
Després de l'acomiadament

Es fa difícil pensar en la feina sense referir-se a l'atur. El gener del 2010, a la comarca de l'Anoia, 
s'han registrat 11.412 persones sense treball. Una situació de crisi fa necessària la divulgació de 
tantes dades i coneixements com sigui possible per superar-la i resultar millors.

Si preguntéssim què representa per cadascú el propi lloc de treball, quantes respostes obtindríem! 
La psicologia ha intentat buscar una manera per referir-s'hi, que permeti entendre com ens sentim 
quan ens quedem sense feina i ens faciliti avançar. L'ocupació és una font de significats: ens dóna 
una identitat, ens vincula a un grup, ens marca un ritme, ens posa en contacte amb persones. És un 
valor, depèn de la importància que cadascú li doni i en aquesta mesura la seva pèrdua causarà més o 
menys dolor; estem parlant del dol.

El  dol  és l'estat  de qui ha experimentat  una pèrdua significativa i  s'allarga fins que la persona 
accepta que definitivament no en disposa més però hi compta d'una manera diferent. Assumir les 
pèrdues ens permet créixer.

La  notícia  d'acomiadament  pot  crear-nos  atordiment,  és  difícil  acceptar  un  canvi  inesperat  i 
indesitjable i podem reaccionar amb plors, amb ràbia. La negació de la notícia és un mecanisme que 
en redueix l'impacte. El qüestionament i la incredulitat es mantenen fins que comencen a aparèixer 
els sentiments de dolor.

Pot aparèixer la regressió en viure la desocupació com un estat transitori (unes vacances) sense 
afrontar la gran significació de l'antiga feina i els canvis que implica la pèrdua.

En adonar-se que es pertany al col·lectiu dels aturats, és possible albergar desitjos de recuperar la 
situació anterior, aquell treball, i es busquen culpables, s'experimenta una crítica excessiva, es pot 
recórrer a substituts per reviure els records. En definitiva, no s'ha acceptat emocionalment.

Aleshores apareix la desesperança, l'estat d'ànim s'afebleix, es treu importància a l'acomiadament 
(de totes maneres era el millor que em podia passar), no s'assumeix la realitat,  no es prenen les 
mesures oportunes per reorganitzar-se. L'acomiadament encara té un pes específic.

Finalment  la  reflexió  alterna  a  pensar  en  nosaltres  mateixos  i  en  la  feina,  i  la  nostra  vida  es 
reorganitza al marge de la història. Quan ens atrevim a canviar admetem que la situació ha canviat.

Tot i l'alt índex d'atur i la familiaritat que poguem tenir amb el cas, les conseqüències de la pèrdua 
de feina són personals i molt dificilment ens podem posar a la pell de l'altre. Escoltar-nos és el 
millor suport i per això és útil ser-ne sensibles. 
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