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teixen en una opció de molts pa-
res que durant les setmanes festi-
ves dels seus fills no poden fer
festa al treball i han de buscar un
pla B. No obstant això, hi ha pa-
res que decideixen fer coincidir
els dies de vacances de la feina
amb els períodes escolars, d’a-
questa manera no han de comp-
tar amb terceres persones per-
què els ajudin amb la cura dels
nens. 

“El meu lloc com a encarregat
al supermercat em permet de-
manar-me festa per poder estar
amb la nena. Encara que la seva
mare no té aquesta facilitat, la
nena no es queda sense qui la
cuidi durant les vacances esco-
lars”, relata Phillipe. Hi ha altres
pares que se senten més “afortu-
nats” per poder tenir les mateixes

vacances que els seus fills. “Des
que vaig començar a treballar
com a professora, el meu marit,
que treballa a l’administració, i jo
podem estar durant totes les va-
cances amb les nenes i no hem
de demanar als avis que es que-
din amb elles o buscar un esplai
on es puguin estar”, relata l’Adria-
na, mare de tres filles. 

Conciliar la vida familiar i la-
boral no sols implica un sacrifici
a nivell personal, també hi ha un
d’econòmic. “Tant si contractes
un cangur, com si busques activi-
tats extraescolars per als nens,
suposa un plus econòmic per a
l’economia familiar”, denuncia
l’Eva. “Tenir els avis perquè t’aju-
din està molt bé, però ells ara que
s’han jubilat no han de tornar a
treballar com a cangurs dels nos-
tres nens. Comptar amb ells és
una sort, però tenen la seva vida i
no podem disposar tots els dies
de la seva ajuda”, relata la Mòni-
ca.

La conciliació laboral és un
problema persistent que s’agreu-
ja en les famílies amb menys po-
der adquisitiu, on la pregunta
“què fem amb els nens?” hipote-
ca el temps per estar-se tota la fa-
mília plegats. Tot i els sacrificis
personals i econòmics que supo-
sa aquesta situació, la majoria de
pares i mares es resignen i coin-
cideixen amb l’opinió del Philli-
pe: “els nens són el primer, des-
prés ja venim nosaltres”.

“TENIR UNA

CANGUR ÉS
INDISPENSABLE
PER AL DIA A DIA”

Mare de dues nenes

Eva

passeja el seu fill sota la mirada de dues àvies.
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arrossega darrere seu aquells
que coneix. Sigui dit –si per
un cop ens permeten l’abso-
luta subjectivitat– en primera
persona: a Ludmilla se la co-
neix en qualsevol circums-
tància professional i de sobte
i sense saber com ni per què
hom es troba dansant al rit-
me de la seva bonhomia i el
somriure sempre operatiu. I
aquesta és probablement
l’explicació més possible al
perquè quan es posa en mo-
de escriptora i convoca el ri-
tual de la presentació el res-
pectable omple la sala,
obedientment i encantat.
Perquè Lacueva, sense ne-
cessitat d’amarar-se de con-
sells de llibres d’autoajuda,
posa en pràctica el convenci-
ment que s’ha de veure sem-
pre la cara més amable dels
que l’envolten. “Cosa que no
vol dir que no hagi volgut es-
canyar algú”, matisa, amb ria-
llada de dona en pau amb el
món. 

Lacueva s’explica com el
producte d’una infantesa fe-
liç viscuda en una Andorra
que recorda bucòlica i, pot-
ser, un xic idealitzada. De ca-
minades per prats de granda-
lles, rierols i alguna resclosa
per travessar-los que avui se
sent incapaç de situar, un cop
devorada per tant de ciment.
Una infantesa de jocs al ca-
rrer, sempre amb el germà
gran, el Christian, fins que la
mare els cridava a berenar.
De les aventures infantils en
recorda la d’enfilar-se a les fi-
nestres de Radio Andorra per
contemplar aquells interiors
ja deshabitats, un territori
que incitava a imaginar his-
tòries. 

Perquè això d’imaginar
històries l’acompanya des de
ben petita. Primer van ser les
que els explicava la mare:
qualsevol estona era propícia
perquè se n’inventés una,
on potser els dos germans
eren protagonistes. I mare
i pare, insisteix, van ser
els que la van empèn-
yer, amb l’exemple, cap
a la lectura constant: la
casa familiar sempre

va estar envaïda de llibres
prenent posicions en cada
espai buit. Encara avui, diu,
viatja sempre amb les male-
tes mig buides, en previsió de
tots els volums que carregarà
a la tornada. 

Els avis de Lacueva, barce-
lonins, es van instal·lar a An-
dorra allà pels seixanta, amb
una filla adolescent que més
endavant coneixeria un jove
d’Alcanyís que havia recalat
al país atret per una oportu-
nitat laboral potser temporal
i que ja no s’hi va moure més.
Formaria la seva família i es
forjaria un futur professional,
a Pyrénées primer i com a di-
rectiu d’una marca de licors
més tard. Així que cap ante-
cedent familiar feia preveure
l’interès que es despertaria
en Ludmilla pel món de
l’hostaleria: acabats els anys
al Lycée es va encaminar a
Suïssa –el germà ja hi era–
per estudiar un secretariat
internacional d’alta direcció i
inscriure’s a l’École Hôtelière
de Lausana. I posats a inte-
ressar-se pel sector, òbvia-
ment va voler conèixer a fons
el de casa seva: el fruit va ser
el primer llibre, Els pioners de
l’hoteleria andorrana del se-
gle XVI al segle XX, publicat el
2001. La vena per la recerca
històrica se-
guir ia,
a m b

L’home de mirada clara, bio-
grafia novel·lada de Charles
Romeu. I ara acaba d’estre-
nar-se en la pura ficció amb
Mort sota zero, en clau policí-
aca. 

El món de l’hostaleria in-
ternacional –durant un
temps va treballar per Suïssa,
França i Itàlia: “si mai em
perdo, busqueu-me a Itàlia”–
li va deparar aventures i
anècdotes, que protagonit-
zen des de Yoko Ono al ma-
trimoni Gorbatxov: va tenir
oportunitat de conèixer-los
mentre treballava a Torino,
en aquest cas al departament
de relacions de Martini-Ros-
si. La van impactar, tant pel
somriure que sempre van ex-
hibir, tots dos, recorda, com
per veure aquella taca tan ca-
racterística de l’aleshores ja
exmandatari rus. 

És clar que quan a Lacueva
l’ocasió de fer coneixences
no se li presenta, ja se la bus-
ca ella: en una llibreria londi-
nenca va ensopegar amb
Cheryl Blair i cinc minuts
després l’estaven petant ami-
gablement. Andorra sempre
és un tema exòtic i propici a
la conversa. “Encara que no
estic segura que sabés on es-
tem”, dubta, amb punt de ma-
lícia. Amb aquests dots per a
la diplomàcia a l’escola l’ha-
vien apodat Mademoiselle

Rélations Publiques. Do
que li ve de mare i àvia,

puntualitza. Així que
potser la podríem
aprofitar com a
mediadora en
temps (com tots)
tan conflictius, li
proposem. “Això
de mediar suposa

rebre pels dos
costats”. Així
que no s’hi veu,

confessa. Millor
seguir amb l’es-

criptura. 

Ludmilla Lacueva
El do de gents
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