duptes, o aquests petits factors que 
hem estat parlant fins ara, simplement per poder desarrollar la teua feina, 
és lo que voldria a nivell empresarial; poder vindre, desarrollar la teua feina, 
que anés tot bé, que en sortís tothom beneficiat, 
a nivell empresarial pues que sortissin màquines, que sortís tot optimitzat, ja està, ... . 
... nodrir-te, anar evolucionant ... dintre de l’empresa, ... que tinguessis aquesta opció, 
crèixer una mica.>> 

 
<<... no sóc una persona de que tinguo grans aspiracions, ... 
pues ... que puguem continuar com anem així, que hi haigi feina, i que no s’espalli la cosa. 
(...) Que no tinguem guerres, si no tenim guerres i tot això, tindrem feina, 
la cosa és que hi haigi venta ..., que si mires la televisió o lo que sigui, 
veus coses pitjors, moltes vegades mos queixem, i sempre hi ha un pitjor; 
si que sempre hi ha un millor, ... però si mires una mica enrere ... .>> 

 
<<¿qué deseo? no sé, hasta ahora la vida me va bien, ...; 
deseo que me dure mucho tiempo este trabajo, ... eso, 
... y seguir así, bien en el trabajo, la mujer, los críos y todo ..., 
y si viene una primitiva pues no viene mal. (risas) 
Lo esencial es el trabajo, muchas veces se piensa porque esta empresa 
no sabemos el tiempo que durará, su padre es ya mayor y no sé cuanto tiempo 
va a poder mantener, llevar la empresa o si la va a dejar o no la va a dejar; 
es una pregunta que te haces no? dónde irás, o dónde no irás o yo que sé; 
por eso pido trabajo, salud, que no deje de trabajar ... .>> 

 
<<... jo aqui la feina, més quartos i més roba ..., perque es fa malvé molt ...; 
només donen 2 monos i 2 xaquetes (a l’any) i jo ho trobo poc ... . (...) 
Me conformo, ... estic bé, si, tinc pis nou, tinc cotxe nou, tinc la parenta, tinc tot ara.>>  

 
<<què desitjo? ... home ... fff ... la veritat, que això funcioni i que duri molts anys, 
i que em pugui jubilar aqui, així t’ho dic, ... . (...) 
Que vaigi tot bé, tant per l’empresa com per mi, que funcioni i que duri anys.>> 

 
<<a vere, puc desitjar ...; .... 
Un moment només hi han 2 ... 3 coses desitjables a nivell personal dintre d’una empresa: 
1.- és pujar de categoria, com si diguessim, ... jo estic bé com estic, vull dir, 
jo considero que podria fer més però ja m’està bé com estic, si algun dia necessiten de mi 
i de les meves capacitats que pugui tindre, creuen que puc estar més alt, molt bé, que no, 
jo ja estic bé, vull dir que no ho desitjo aixòs, no vaig a buscar al ser el nº 1, 
no he sigut mai d’allòs de manar, jo prefereixo treballar, vull dir, ni que em manin ni manar, 
vull dir, home, que em manin si, perque em tenen que dir el que tinc que fer no? 
... però, manar per manar no m’ha agradat mai, no és una afició, 
per lo tant amb el puesto ja estic bé no demano res, només estabilitat. 
I econòmicament, home, tothom vol cobrar més, ... jo tampoc me puc queixar perque 
sóc una persona ben pagada, però clar, si m’arreglessin el sou no m’importaria lo més mínim 
ni em queixaria, això t’ho juro. (...) 
... estabilitzar-me amb aquesta feina, canviar cap a la claror del dia ...,  
i ... millorar potser el material de treball; no demano gran cosa més, vull dir és que no sóc ... .>> 


