
DES DE LA VELLESA 

Asseguda al balancí, avui, que faig 83 anys, recordo les grans i petites 

històries de la meva vida. Reconec que no ha estat fàcil, no ha estat sempre 

un camí de roses vermelles, ple de fantasia, d’amor dolç i de delicadesa... 

però penso que els sotracs m’han ajudat a sobreviure, a agafar confiança  i a 

arribar a ser, avui, la persona que sóc.  

De la meva infància... recordo quan jugava amb quatre pedretes a muntar un 

castell o quan la mare em duia als braços, cansada de treballar al camp, i 

aprofitant cada cèntim per a poder fer de la meva infantesa i de la dels meus 

germans, un moment dolç i agradable. Recordo quan el pare se’ns emportava 

d’excursió i quan, amb un mig somriure, em deia que pugés dalt d’un arbre 

perquè, des d’allà, la vila on vivíem, semblava més gran i lluminosa. Però la 

tristesa se sentia en l’ambient de casa per la maleïda guerra, pels familiars 

desapareguts, per la llesca de pa ressec que mullàvem amb aigua...  

De la meva adolescència, ben poc tinc guardat a la memòria... Penso en el 

vestit blau que em va fer la mare quan vaig complir els 16 anys, en el ball a la 

plaça i en la primera mirada amb en Josep... Sí, ara penso que en Josep va 

ser el meu primer amor, el primer que em va fer sentir princesa entre els 

pobres... Quina llàstima! En Josep va morir als 22 anys d’alguna malaltia que 

llavors era incurable i jo em vaig voler morir amb ell... 

Als 18 anys em van enviar a servir a una casa de Barcelona. La família Roca 

em va tractar molt bé però jo... no m’hi vaig acabar de trobar mai bé entre 

aquella gent tan refinada!  



Per sort, als 20 anys vaig conèixer el Carles, l’home que continua enamorant-

me amb la seva mitja rialla de pagès. Ell va ser qui se’m va emportar de la 

casa dels Roca cap al meu estimat poble, Montsonís.  

Quan vam començar a madurar, a adonar-nos que havíem de gaudir de la 

vida, en Carles i jo vàrem decidir passar el màxim de temps amb les nostres 

petites floretes: la Maria, l’Helena i la Marta. 

En aquella època, vam ser feliços, però la bona carn i els pastissos no van 

poder formar part, moltes vegades, de la nostra taula. Faig memòria i recordo 

els hiverns de plana, glaçats i sense una bona calefacció, amb tots cinc al 

voltant de la llar de foc, embolicats amb moltes mantes, explicant històries.  

Les nostres filles han estat la força per mirar endavant, per fer-nos riure 

malgrat les circumstàncies. Les miro amb orgull, les veig unes dones valentes 

que han estudiat i treballat molt per guanyar-se la vida i que lluiten per a què 

els seus fills, els nostres néts, tinguin un futur millor. 

He vist passar d’escriure amb ploma a l’ordinador, de comunicar-nos en carta 

a trucar o enviar aquests missatges moderns pel mòbil... però el que pensem, 

passem i vivim les persones és si fa o no fa... perquè un dinar en família, per 

senzill que sigui, si està fet i compartit amb amor dóna felicitat i nodreix més 

que el més delicat.  

I ara, somric... perquè penso que, la meva vida, la vida de qualsevol, pot 

servir per fer una pel·lícula; una pel·lícula que no té marxa enrere, però que 

deixa empremta per a un futur amb noves il·lusions. 
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