Ha arribat el Fesolet. Post personal.
Vaig treure aquesta pàgina uns dos mesos abans de l’arribada del meu fill, després va
arribar, el tsunami se’ns va endur i, després de dos mesos... PER FI! He trobat una mica
d’energia i de temps per continuar avançant aquest projecte.
No pretenc fer un post sobre la felicitat de ser mare ni parlar sobre aquest petitó que em té
enamorada, ni molt menys fer els típics comentaris ensucrats. Per dues raons: una, no sé ferho i no crec que interessi ningú. I dues, perquè és mentida! Si, és una experiència única i
meravellosa. Si, els sentiments cap a aquesta coseta petita son increïbles. Però no, no hi ha
unicorns llençant purpurina des d’un arc de Sant Martí. És dur. És cansat. I no me n’amago.
Tampoc em queixo. És així. En Fesolet té les necessitats que tenen tots els altres nadons, i
nosaltres estem més que disposats a donar-li el que necessita. Però això et pren tot el temps
i energia possibles. He tardat pràcticament dos mesos a trobar una mica de temps per a mi,
per a començar (si, dic començar) a fer algunes petites coses. La vida és així quan ens
convertim en pares i mares. Si a més hi ajuntem les hormones, el postpart, les nits a
trossos... és dur. Després, ell et mira amb els seus ullassos, et fa un somriure enorme i, ja
està, caic rendida. Farà de mi tot el que voldrà.
Bé, només he passat per dir que a partir d’ara podré escriure una mica més sovint al blog i, si
l’entrevista del proper dimecres no té el resultat que m’agradaria, espero poder començar
aviat l’acompanyament per la creació d’empresa i fer el salt definitivament. Aquest mes serà
decisiu: o bé tinc un treball que podria estar dins la categoria « pour les pro » de la web,
però amb un contracte temporal i el projecte de l’empresa avançarà més lentament (jo no
ho deixo!), o bé em llanço amb l’empresa al 100%. Sigui el que sigui, estic enmig de dos
projectes que faré igualment (en parlaré aquí).
Els propers dies m’encarregaré de la part multi llengües de la web. No m’agrada haver de
descarregar les traduccions. Intentaré fer un menú amb les traduccions que sigui millor que
el Google Translate.
Fins aviat!

