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EXERCICI 3
COMENCEM A ESCRIURE SENSE FORMAT
Copia el text següent tal com està. Ves amb compte de no deixar-te accents, comes,
punts, signes d'admiració etc. No és important acabar primer sinó escriure el text
correctament.

Pedres

Un expert assessor d'empreses en gestió del temps va voler sorprendre als
assistents a la seva conferència. Va treure de sota l'escriptori un pot gran. El va
col·locar a sobre de la taula, juntament amb una safata amb pedres del tamany d'un
puny i preguntà:

-Quantes pedres pensen que caben en el pot?

Després que els assistents fessin les seves apostes, va començar a posar-hi pedres
fins que el pot va estar ple. Llavors preguntà:

-Està ple?

Tothom el mirà i assentí. Llavors tragué de sota de la taula un cubell amb grava. Ficà
part de la grava al pot i l'agità. Les pedretes penetraren en els espais que deixaven
les pedres grans.

L'expert somrigué amb ironia i repetí:

-Està ple?

Aquesta vegada els oients dubtaren:
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-Potser no.

-Bé!

I posà sobre la taula un cubell amb sorra que començà a bolcar en el pot. La sorra
es filtrava entre els petits forats que deixaven les pedres i la grava.

-Està ben ple? - preguntà de nou.

-No!!! - exclamaren els assistents.

-Bé - va dir. I agafà una gerra d'aigua d'un litre i començà a tirar-la dins del pot. El
pot encara no estava ple.

-Bé, què hem demostrat? - preguntà.

Un alumne va respondre:

- Que no importa com n'estigui de plena la teva agenda que, si t'ho proposes,
sempre pots encabir-hi més coses.

- No!!! - respongué l'expert - El que aquesta lliçó ens ensenya és que si no col·loques
les pedres grans primer, mai les podràs col·locar després. Quines són les pedres
grans a la teva vida? Els teus fills, els amics, els somnis, la salut, la persona
estimada? O són el treball, les teves reunions, els viatges de negocis, el poder o els
diners? La decisió és teva. Una vegada t'hagis decidit... posa aquelles pedres
primer. La resta trobarà el seu lloc.
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