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Editorial

El Consell Consultiu de la Gent Gran 
d’Osona (CCGGO) està d’enhorabona! 
Estrenem revista! L’objectiu principal 
d’aquesta nova iniciativa és de fer visible 
l’activitat i la importància del CCGGO. I 
abans encara, explicar què és el CCGGO i 
donar-lo a conèixer a tota la gent a la que 
li arribi l’exemplar. Si fullegeu veureu que 
volem ser l’aparador de les associacions 
dels diferents municipis que formen part 
del Consell Consultiu i també de persones 
grans que han esdevingut rellevants per 
algun fet o trajectòria vital. En definitiva, 
volem fer arribar un missatge que trenqui 
prejudicis sobre la gent gran i mostri el 
gran exemple d’envelliment actiu que hi 
ha a la nostra comarca. 

Aquesta revista neix amb la voluntat 
de fer un número anual, coincidint 
amb l’Assemblea del Consell, per així 
poder entregar exemplars a totes les 
associacions que en formen part i 
aprofitar un moment de gran assistència 
per presentar-la i posar en valor la feina 
feta.

Si entrem en detall, us comentem 
que la revista està estructurada en 
una primera part on explica qui som i 
què fem com a CCGGO. Expliquem les 
activitats concretes que hem realitzat 
durant l’any en curs, la renovació de la 
Comissió Permanent, els campionats 
que organitzem de diferents jocs com el 
billar, la petanca i el rummicub; i també 
explicarem la trobada anual de juntes de 
casals que cada any celebrem en un indret 
diferent de la comarca. La publicació té 
una segona part amb articles d’opinió, 
entrevistes i altres articles d’interès.

Com tot el que fa la Comissió Permanent 
del CCGGO es tracta d’una proposta 
inicial i, com no pot ser d’una altra 
manera, estem oberts i obertes a rebre 
noves propostes, que podeu fer arribar al 
següent correu electrònic: 
nserras@cssosona.cat.

No puc tancar aquest editorial sense els 
oportuns agraïments a totes les persones 
que han col·laborat en l’elaboració i 
participació de la revista. Especialment a 
la Concepció Espadamala, de la Comissió 
Permanent, per tenir la idea i per 
arremangar-se a estructurar i escriure els 
articles necessaris, i a la Núria Serra per 
fer sempre el millor acompanyament. 

Un agraïment enorme a totes les persones 
que desinteressadament contribuïu a 
l’organització d’un envelliment actiu i 
feu de la gent gran d’Osona uns referents 
vitals!

Rafa Cuenca,
President del CCGGO i del Consorci  

d’Osona de Serveis Socials

Primer número de la revista de la gent gran 
d’Osona
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Organització

Els canvis demogràfics experimentats 
en les darreres dècades i l’augment de 
l’esperança de vida de la població han 
provocat un increment molt significatiu 
del pes social de les persones grans 
en la nostra societat. La millora de les 
condicions físiques, la salut, situació 
social, etc. provoca un canvi en els 
hàbits de les persones grans pel que fa 
a la participació  en  diferents àmbits 
de la societat i apareix el concepte de 
persones grans actives. Amb l’objectiu 
d’afavorir aquesta participació de la gent 
gran i la millora de la seva qualitat de 
vida es creen a les diferents comarques 
de Catalunya els Consells Consultius de 
la Gent Gran (CCGG). 
El Consell Consultiu de la Gent Gran 
d’Osona existeix des de l’any 1996, 
però se li dona una embranzida l’any 
2016 com a òrgan de participació i de 
gestió de la gent gran de la comarca 
en els temes que afecten a aquest 
col·lectiu. Adscrit al Consell Comarcal 
d’Osona - Osona Acció Social, el formen 
representants de les associacions, 
moltes d’elles vinculades a casals. Els 
seus objectius són: impulsar programes i 
accions de dinamització que promoguin 

Què és el Consell Consultiu de la Gent Gran?
la participació de la gent gran; promoure 
les relacions entre les institucions i les 
entitats de la comarca amb la finalitat 
de detectar les necessitats de la gent 
gran d’Osona; participar en el Consell de 
la Gent Gran de Catalunya i organitzar 
activitats adreçades a la gent gran a 
nivell comarcal.  Entre les activitats que 
organitza anualment figuren la trobada 
comarcal de la Gent Gran d’Osona, la 
trobada anual de Juntes d’associacions i 
els campionats lúdics de billar, petanca o 
Rummicub. Les associacions que formem 
part del CCGGO es troben un cop l’any a 
l’Assemblea General, normalment al mes 
de desembre. En aquesta assemblea es fa 
balanç de les activitats realitzades durant 
l’any, es recullen propostes noves i, quan 
s’escau, es renova la Comissió Permanent 
(CP). Aquesta comissió està presidida pel 
mateix president del CCGGO, per una 
vicepresidència i d’entre 5 i 8 vocals. 
A part, es compta amb el suport d’una 
tècnica del Consorci d’Osona de Serveis 
Socials. Els membres de la CP es renoven 
cada 4 anys.

Durant aquest any, han format part de la 
Comissió Permanent (CP):

Rafa Cuenca
President del CCGGO i del 

Consorci d’Osona de Serveis 
Socials

Assumpta Riera
Vicepresidenta. Secretària 

del Casal del Jubilat de 
l’Esquirol.

Núria Serra
Secretària i tècnica del 

Consorci d’Osona de Serveis 
Socials

Serafí Padrós
Vocal, Tresorer de la Llar 
del Jubilat de St. Pere de 

Torelló

M. Dolors Boix
Vocal. Tresorera de 

l’Associació Gent Gran de 
Manlleu

Araceli Garcia 
Vocal. Vinculada a l’Associació 

de Jubilats de Taradell, a Càritas 
Taradell i  a Osona contra el Càncer.

Concepció Espadamala  
Vocal. Vinculada al Casal 

Font Noguera de St Julià de 
Vilatorta

Ramon Calm
Vocal. Vinculat al Casal 
Flor del Montseny de 

Viladrau.

Felip Zapater
Vocal. Secretari del Casal 

de Calldetenes i a la Penya 
Barcelonista Plana de Vic.
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Trobada

Al mes de febrer d’aquest any, vam 
valorar recuperar la proposta d’organitzar 
una trobada de Rummicub, que havia 
quedat aparcada per la pandèmia dos 
anys enrere. Però per a tirar-la endavant, 
necessitàvem ajuda de persones que 
fossin aficionades a aquest joc de 
taula. Vam fer una crida a través de les 
tècniques de gent gran que treballen 
a la comarca i de seguida vam trobar 
dues voluntàries, usuàries del Casal Cívic 
Mossèn Guiteras de Vic, la Dolors Mayans 
i l’Àngela Arumí. Elles, conjuntament amb 
en Felip Zapater i la Núria Serra, com a 
representants de la Comissió Permanent, 
i amb l’última incorporació de la Cris 
Chirveches, ens vam anar trobant per 
compartir impressions i generar idees. 
Després de donar-hi moltes voltes, la 
Dolors Mayans ens va aparèixer en una 
reunió amb un calendari i organització 
del campionat complexa i complert a 
l’hora, que permetia que tothom pogués 
jugar en les diverses rondes i partides i 
poder puntuar els resultats de manera 
objectiva. A partir d’aquí ja vam veure la 
llum, i vam tirar endavant amb la trobada.
 
El dilluns 10 d’octubre ens vam trobar 
més de 60 persones, entre jugadors i 

àrbitres voluntaris, de 10 casals diferents, 
al Casal de Can Planoles de Roda de Ter. 
Hi va haver 48 jugadors repartits en 12 
taules que ho van donar tot des de les 
10h del matí fins a les 4h de la tarda, 
jugant un total de 16 partides cadascun.

Des de la Comissió Permanent, valorem 
la jornada com a exitosa respecte a la 
participació i desenvolupament de les 
partides. Només va fallar la llum de la sala, 
que no era suficient per veure les fitxes 
sense esforç. Cal agrair la bona acollida 
que ens van fer des del casal amfitrió 
i la feina tant dels delegats de cada 
associació com dels àrbitres, que des 
del primer moment van vetllar perquè la 
trobada anés tan bé.

Esperem poder trobar-nos tots i totes 
l’any que ve i sumar-hi més participants.

Guanyadors del torneig:
1a classificada: Dolors Mayans- Casal 
Cívic Mossèn Guiteras
2a classificada: Transi Pérez – Casal de St 
Julià de Vilatorta
3a classificada: Carme Sañé – Casal de 
Taradell

Felip Zapater 
Calldetenes

Com va néixer la primera trobada de 
Rummicub
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Activitats

Durant aquest 2022, el CCGG d’Osona 
ha organitzat els campionats comarcals 
de billar i petanca que enguany arriben 
a la 4a Edició, amb la participació de 124 
persones provinents de 7 casals en el cas 
del billar i de 6 casals en el de la petanca. 
Després d’aquests dos anys tan durs de 
pandèmia, en què es van haver d’aturar 
totes les activitats i també suspendre 
els campionats, aquest ha estat un 
retrobament molt esperat.

En el cas de la Petanca, hi ha participat 
les següents associacions: Casal de 
Calldetenes, Casal Cívic Mossèn Guiteras 
de Vic, Casal Pensionista Carme Vila i 
Formosa de Roda de Ter, Associació de 
Jubilats i Pensionistes d’Osona (Casal de 

Tornen els campionats comarcals de 
petanca i billar

la Rambla de Vic), Casal Font Noguera de 
St. Julià de Vilatorta, Llar de Jubilat de St. 
Pere de Torelló.
En el cas del Billar hi han participat: ASVAT 
de Manlleu, Amics del Billar de L’Esquirol, 
Casal Cívic de Torelló, Casal de la Rambla 
de Vic, Casal Font Noguera de St. Julià 
de Vilatorta, Casal Cívic de Vic, Amics del 
Billar de St. Quirze.
El casal Font Noguera de Sant Julià de 
Vilatorta és qui ha quedat en 1r lloc, 
tant de billar com de petanca; en 2n 
lloc, també en ambdós campionats, 
ha quedat classificat el casal Mossèn 
Guiteras de Vic; i la 3a posició, en el cas 
del billar s’ha repartit entre els Amics del 
Billar de St. Quirze de Besora i el Casal 
Cívic de Torelló, mentre que en el cas de 
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Activitats

la petanca el 3r classificat ha estat el casal 
de Calldetenes.

El Sr. Joan Carles Rodríguez, president 
del Consell Comarcal d’Osona, fou el 
responsable de lliurar els premis als 
equips guanyadors en dues jornades 
finals de celebració. En el cas del billar, 
dita jornada va tenir lloc a Torelló, 
amenitzat per un piscolabis, i, en el de la 
petanca, a Sant Julià de Vilatorta, després 
de fer un dinar de germanor amb més de 
80 comensals. A part dels premis d’equip, 
també es va fer entrega d’un obsequi a 

totes les persones participants de cada 
campionat.
Des del Consell Consultiu de la Gent Gran 
destaquem el bon ambient entre els 
participants, la companyonia, el respecte 
i les ganes de compartir, valors i actituds 
que han estat també molt presents en les 
dues celebracions finals. 
Des de la primera edició dels campionats, 
s’ha demostrat que aquestes trobades 
són molt beneficioses per fomentar la 
coneixença i l’amistat entre les persones 
integrants dels diversos casals de la 
comarca d’Osona que hi participen. 
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Trobada

El 27 d’octubre va tenir lloc, a Oristà i 
a Prats de Lluçanès, la 4a Trobada de 
Juntes de Casals de Gent Gran amb 21 
associacions participants. 
L’objectiu de la trobada va ser doble. Per 
una banda, crear un espai de coneixença 
i reflexió al voltant del funcionament 
de les associacions de gent gran de la 
comarca, i per l’altra, conèixer part del 

4a Trobada de Juntes d’Associacions de 
Gent Gran d’Osona al Lluçanès

patrimoni del Lluçanès a través de visites 
guiades al Museu de la Terrissa, a la cripta 
d’Oristà i al santuari de Lourdes de Prats. 
L’obertura de la trobada va anar a càrrec 
de la regidora d’Oristà Lina Bruch, el 
president del Consell Comarcal d’Osona 
Joan Carles Rodríguez i Araceli García 
en nom de la Comissió Permanent 
del Consell Consultiu de la Gent Gran 
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Trobada

d’Osona. Tots tres van coincidir en 
destacar la satisfacció que suposa per 
a les institucions que, després dels dos 
anys de pandèmia, es puguin recuperar 
aquests espais de trobada i cohesió entre 
associacions. També es va reconèixer 
el paper de les juntes en promoure 
l’envelliment actiu a tots els municipis. 
La jornada es va desenvolupar amb 

un gran èxit participatiu i amb molta 
implicació per part de totes les persones 
que van ajudar en l’organització, des de 
les tècniques dinamitzadores de gent 
gran d’Osona, la Comissió Permanent del 
CCGGO i fins als voluntaris d’Oristà i Prats 
que van acompanyar els grups en les 
visites i van organitzar un final de festa 
musical al santuari de Lourdes.
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Edatisme i discriminació

Una coneguda em diu que està treballant 
en un projecte sobre productes antiedat. 
He vist una notícia a LinkedIn on un robot 
dona de menjar als avis. Al supermercat 
les estanteries amb productes per 
dissimular els cabells blancs o les 
arrugues són les més plenes d’opcions. 
La filla d’una meva amiga es posa filtres 
a Instagram per dissimular les seves 
imperfeccions als setze anys, els meus 
amics parlen amb por de fer-se grans... I 
JO NO ENTENC RES!!!!!!!!

I quin mal hi ha en fer-se gran?

“Quin problema hi ha en fer-
se gran? Guanyes experiència, 
confiança en tu mateix, seguretat. 
Saps què et convé i què no et 
convé. Això és dolent? “

Per què s’ha de dissimular l’edat? Quin 
problema hi ha en tenir els cabells 
blancs? O grisos? Per què hi ha gent que 
intenta fer-me desdir de la meva decisió 
de no tenyir-me?
Les cremes anti-edat, els procediments 
per estirar-te la cara, els filtres per quedar 
més suau a les fotos... tot això et porta a 
estar descontenta amb tu mateixa. 
De debò que quan et mires al mirall, 
carregada d’arrugues i cabells blancs, no 
et saps veure bonica?

Els invents per ajudar als “avis” a 
“suportar” la vellesa. Qui escriu aquests 
encapçalaments de notícia? Com podem 
denigrar a la gent gran? Si, a mida que et 
fas gran, els teus moviments s’alenteixen, 
però comencen a haver-hi estudis que 
indiquen que el cervell guanya en 
elasticitat i en la bona presa de decisions. 
Si, hi ha l’Alzheimer i altres demències 

que ens poden afectar, però quanta gent 
de més de vuitanta anys viu a casa seva i 
és autònoma?

Roser Rovira
Escriptora

www.roigdetardor.com
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Edatisme i discriminació

En aquest article us vull parlar de com 
l’avenç tan ràpid de la digitalització 
d’empreses i serveis està apartant a una 
part de la població, la gent més gran, de 
la societat.
Començaré parlant de la polèmica dels 
bancs i caixes i el tancament d’oficines i 
caixers automàtics per reduir costos. 

Una persona que està lluitant molt pels 
drets de la gent gran en el món bancari 
és el senyor Carlos San Juan, que amb 
la campanya “Soy mayor, no idiota” va 
aconseguir 600.000 firmes demanant 
un tracte més humà als bancs. La seva 
persistència el va portar a aconseguir que 
el rebés la Ministra Calviño i, després de 
moltes converses, ha aconseguit que al 
Butlletí Oficial de l’Estat s’hagin publicat 
una sèrie de recomanacions per a millorar 
l’atenció, com per exemple que a cada 
oficina hi hagi una persona per atendre a 
la gent gran, que tenen preferència sobre 
persones d’altres edats. Però aquestes 
recomanacions haurien de passar a ser 
legislació per assegurar-se que tots els 
bancs les compleixen, i aquesta és la seva 
lluita actual.
Deixant la polèmica de la banca de 
banda, el món digital està present a 
tots els àmbits de la nostra vida, ja que 

per aconseguir hora has de tenir cita 
prèvia gairebé a tot arreu. El món sanitari 
n’és un exemple. Sense parlar que fins i 
tot algunes visites mèdiques ja es fan 
telemàtiques.
Al meu entendre, les relacions personals 
estan molt deteriorades i, en el futur, 
canviaran encara més respecte del 
que hem vist fins ara. A la generació 
dels que estem a la ratlla dels 80, és 
a dir, vam néixer a la postguerra, ens 
va tocar espavilar-nos perquè la nació 
estava empobrida. Amb l’esforç de tots, 
treballant en una dictadura molt severa, 
vam canviar molt la nació, vam donar 
estudis als fills i vam millorar molt les 
condicions. I ara, crec que no ens haurien 
de deixar de banda d’aquesta manera, 
com si ja no tinguéssim dret ni a opinar i 
com si fóssim una nosa.

Ramon Calm 
Viladrau

Com la digitalització discrimina la gent 
gran

“A la gent gran, se l’ha 
deixada abandonada 
totalment perquè s’ha fet una 
digitalització massa ràpida 
sense tenir en compte el ritme 
d’aprenentatge de tothom”
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Envellir com a oportunitat

Actualment, les persones jubilades som 
una tercera part de la població (entre 
el 25%-33%), però estadísticament es 
pronostica que el 2030 (només falten poc 
més de 7 anys), serem el 50% (la meitat 
de les persones), sobretot a Europa i per 
suposat a Catalunya.

Si pregunteu a qualsevol persona 
si vol arribar a vell, us respondrà 
immediatament que SI. Si li pregunteu 
COM VOL ENVELLIR?, ho haurà de pensar. 

Tenim un cos que va mostrant el pas dels 
anys, però la nostra ment no segueix 
el mateix procés de consciència. Ens 
vestim, pentinem i arreglem per mostrar-
nos més joves o “conservats” als ulls dels 
altres. Gaudim quan algú ens comenta 
que no aparentem l’edat que tenim…... 
però siguem pràctics i pensem que el 
temps passa i ens caldrà tenir clar: a on 
volem envellir, com i qui ens pot ajudar 
quan calgui. 
Si pensem a on volem viure, es plantegen 
tres possibilitats: a casa, a una residència 
o a un habitatge compartit amb altres 
persones (jubilades o no). Decidir-se 
per un o altre possibilitat té diversos 
condicionats: la part econòmica dels 
costos en cada situació, ja que suposen 
diferència de preus; la part de sentir-
nos segurs i confortables en l’espai que 
tindrem i la confiança que puguem tenir 

Parlem de com volem envellir

amb qui ens ajudi. Cal informar-nos 
i apoderar-nos per prendre aquestes 
decisions.
Per últim, cal tenir sempre present que 
cada persona gran tenim un tresor 
individual, que és l’experiència que hem 
anat acumulant, i cal que l’utilitzem amb 
saviesa i a favor de poder tenir la qualitat 
de vida en la vellesa que volem.

Recordeu  que quan érem petits els avis 
eren l’espina central de la família? Fem 
per manera que l’etapa tardoral de la 
nostra vida sigui la font de transmissió 
dels costums, tradicions , llengua i 
vivències pel nostre jovent. 

Aquesta pot ser una bona manera de 
fer-nos visibles en la societat actual; ens 
sentirem útils, necessaris i presents.

 
Emília Bosch 

Psicòloga i Pdta. de la Cooperativa +65

“Fem que l’etapa tardoral de 
la nostra vida sigui la font 
de transmissió dels costums, 
tradicions , llengua i vivències 
pel nostre jovent”
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Envellir com a oportunitat

La jubilació és una oportunitat per fer 
moltes activitats que durant la vida 
laboral no havíem pogut fer. Podem 
apuntar-nos a mil i una activitats que fan 
al nostre poble o a municipis propers, 
però també podem dedicar part del 
nostre temps a fer voluntariat.

Ser voluntari és oferir-se a col·laborar 
en alguna tasca social sense estar-hi 
obligat. És ajudar, donar un cop de mà, 
sense esperar res a canvi. I com és que 
hi ha tanta gent voluntària? Doncs molt 
senzill, perquè l’essència del voluntariat 
és que la persona que el practica, sense 
ser-ne conscient, acaba rebent més del 
que ha donat. Podem ser voluntaris 
de tot el que ens imaginem. Des de 
col·laborar en associacions que treballen 
pels drets dels infants o de les persones 
grans amb fragilitat, en organitzacions 
mediambientals, en un hospital, en 
centres de recuperació i en moltes altres 
tasques de voluntariat més globals per a 
millorar la nostra societat. 

Osona és una comarca molt rica en 
voluntariat. Una de les moltes entitats 
que trobem a la nostra comarca és 
Osona Contra el Càncer, on jo col·laboro. 
Aquesta organització, nascuda el 1998, 
ha organitzat moltíssims recaptes per 

investigar i avançar en la recerca del 
càncer, en col·laboració amb centres 
sanitaris. 
Un altre claríssim exemple de voluntariat 
a la comarca és Càritas, una associació 
sense ànim de lucre que ajuda a tothom 
que ho necessiti amb alimentació, roba, 
ajudes pel lloguer, subministraments 
d’aigua i llum, entre d’altres, per 
tal d’aconseguir que tothom visqui 
dignament. En aquests temps difícils que 
vivim, una associació com Càritas té més 
sentit que mai. Aquests són dos exemples 
del gran teixit de voluntaris que té la 
comarca d’Osona, però segur que, a prop 
de casa teva, tens una oportunitat per a 
iniciar-te en aquest món.

Araceli Garcia 
Taradell

El voluntariat com a expressió de 
l’envelliment actiu
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Entrevista

La Carme Noguera és, amb 108 anys, 
la persona més gran d’Osona. Avui dia 
es manté activa i en unes condicions 
envejables. Segur que ens pot aportar 
bons consells per envellir amb qualitat. 

Carme, quin és el secret per arribar als 
108 anys amb aquesta bona salut?
No hi ha secret, només puc dir que fa 
mésde 100 anys que no he estat malalta 
perquè només vaig estar-ho quan tenia 
4 o 5 anys i no ho ha estat mai més. Em 
diuen que tinc una salut de ferro. És 
veritat, no tinc res que em faci mal i de 
metges poca cosa. A més, tinc més humor 
ara que quan era jove. Quan era jove no 
parlava gaire, ara no callo mai. Abans no 
sabia acudits, ara n’explico a les amigues. 
Tinc al·licients a la vida . Sempre he estat 
treballadora de mena. Quan no tinc feina 
me’n busco. 

Fas alguna dieta? 
Faig vida normal, no faig cap dieta 
especial i menjo una mica de tot: verdura, 
carn, peix, el que em cuina la meva filla.  
Pastissos no, perquè són dolents per la 
salut. Bec sempre aigua, i vi només els 
diumenges. Prenc el sol que diuen que 
va bé pels ossos.

Ens pots explicar algun record especial 
sobre la teva joventut? 
El primer que recordo és que vaig anar a 
col·legi d’interna als 8 anys. Allà tant era 
Nadal com St. Esteve, et deixaven quan 
començava el curs i fins que acabava no 
tornaves a casa. Hi vaig estar dos cursos. 
M’ho vaig passar bé perquè tenia nenes 
per jugar i era molt com de casa. Aquelles 
monges m’estimaven molt. Després vaig 

Carme Noguera, la persona més gran 
d’Osona amb 108 anys

anar a col·legi a Olot, fins que als 12 anys 
em van fer anar d’aprenenta a modista. 
Nosaltres estàvem als baixos de l’Hospital 
i el meu pare feia de practicant. Un dia 
el metge li va dir que necessitaven una 
infermera i que potser jo ho podria ser. 
Quan la Generalitat va muntar la primera 
Escola d’Infermeria, m’hi vaig apuntar. 
Era l’any 1933 i em vaig examinar poc 
abans de la guerra, l’abril del 36.

Com vas viure la guerra civil?
Els primers dies no vam sortir, després 
un milicià ens acompanyava al Clínic per 
anar a treballar. Més endavant vaig anar 
amb els tuberculosos al Palau del Comtes 
de Fígols. Acabada la guerra vaig tornar 
al Clínic, però vaig haver de tornar a Olot 
per la família. Allà em vaig dedicar a 
cuidar malalts per les cases.

Com ha canviat el món de la dona en 
aquests anys? Creus que ha millorat?
Abans moltes dones no sabien llegir, com 
la meva àvia, i les que treballaven anaven 
de la fàbrica a casa. Però moltes entraven 
a la casa amb la sogra i les cunyades. 
Quan es va morir la meva iaia ens posaven 
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Entrevista

un vel al cap. A la meva mare el monyo li 
feia mal de cap i es va tallar els cabells. 
La van criticar molt. Ara hi ha molta més 
llibertat. Les dones poden estudiar, es 
poden moure, poden anar a l’estranger. 
Les meves netes parlen català, castellà, 
francès i anglès. 

Sabem que fins fa poc encara 
estudiaves idiomes; actualment fas 
alguna activitat? Com és el teu dia a 
dia?
Abans estudiava francès i anglès. Vaig 
plegar per la Covid i per la vista. També 
anava a les conferències de l’Aula 
d’Extensió Universitària Gent Gran, 
que  m’agradaria  molt tornar-hi. Ara 
faig ganxet. El dimecres a la tarda surto 
amb les amigues i anem a berenar, totes 
són més joves. Amb la meva filla surto 
a passejar cada matí. Llegeixo amb els 
audiollibres, els de la Biblioteca Triadú ja 
els he esgotat tots, però m’agradava més 
llegir. També escolto contes en francès.

Com t’ha afectat tot aquest temps de 
pandèmia?
El virus és tan dolent com una guerra.  
Per sort, ningú de la meva família s’ha 
contagiat. En el confinament, vaig fer més 
hores que mai de ganxet, però el que em 
costava més era no poder veure els fills i 
nets, no poder sortir amb les amigues i 
no poder anar a francès.  Estic vacunada i 
no li tinc por al virus.

Segueixes la política? Què en penses 
del moment actual? Creus que la 
societat està millor o pitjor?
Escolto la política però a vegades no 
entenc res. Hi ha coses que m’agraden 
i d’altres que  no. M’agradaria que hi 
hagués la República. A l’època d’en Macià 
es vivia molt bé. Em va agradar poder 
votar per la independència. Si Catalunya 
fos independent viuríem molt més bé.

Tens por de morir?
Un dia em vaig trobar una mica malament 
i vaig tenir por. Però un dia o altra hem 
de morir,  i millor que quan sigui el 
moment no te n’adonis. No em preocupa 
massa.  Jo tinc fe perquè és el que m’han 
ensenyat. Fins abans de la pandèmia 
encara anava a missa. Els uns creuen que 
hi ha cel i els altres no, però no hi dono 
gaires voltes perquè el dia que em mori 
ja ho trobaré. Al cap i a la fi, si ets mort no 
pots anar a reclamar res. Per què m’haig 
de preocupar per això? No val la pena 
trencar-se el cap.

Desitgem que continuïs vivint amb 
aquesta filosofia i gaudint de la vida amb 
aquesta energia i bon humor. Agraïm tot 
el que ens has transmès. 

Concepció Espadamala
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Si algú ens hagués dit quan érem nens i a 
l’estiu jugàvem a la cuit entre els modolons 
de garbes a l’era, o quan, d’hivernada, 
ens ficàvem a totes les entrades de les 
cases on, negra nit i sota bombetes del 
vint i cinc i encara brutes, els nostres 
progenitors munyien les vaques, si algú, 
dic, ens hagués volgut alliçonar sobre el 
nostre futur, amb ulls incrèduls hauríem 
plantat a córrer, enriolats de l’acudit. 

Així mateix, ja adolescents, a qui ens 
hagués omplert el cap amb metàfores 
filosòfiques sobre el sentit profund de 
la vida, l’hauríem engegat a pastar fang. 
La prioritat era la descoberta del nostre 
propi cos i, per sobre de qualsevol altra 
cosa, la meravellosa tafaneria de saber 
què s’amagava sota la roba del noi o de 
la noia que ens abellia. I no cal discutir 
l’urc de tenir  vint anys. Un miracle! I vet 
aquí que allò que no enteníem ni volíem 
escoltar, com que, de moment, no hem 
mort ni a mans de Déu ni de cap boig, 
ara ens cal tenir-ho present. Perquè ja hi 
som. Som on ens deien que arribaríem. 

Som al temps de recordar, en moments 
de recolliment, l’aigua barreig que 
conforma la vida. D’evocar, en tertúlies 
d’amics, situacions divertides que els 

La memòria del soldat
El soldat no fa memòria fins
que viu confiat a rereguarda
i es sap omís a l’índex dels herois.
Només llavors es llepa els xiribecs
de batusses marfondides i du
 a casa del drapaire els ferregots
amb carrall, que en temps, eren llos i tremp
a l’orelló i al parpal. Deslliurat,
veu passar el temps i el compte. Ara el cull
amb àvida mesura. Sap que l’ha
d’assaborir com el fruit xic de mel
d’un presseguer de vinya. De secà.

anys no han sabut esborrar. Podem, 
segurament amb raó, fer broma de les 
nostres mancances físiques, i, si s’escau, 
del fet que algú, amb molt de poder, ens 
inhibeix de manera escandalosa la nostra 
sexualitat. I, perquè no, tenir present que 
se’ns escurça perillosament el temps. És 
la veritat.

I si volem fer-nos pesats amb els joves que 
ens cauen a prop i mirar d’alliçonar-los, 
som a l’edat justa. De nou, i sortosament 
per a ells, no ens faran cap mena de cas.

Temps era temps

En aquest primer número de la revista, comptem amb 
una col·laboració molt especial d’en Josep Riera, 
d’Oristà. Ell es defineix com a pagès, forner i poeta.  La seva 
producció literària ha estat durant més de 30 anys la poesia 
i darrerament s’ha estrenat també en prosa. Tant en un 
gènere com en l’altra es caracteritza per la seva sensibilitat 
amb l’entorn i el paisatge , el seu arrelament al territori i el 
diàleg constant amb la natura. Ha publicat una quinzena 
de llibres de poesia, dos en prosa i ha estat premiat en 
diversos certàmens literaris. 

Contraportada


