LES DEU PROFESSIONS DEL FUTUR
L’altre dia va arribar a les meves mans un article d’una revista de “management” (com es diu
ara) en la que un expert citava les deu professions que, segons sembla, seran les més
sol·licitades en un futur més o menys immediat. Segons aquest expert els professionals més
buscats, serien els que es dediquessin a les següents activitats (cito textualment):
1-Conseller de productivitat: Assessor en matèria de salut, benestar i gestió del temps.
2-Gestor digital: Mantenidor de xarxes socials i AAPP.
3-Equilibrador de microbis: Controlador de l’equilibri microbià a l’esser humà.
4-Desorganitzador corporatiu: Desorganitzar organitzacions per tornar-les a organitzar (sic).
5-Tutor de curiositat: Entrenador de les nostres habilitats.
6-Especulador de divises alternatives: Gestor de les monedes virtuals com el Bitcoin i altres.
7-Pastor urbà: Jardiner urbà a mig camí de pagès i guia naturalista.
8-Reparador de impressores 3D: Està clar, no?
9-Gestor de mort digital: Eliminador del nostre rastre a la xarxa després de morts.
10-Arxiver de vides personals: Professionals dedicats a ordenar els aspectes de la nostra vida.
Independentment de que no tinc gaire clar quin empresari estaria disposat a contractat algú
perquè li desorganitzi la seva organització, el Bitcoin no sembla haver tingut massa èxit o
dubto de l’interès en eliminar el rastre a la xarxa un cop marxat a l’altre barri, em dona la
impressió que aquest “top ten” te una visió distorsionada de l’actualitat. Així doncs m’he
permès de proposar una altre llista alternativa que considero més adient a les circumstàncies
de la societat actual. Som-hi:
1-Entrenador de xoriços: Sens dubte es faria d’or amb la gran abundància d’aquesta espècie.
2-Assessor de discursos polítics: Especialista en l’art d’ensenyar a parlar molt sense dir res.
3-Inspector de corrents d’aire: Sols cal ser cosí, gendre o cunyat d’un càrrec polític. La feina es
senzilla: cobrar a fi de mes sense moure’t de casa.
4-Gestor d’enllaços monàrquics: Cercador de gendres ben plantats i dròpols per princeses
borbòniques. Segons sembla n’hi han algunes més de les que coneixem.
5-Activador anticultural: Organitzador de tertúlies televisives on l’únic objectiu es no parlar de
res que valgui la pena, per tenir ben controlats els ramats televisius.
6-Copiador: Especialitat periodística consistent en transcriure literalment lo que ens mana el
polític de torn. Conegut també con: “La voz de su amo”.
7-Representant de grup musical: Professió ja existent però amb un gran futur. Segons les
darreres estadístiques al nostre país , la densitat es de deu conjunts per metro quadrat.
8-Organitzador de partits polítics: Segons les darreres prospectives, d’aquí uns anys, cada
ciutadà haurà format el seu propi partit.
9-Il·lusionista: Pensador altruista i utòpic, convençut de que tot millorarà en el futur.
10-Futbolista mossegador: Nova espècie. El import de la seva fitxa es directament proporcional
a la intensitat i extensió de la queixalada.
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