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Fer 80 anys 

 
Parlament de la Mariàngels 

 
Com a conseqüència de la meva estricta i llunyana educació, i amb un intent de 

mantenir les meves deteriorades conviccions religioses enmig de tan materialisme, permeteu-
me dir-vos en primer lloc: Déu vos guardi. 

l en segon lloc, i seguint amb les resquícies de fe que encara em queden vull donar 
gràcies a Déu  de tantes coses...., tenim amics, una família, uns fills que no ens els mereixem 
i uns néts macos i espavilats . Ens sentim bé al lloc on vivim. Lluny de les nostres vides les 
guerres, els patiments i  la pobresa que contemplem cada dia en altres parts del món. 

I per últim som privilegiats perquè fins i tot tenim molts anys, en tenim vuitanta i estem 
bé i podem celebrar-ho. 

Felicitats, Esteve!, l’any vinent si Déu vol celebrarem les noces d’or junts, i com que 
l’educació sí que serveix per a moltes coses tornarem a donar gràcies a Déu per tot. 
 
LES  AULINES    31 de  maig  del  2008 
 

Parlament de l’Esteve 
 

Abans de tot, agraeixo molt la vostra presència, és el millor regal. 
 

Tot buscant al diccionari una paraula que ara no ve al cas, ensopego amb una altra i 
penso: aquesta també em pot servir. 
Conviure . Viure plegats 
Convivència. L’acció de conviure 

Heus aquí una de les accions més difícils i complicades de la vida de la majoria dels 
mortals, tant individualment com col·lectivament. En això de la convivència penso que tots en 
podem dir alguna cosa. 

Per sobre de tot la convivència amb la parella, ara es diu així, aquí sí que no sé pas 
quina nota em posarien, penso que no pas gaire alta, tal vegada haver arribat fins aquí sense 
trencar-se actualment ja és un mèrit, perquè ara, les parelles es fan i es desfan amb més 
facilitat que les sardanes. I la convivència amb els fills, nores i néts, ha estat sempre 
extraordinària, són tots un bé de Déu i la causa de moltes alegries i satisfaccions. Tinc una 
família que a vegades penso que no en sóc mereixedor. 

Moltes vegades ens lamentem que la convivència és molt difícil, i quasi sempre 
pensem en la convivència en parella, en parella normal, s’entén, però la convivència és difícil 
en qualsevol situació, sigui en parella normal, sigui en parella de fet, com es diu ara, sigui 
entre familiars, sigui entre amics, sigui entre companys de feina o professió, sigui entre veïns, 
sigui entre pobles, sigui entre races, sigui entre religions, sigui entre nacions o estats. No hem 
arribat, encara, entre planetes.     



 
Parlant de planetes. Arreu d’aquest nostre, ben minúscul per cert, hi ha conflictes de 

convivència. No fa pas gaire que vaig rebre un email d’una d’aquelles associacions que diuen 
que treballen per la pau del món -- una quimera com una altra. Anaven contra Israel que, 
segons deien, estaven massacrant els palestins i que ho fes córrer, com fem a vegades. Els 
vaig contestar que de jove ja n’havia mort prou de jueus, quan per Divendres Sant, a les tres 
de la tarda, anàvem darrere l’altar de l’església de Sant Esteve, ens proveïen de bastons i 
picàvem amb fúria sobre caixes i bancs simulant que matàvem jueus. El terrabastall era 
terrible, impressionant. Què sabem nosaltres de la veritat del que passa arreu del món, si ni 
tant sols sabem el que passa al costat de casa? La responsable de l’associació em contestà 
una mica avergonyida, dient-me que ella de petita també havia anat a matar jueus sense 
saber per què, amb la seva avia. 

Després de la guerra mundial el 1946, hi havia al món 74 països o estats, mentre que a 
l’actualitat n’hi ha 191, i com que penso, i espero, que aquesta xifra s’anirà augmentant, em 
pregunto: això facilitarà o complicarà la convivència?. Penso que hi haurà més conflictes, però 
més petits, hi haurà més guerres “guerrejades” que deien antigament i que ara se’n diu de 
guerrilles.  

Qui no ha viscut en més o menys grau, situacions difícils de convivència?. Penso que 
tothom, i el que cal és sobreviure-hi, aquesta és la qüestió!. I de tant en tant fer com aquell 
que, anant amb bicicleta de muntanya li varen preguntar: 
- On vas ara tot sol?. 
- Amunt, amunt fins que no trobi ningú! – va contestar ell. 
O com aquell altre, més o menys de la meva edat que sovint diu: Ara, el que cal és fer el tal-
liro i anar tal-lirejant!.  

Als meus 80 anys, puc començar a fer balanç, i a hores d’ara no em sembla pas 
negatiu, hem estat llavor de vida, hem trobat satisfaccions en el treball, que quan és una mica 
creatiu és engrescador i un descans en ell mateix; i si en ocasions ha estat físicament feixuc, 
descansar s’ha convertit en un merescut plaer.   Fins i tot hem complert amb escreix amb allò 
d’escriure un llibre i plantar un arbre. I sense esforçar-nos-hi, no hem fet mai cas d’allò de: 
Tothom ho fa!, llevat dels assumptes de l’església, que sí que els tinc aparcats com quasi 
tothom, només hi vaig per descansar el genoll esquerra, que com l’alta d’esquerra, ja no és ni 
republicana; el dret, de genoll, encara aguanta. Abans era un catòlic practicat i ara sóc un 
catòlic discrepant. A mesura que m’ha minvat la fe en el catolicisme, m’ha augmentat el 
catalanisme. Alguns ideals ens ajuden a viure encara que els considerem inassolibles. Millor 
dit, si tenim un ideal inassolible no ens hem de preocupar per tenir-ne d’altres. Aquest meu 
ideal em durarà tot el que em resta de vida, i un xic més, que deia la mare. 

En realitat la fe s’aguanta encara que sigui per un fil, però el que no s’aguanta de cap 
manera és l’església en les seves màximes jerarquies.  Desaparegut el bisbe Deig, que fins i 
tot era del Barça, ja no ens queda ningú per confiar-hi. Els mossens, com en Ballarin, que 
també és del Barça, poca cosa poden fer, encara que s’esforci en proclamar que els 
governants, com que no saben llatí, ens ho capgiren tot quan no volen que ens diguem Nació. 
Natio ve de néixer, regio ve de rex, rei, ens diu, i afegeix: la meva nació és Catalunya, sóc nat 
català. 

En 80 anys hem viscut molts canvis. Solem dir que som la generació que més canvis 
ha sofert. De joves, l’església vaticana, que sempre vetlla pels seus interessos fent societat 
amb els bisbes castellans, per collar els catalans, ens obsessionava amb l’anticrist, però una 
vegada l’URS ha fet fallida ens hem adonat que dels que ens hem de preocupar és de l’anti-
català. Quan més ens pensàvem que avançaríem com a poble, ens trobem representats i 
governats per catalans sobrevinguts que tenen els defectes, i no les virtuts, propis de la 
majoria dels del seu origen: cacics, inquisidors i “soplons”, que diu un meu amic, que 
acompanyats per botiflers de tots els colors, han anat minant el país en profit propi i del que 
consideren el seu país, que no és el nostre, i ara som molts els que estem desitjant la vinguda 
d’un messies catalanista. Estem tan fotuts!, que hi ha qui pensa que la tornada d’en Sisales 
ens pot ajudar. 
 



Quan tenia dotze anys, feia poc que s’havia acabat la guerra de subjecció,  i el pare 
Boronat ens solia dir: ara la gent que val es quedarà a casa i sortiran els mateixos de sempre. 
Encara ens dura. 

No ens agrada el món en què  ens ha tocat viure, que encara que no ens ho sembli, en 
essència, sempre ha estat més o menys igual: el peix gros es menja el petit i els homes, i les 
dones, s’ha de dir ara, ens els fotem tots, a vegades sense necessitat, per pur plaer. Abans 
ens deien que Déu nostre Senyor feu el món en sis dies, no he vist mai que una feina feta de 
presa surti bé, i pel que fa a nosaltres, no s’hi va mirar pas gaire. 

Ben segur que el Creador ja n’estava tan tip de fer el món, que després de fer tantes 
meravelles, quan va tocar fer-nos a nosaltres, que era el més complicat i per això ho va deixar 
per al final, com ha de ser, degué pensar allò que solem dir quan no sabem com resoldre un 
problema: que surti com Déu vulgui!, i així ens ha anat. 

Els saraus i renyines casolanes, les guerres “guerrejades” de petit i gran abast, i en 
ocasions les grans guerres, i com a complement els desastres naturals, són i seran sempre a 
tots nivells d’aquest minúscul planeta, que tot i ser una mica sord, el conec més d’oïda, ja que 
viatjo tan poc com puc. Fins i tot algú m’ha dit, en ocasions, que tinc els horitzons molt 
limitats, com si hom pogués abastar la immensitat de l’univers. Anar a les antípodes és més o 
menys com anar d’Olot a la Vall d’en Bas amb bicicleta, si ho extrapolem en termes 
universals, de l’Univers. De tota manera puc dir com en Josep Pla: “Sóc i he estat sempre un 
localista, això és, un home que està disposat a dir en tot moment que no hi ha res al món com 
les coses de Palafrugell”, en el meu cas d’Olot. 

En 80 anys es poden haver viscut situacions prou compromeses, i ara, quan hi arribem, 
ens adonem que tot és relatiu i que 80 anys no són res. Ara, estic de baixada i cada vegada 
és més pronunciada, ja em falta poc per arribar al pla; el pare feu 87 anys, la mare 93, i ja 
començo a pensar en la mitjana. 

Per més que ens hi esforcem en evitar els  problemes convivencials, tots hem de 
passar per circumstàncies més o menys semblants. Als 80 anys no ens hauríem d’emprenyar 
mai per a res, però, encara que veiem que ja ens queda poc temps per a “emprenyamentes”, 
que deia la iaia Teresina quan per causa de la seva sordesa es confessava a la sagristia, les 
“emprenyamentes” són inevitables, tot i que, insisteixo, sovint la causa sol ser per una 
futilesa. 

En ocasions hauríem de fer com en Mateu del Pont; tenia un germà i vivien plegats. 
Encara em sembla que el veig, ja gran, al firal, quan sortia del Club. Jo deuria tenir uns 18 o 
20 anys. Era de mitjana estatura, una mica ple, amb el cos sempre molt dret, i amb tendència 
a tirar la part superior enrere. Solia portar una gorra poc corrent, com una mena de gorra de 
plat sense ser-ho, la mà esquerra al darrere a l’altura de la cintura i la dreta ocupada a 
aguantar una faria que de tant en tant es posava a la boca per fer una pipada, i tot seguit 
expel·lir el fum. Tot plegat  de forma ritual i formalista, fins i tot en el caminar.    Solia dir que 
durant la seva vida havia estat tres vegades a punt de naufragar. L’última vegada la núvia 
l’esperava a l’església i ell, en pujar al taxi digué al taxista: Ja pots donar gas i anar en la 
direcció que vulguis, menys la de l’església. 

La convivència d’en Mateu del Pont i el seu germà era molt peculiar,   no es parlaven, i 
quan una cosa no li agradava, per exemple: el dinar que havia cuinat el seu germà, agafava el 
guix i anotava a la pissarra que utilitzaven per a comunicar-se: Discrepància , i aquí s’havia 
acabat, i s’acaba, el bròquil.   
 

 

 

    


