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PRÒLEG 

Tots els relats, sense excepció, expressen sentiments, cadascun a la seva manera. És 

precisament el què es pretenia. No n’hi ha cap que desentoni, ni un de sol, ben al contrari, entre 

tots sumen.  

Podem assegurar que hi ha molt de talent entre els participants i seria una llàstima que aquest 

talent no sortís a la llum, motiu pel qual, animem a tots a seguir escrivint. 

Molts de vosaltres, pot ser sense saber-ho, heu emprat tècniques narratives que utilitzen els 

escriptors. 

Un fet comú que reflecteixen molts dels treballs és que el seu autor, tot i la duresa de la situació, 

ha sabut veure la part positiva del confinament. És el cas de l’Esther Salla i del José Aguilar. Per 

a la Lara García, el confinament a ajudat a despertar consciències. Per  a la María Bravo, el fet 

de poder escriure gaudint de la companyia de la seva gossa ja ha estat un regal. El Raúl 

Fernández ha amenitzat el seu relat afegint-hi imatges. L’Olga Montilla, amb un llenguatge senzill 

i entenedor, ens fa reflexionar sobre la importància del paper de la cuidadora. L’Àngela Ramos 

ens delecta amb  una bonica i entranyable història d’amor. Els germans Ariadna i Guillem Cortés, 

gràcies al confinament, descobreixen lo sort de tenir-se l’un a l’altre, un vincle que mai han de 

deixar-se perdre. La Sílvia Pérez ens mostra com una primera setmana de confinament pot 

passar de ser unes vacances a convertir-se en un malson. Ningú com el Jordi Gil és capaç de 

mostrar la bellesa interior de l’Arc de Sant Martí. El Francesc Valls té la generositat de deixar-

nos mirar des de el balcó de casa seva. La Judith Herencia, es capaç de separar el bo del dolent 

de la situació que està vivint. Si algú té l’habilitat d’identificar una oportunitat de canvi en el 

confinament es la Charo Redondo. El Martí Naval és capaç d’obrir-nos el cor de manera poètica 

amb les seves reflexions personals. El Jordi Calvís, no solament no renuncia a la Mona de 

Pasqua sinó que és capaç de trobar una relació entre el confinament i la pel·lícula Casablanca. 

Animem a la Berta Aparicio a conservar la seva passió per la lectura i a mantenir vives les seves 

inquietuds, de la mateixa manera que encoratgem a la Eulàlia Sagrera a seguir cultivant la seva 

imaginació, la creativitat i la seva capacitat de innovar. És de valorar la facilitat del Victor Brao de 

convertir moments aparentment insignificants en petits grans plaers,  així com destacar la forma 

en què l’Albert Martell sap relacionar la ciència i la poesia. Si el valor del treball en equip té un 

nom, aquest nom és el Joan Mata que, juntament amb la Sílvia, segur que aconsegueixen que 

molts s’identifiquen amb el seu relat.  

 

El jurat 
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INTRODUCCIÓ 

El recull que tens a les mans està composat pels escrits presentats al concurs de relats confinats 

de la Fundació AVAN l'abril de 2020 amb motiu de celebració de la Diada de Sant Jordi. Una 

diada emmarcada pel confinament degut a la Crisis del COVID-19. 

Com gairebé tot, la idea neix d'una il·lusió, en aquest cas i inicialment, poc tenia a veure amb la 

literatura, sinó més aviat amb la música. Aportar felicitat des de casa a través de la música. 

Una idea porta a l'altra, el desig de fer partícip a les persones, fer-les protagonistes ens va portar 

a pensar que posar música als  escrits de la gent seria una bona manera. 

Un amic, un soci de l'entitat i expert en escriptura va aportar la seva saviesa, acabant de donar 

forma a allò que pensàvem, va posar valor a la idea amb conceptes com memòria col·lectiva, 

punts de vista únics… 

Així vam dissenyar la proposta: un concurs de relats on cada persona expliqués el seu 

confinament, aquelles vivències amagades, sentiments, emocions i diferents realitats viscudes. 

La música l'hem aprofitat com a obsequi pels relats escollits, però el què realment li posem valor 

és a les pàgines que venen a continuació. Així doncs, esperem que puguis gaudir empatitzant, 

compartint i posant-te a la pell d'altres persones que com tú viuen confinades aquests dies. 

Agrair al jurat, l'Ivan, la Montse, l'Anna, el Pelri i el Víctor la seva ajuda, a la Laura pel dibuix de 

la portada i sobretot a cada participant per oferir-nos i mostrar-nos amb sinceritat i sense pors el 

què està passant darrere la porta. 

 

  



 

SIMPLE (14/04/2020) 

 

Durant qualsevol dels viatges, simple. 

I així mai, si se'm permet, 

ens vindria tot de nou. 

Ben reduïda a un ànim que, absort en la pròpia essència, deu ser simple, sempre, 

qüestiono jo, i prejutjo debades. 

Endevinar, sí, i jo el primer,  

si un dibuix fa la resta a l'instant 

Però,... 

Entreveu la llum i pel mer fred que travessa, 

capgira i remou el seu tot? 

En efecte, essencialment, és copsar el fet. 

Deu ser simple, potser deu ser sempre. 

 

Martí Naval  



 

7 p.m. 

Tantes horas pensant que puc fer... 

mes enlla del pla ordenat per aprofitar el día, 

No no es veritat. 

El que es tracta es de que el día m' aprofiti a mi. 

Distribuir horas, pensaments, pases amunt i avall 

Pel columbari del somnis, sense arribar a cap lloc. 

 

A vegades, Creus negres, fosques i esbeltas, 

s'enlairan devant teu 

per ferte rumiar molt be, el teu proxim pas. 

 

Hores de lectura, mons tancats de milers de notes musicales 

que a poc a poc , et van absorbint de les teves cabories. 

Nomes un paréntesis, per tornar a la realitat. 

Son les 7 p.m. un altre cop. 

Hi han rellotges que no fan soroll 

Les busques es mouen sense trencar el temps d' una forma aparent 

tot dibuixant un cercle magic d' ins  d'un espai imantat. 

Desti impacable de l' arribada dun proxim día. 

 

Tinc el cor enrevesat , 

Trist debades, content d' altares 

Pero no satisfet del tot 

 

El meu cap funciona be i malgrat tot, siempre hi han moments 

d' angunia per les coses que t' envolvente. 

 

Tal com decía el Sr. Eintein, el temps es corba 

en funcio de les mases que el trepitjen 

com un llençol presionat per algún planeta al damunt. 

Dins d' aquesta corbatura , entenc que funciona el nostre cap 

amb pujades i baixades atraigut per alguna masa indescriptible. 

 

Eureka, per fi ho he descubert. 

El nostre cap forma part de la curvatura dela funcio Espai-Temps 

I s' orienta envers aixo 

de igual manera que la agulla de una bruixola s' imanta al nord. 

De nords hi ha el geografic i el magnetic 

Pero avegades la vida presenta una cuantitat variable de nords. 

Un día et sens imantat cap a un canto i 

Un altre día cap un altre, absolutament desorientat. 

No us a passat mai aixo a vosaltres? 

 

Albert Martell  



 

 

LA MONA VIRTUAL 

 

Coronavirus (COVID-19) , sembla el nom d’un  bodevil burlesc dels teatres del famós Paral.lel o 

d’una autopista de peatge. 

 

Ull i molt de respecte a aquest tema, ja que és molt seriós i els cientifics que saben d’aquestes 

coses ja ho diuen : Rentar-vos molt bé les mans amb sabó I QUEDA’T A CASA. 

 

Un dia d’aquests a les 8 del matí toca “diana”, això vol dir aixecar-se, afaitar-se , vestir-se i 

preparar l’esmorzar. 

 

Llavors tele-informació, en relació al tema en qüestió, però dura molt poc i cada ovella al seu 

corral i a veure qui la diu més grossa. Ja som al SHARE , desinformació i les FAKE NEWS per 

acabar-ho de rematar. 

 

Estant a la terrassa contemplant els arbres i plantes que tinc , veig que están confinades de per 

vida …una dins de un test de 1m3. Fan fulles, flors , fruits i quan necessiten aigua les fulles 

s’arruguen i quan necessiten ser abonades canvien de color. 

 

Pengen dues parres , un llorer i un llimoner . 

 

Aquí comença l’elocombració ,elles 1m3 jo 160 m2.( un garatge a la planta baixa , d’amunt un 

pis amb sala d’estar i servei de cuina, a la segona planta les habitacions i cuarto de bany, i per 

sobre de tot això un altell amb terrassa i tots els nivells comunicats per un carrilet-cremallera 

amb aturades a totes les estacions ). 

 

Dies de batec…. Oui je suis ici….  

 

S’aturen els projectes  

--EXPO Pintura Digital,Fundació O.N.C.E ,,Vietnam, Barcelona 

--EXPO Pintura Facultat d’Arquitectura UAB , Japan, Bellaterra 

--EXPO Biblioteca Municipal de Sant Quirze del Vallès  

Biografía novel.lada , des del meu naixement fins ara. 

 

Comunicació amb l’exterior via telefònica, WHATSAPP, FACEBOOK, Email, etc,,, així mateix 

presencial amb la meva germana un cop per semana. Li passo la comanda i ella m’ho lliure al 

endemà  i  deixa a la cuina els queviures,pa,aigua, suc , llet  i jo seguidament ho destribueixo. 

 



 

Sorpresa sorpresa, un cop a la semana la Logopeda de l’AVAN  l’Almudena em fa una trucada 

per telèfon i em pregunta que he fet aquests dies i  si em cal quelcom…passem una bona 

estona i em suggereix noves activitats . 

 

Pensaments onirics em rondan aquests dies, FESTE FORT, TU POTS, TU ETS. 

 

Estimat lector si has pogut arribar fins aquí t’ho agreixo moltissim , ja pots dir som un. 

 

Dilluns de Pasqua i dia de la mona virtual ,maca,  molt maca am ous  de xocolata, plumetes ,pa 

de pessic, pollets,melmelada,mantega. Ho té tot meyns massa física i la questio és ¿ per on 

començo a menjar ? Faré un recorregut mental  de gustos de temps passats, bé , rebé ,c’est 

très bon. 

 

I recorda aquella antiga frase del famós actor de Holliwood  HUMPHREY BOGART a la 

pel.lícula CASABLANCA quan dirigit-se al seu pianista li diu: Tócala de nuevo Sam …EL 

TIEMPO PASARÁ 

 

Gràcies i fins ara …ciao caro 

 

                        JORDI CALVIS 

SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 

  



 

DIARI DEL CONFINAMENT 

 

Molt bon dia a tothom, Estem ja al dia ???? de confinament, bueno ja he perdut el compte del 

temps que portem a casa sense sortir JAJA. Però la veritat és que aquesta és la nostra millor 

vacuna (personalment a mi no hem sap greu haver-me de quedar a casa). 

El principi del confinament va ser molt dur per tots i totes, ven be no sabiem que representava 

allò i que volia dir que ens trobavem en un ESTAT D’ALARMA ja que vam passar d’una manera 

molt brusca (al meu parer) de poder sortir amb total llibertat a no poder sortir (nomès per 

adquirir productes de primera necessitat). Però tot seria qüestió d’organitzar-se bé el temps i 

així les 24 hores del dia no serien tan faixugues de sobreportar (personalment és el que vaig 

intentar fer). 

Aquesta situació ens ha demostrat que els verdaders hérois d’aquesta batalla tan cruel és tot el 

fantàstic personal sanitari  que tenim i al que cada vespre, a les 8h se li fa un homentage des 

de finestres i balcons. De tot això hem après que el be més preciat que té l’esser humà és LA 

SALUT i que tots els sanitaris vetllen perquè la mantinguem. 

També la situació tan greu ens ha fet valorar molt més l’ajut incondicional de moltes persones 

que pensabem que eren anònimes i ha resultat que no ho són i ha reforçat molt els lligams amb 

la familia i amb els amics 

Com diu la cançó “RESISTIRE”, tots junts podrem vencer aquest maleït virus i sempre sempre 

hem de pensar que no estem sols i que tot això passarà i tornarem a fer la vida d’abans. 

 

Esther Salla Barbero  



 

RELAT 

 

Des del primer dia, el confinament ha sigut un problema que ens ha fet passar per molt. Ens ha 

provocat preocupació, per els nostres amics, família i tots els nostres coneguts en general. Ens 

ha provocat avorriment, tristesa i , a alguns més que altres, una inquietud i unes ganes de 

trepitjar el carrer pràcticament insaciables. Però, per sort, durant aquests dies no han passat 

només coses dolentes. Gràcies a tot el que està passant, les persones, d’alguna manera, 

estem millorant la nostra empatia i estem aprenent que ajudar pot ser una cosa molt fàcil i 

placentera per tots. Hem vist que, a més de les persones que es dediquen a salvar-nos la vida, 

cuidar-nos i ajudar-nos a seguir endavant (moltes gràcies), tots podem aportar el nostre petit 

gra de sorra, encara que sigui amb coses simples, com mostrar algunes habilitats per aixecar-

nos els ànims que, ara mateix, molts tenim pels terres.  

També és ara quan ens estem adonant de la importància de les persones a les que més 

estimem. Ara és quan parlem amb els nostres coneguts més que mai, sobretot amb la nostra 

família. 

És veritat que els dies poden arribar a passar amb massa lentitud, i precisament per això 

aquests dies tenim l’oportunitat de fer moltes de les coses que teniem a la llista d’espera i 

disfrutar tant com ens sigui possible d’aquests temps tan difícils.    

 

Lara Garcia Silvan  



 

SEGUIREMOS SIENDO FUERTES 

 

Todo empezó en China, un país lejano para nosotros, pero me di cuenta no muy tarde, que 

tampoco estábamos tan lejos, para el Cobid-19, este coronavirus que nos dejo confinados en 

casa. Quitandonos nuestra la libertad de salir de casa,  de abrazar a nuestros seres queridos, 

sobre todo a estas personas que más necesitan nuestro cariño. Los que no entienden porque 

no pueden seguir con sus vidas. Donde están esos paseos, esas salidas para ir AVAN,  y hacer 

todas esas cosas, en el centro, y qué tanto bien hacían en la vida de nuestras personas 

queridas.  

Ahora la vida es otra. No podemos salir a la calle, salimos la terraza aplaudir a nuestros 

sanitarios, (esos que tan olvidados estaban), hacemos videollamadas con amigos y familiares, 

a los que no podemos dar esos abrazos, tan necesitados en estos momentos tan duros para 

todos. 

Los vecinos tienen empatía con las personas, que convivimos con personas más vulnerables.  

 En casa hemos ido poco a poco, aprendiendo a pasar esas horas y días. Unas veces con risas 

otras con llanto. Pero siempre intentando comprenderte a ti.  

Recuerdo un día  que mirando el cielo,me dijiste, que estaba mas azul.Tu también te has dado 

cuenta que algo en nuestras vidas ha cambiado. 

Yo solo se lo afortunada que soy, por que en estos momentos tan duros estes tu a mi lado. Y 

se que  cuidándote a ti , siento que me cuido yo también. 

Un día hace años, en unos momentos difíciles para ti, te dediqué una canción Mi Héroe, de 

(Antonio Orozco). Te acuerdas? Ahora vuelves a ser , Mi Héroe!!!  

Ahora aunque tu no puedas entender, este escrito es para ti!!! 

Y no dejaremos que este Cobid-19, nos deje sin poder seguir con nuestras vidas. 

Ángela y Francisco Ariza. 

 

Angela Ramos Holguera 
 

  



 

RELAT SANT JORDI 

 

 
 

En dic Sílvia, i us faig un petit escrit del que està resultant ser per nosaltres el confinament a casa cada 

dia. 

El dia 15 de març va començar el confinament. Nosaltres el vam començar una miqueta abans. La meva 

filla gran estava fent practiques del laboratori al Parc Taulí i ja ens va informar de que la cosa s’estava 

posant seria. 

La primera setmana la vam portar com si fos una setmana de vacances. El meu marit ja feia sis dies que 

estava treballant des de casa telemàticament i no ens va costar gaire adaptar-nos. A continuació us 

explico el que estem fent dia a dia: 

Al matí, ell es posa a treballar, jo a fer feines de la casa, entre elles, desinfectar tot allò que veig (mare 

meva quina psicosis), i les meves filles, dormint fins quasi l’hora de dinar. A les tardes veiem alguna sèrie 

o pel·lícula i en acabar fem algun joc o manualitat, com per exemple “fofuchas” que és el que m’agrada. 

A casa, el que surt a comprar és el meu marit. Jo no puc, serà angoixa... Tot i així, pateixo molt a l’hora 

que ha d’anar a comprar ja que els pensaments i la imaginació em superen i em fa pensar en coses com 

un possible contagi. 

Estem pendents de la informació diària que dona TV3 i altres canals informatius. Fem vídeo-trucades 

amb la família i parlem molt per WhatsApp amb els amics i companys de feina. Assegurant-nos que 

estem tots bé, però l’única cosa que ens fa patir en aquest confinament és tenir a la sogra sola a casa 

seva. Es una persona gran que aquest any el seu aniversari el passarà sola a casa. És molt trist no 

poder celebrar els seus 80 anys com es mereix amb la família i amics. 

Pràcticament ja ens estem acostumant a estar tancats a casa. Els dies van passant i només desitgem 

que això acabi aviat per poder a tornar a veure a la família, abraçar-los i petonejar-los i retrobar als amics 

i companys de feina… 

És ara, quan passen aquestes coses, que et dones compte del que tenim i el poc valor que li donem. 

El meu pensament és amb aquelles persones que han perdut els seus éssers estimats i amb els 

professionals que cada dia estan a peu de canyó vetllant per tots nosaltres. 

Només agrair-los aquest esforç tan gran que estan fent. 

Mil gràcies per tot.                                                                                        

 

Sílvia Perez López  



 

RELAT BREU 

 

Hola, què tal, bon dia.  

Em dic Joan. 

La claror que entra al dormitori m´acaba de despertar. Em dono la volta, obro els ulls encara 

mig entelats i per les escletxes de la persiana ja es veu que encara que sigui d´hora el sol ens 

acompanyarà aquest matí. 

Comencem una nova jornada, però avui, com ahir i ja fa uns quants dies i setmanes torna a ser 

diferent, al carrer hi ha un silenci extrem, fora de tota normalitat d’una gran ciutat, plena de vida 

on botiguers i clients conviuen amb l’anar i venir dels cotxes. 

Una tranquil·litat només trencada pel parrup dels coloms o els xiscles d’alguna parella de 

cotorres volant o alimentant-se a la plaça davant de casa. 

Per començar el dia, res com fer una horeta llarga de bicicleta estàtica acompanyat per un 

transistor, ja que les amigues i companys també ho faran a casa com puguin, però ben segur 

que algun dia i no trigarem gaire, tornarem a fer la cabreta per la muntanya, amenitzat per un 

esmorzar de forquilla i ganivet, l´ocasió segur que ho valdrà. 

Després de l´afaitat i la dutxa  és l´hora de fer una mica de pa amb tomàquet, llonganissa i mig 

got de vi amb la companyia de la meva parella. Hem d’agafar forces i poder afrontar el matí, un 

bon moment per planificar  i organitzar un altre dia de confinament.  

La Sílvia està fent teletreball i li ocupa tot el matí i part de la tarda. Ho combina amb un 

voluntariat cosint un bon grapat de mascaretes solidàries perquè l´ajuntament les pugui repartir 

allà on facin falta.  

Faré la feina de casa i el dinar. Primer un repàs ràpid del que necessitaré per cuinar, molt bé, 

perfecte, ho tinc controlat, no caldrà sortir a comprar res. Sóc un artista, en tinc de tot.  

Amb el pis recollit i el dinar enllestit només faltarà encendre el foc, deixar que redueixi una mica 

el brou perquè tots el aromes es consolidin, i mentrestant parar taula. 

Fa un dia primaveral, no corre gens d´aire, aprofitem per sortir a la galeria i seure una estoneta. 

El sol ara ens toca de ple, nosaltres som molt mediterranis i necessitem carregar piles. D’aquí a 

un estoneta visitarà el bloc de pisos de l´altre banda del parc, ells tenen el sol de la tarda. 

Després de la migdiada i recollir la cuina quedem per fer un cafè amb els nostres fills i les 

seves parelles, farem servir el Jitsi, Skype, Zoom o WhatsApp, qualsevol ens serveix per 

veure’ns i poder passar una bona estona, ens hem tornat uns experts. 

La tarda passa ràpidament dedicant un temps a les xarxes socials, fent temps per parlar per  

telèfon amb els pares. Cada tarda a la mateixa hora esperen la meva trucada, ho hem agafat 

com un costum i aprofito per caminar per tot el pis i estirar una mica les cames. 

A les vuit, sortida obligatòria per aplaudir i donar les gràcies per la feina ben feta de tanta i tanta 

gent que es preocupa per tots nosaltres. 

Un sopar lleuger amb les notícies i després una pel·lícula o una sèrie. 

Ja és negra nit i estem cansats. Després de no parar en tot el dia el cansament es fa notar, 

potser ja va sent l´hora d´anar a dormir. En passar davant de la cuina veig una lluna plena 

espectacular, no em puc resistir, m´abrigo una mica i amb la càmara fotogràfica surto fora: 

Quina pau, tranquil·litat i silenci. La barreja de la llum dels fanals, la il·luminació dels cartells de 



 

les botigues i la claror  blanca de la lluna dona un color especial a la nit  que intentaré copsar 

en unes quantes fotografies. 

Un cop acabada la sessió dono el dia per finiquitat,  demà ja les revisaré per veure com han 

quedat. 

Estic estirat al llit i he passat un altre dia de confinament, tinc la sort que la família, amics i 

companys estan força bé i això em dona una gran alegria. 

Hem de portar-nos bé. Si ens quedem a casa tots els que puguem, algun dia podrem sortir i 

refer les nostres vides. Us trobo a faltar. 

Bona nit i fins demà. Cuideu-vos molt. 

 

Joan Mata Gonzalez  



 

MATÍ, TARDA I NIT 

 

Estic content, molt content. Potser no tant com ell: està radiant, content, feliç. Molt feliç. El 

conec des de fa uns quants anys, i sé que ho és. Molt. I ho és des què ella és aquí amb 

nosaltres. Un dia, ell va desaparèixer a mig matí. Va tornar unes hores més tard, acompanyat. I 

des d'aleshores ja no ha tornat a marxar: és aquí , amb nosaltres. I són feliços, tots dos, no en 

tinc cap mena de dubte: es besen, s'abracen, somriuen, riuen, ballen...Matí, tarda i nit. A 

tothora. I d'això ja en fa unes quantes setmanes. 

 

Els primers dies sortíem a passejar tots quatre. Ella sempre volia anar amb mi: em somreia, 

m'acaronava el cap, em parlava. Eren els únics moments del dia que ells dos no estaven junts: 

aquella estona era per a nosaltres, per al Marron i per a mi. I l'aprofitàvem al màxim: corríem 

amunt i avall, cridàvem...i buscàvem la seva aprovació. 

 

Des de fa un parell de setmanes, però, no ens movem de casa, ni ells ni nosaltres. Juguem tots 

quatre pel pati, si fa bon temps: ells sempre miren de fer alguna mica d'esport, a la tarda. 

Sense horaris, sense pressa. 

 

Ella es va treure el rellotge, dos dies després d'arribar. Vaig sentir com ho comentava:”aquí no 

em fa pas falta”. Malgrat tot, es lleva d'hora, abans que ell. I treballa una bona estona, a 

l'ordinador. El primer que fa, però, es venir  a veure’ns: la rebem amb entusiasme i amb un bon 

dia particular. Ens l'estimem, també, malgrat faci poc temps que la coneixem. Les paraules d'ell 

ho resumeixen prou bé: “has portat la felicitat a aquesta casa, cuca”, li diu tot sovint mentre la 

besa. 

 

Avui l'he vista plorar, mentre escoltava un missatge de la seva filla. Es veu que treballa en una 

residència, on hi ha hagut més de 25 morts,m'ha semblat sentir. I la noia ho està passant 

malament. Quan s'ha refet una mica, ha anat a la cuina a fer bunyols. I ha enviat la recepta en 

un vídeo, per whatsapp, a un grup d'amics : el Moi, el Javi, el Víctor, l'Àlex, la Judith, l'Ester, 

l'Àngel, l'Ingrid, la Pili, la Natàlia, l’Ana, El Víctor, el Josep...Són del grup Avancem, de 

l'Associació del vallès Amics de la Neurologia. 

 

No sortim des de fa setmanes . Hi ha algunes coses que no acabo d'entendre. Prop d'on vivim 

ja no hi passeja tanta gent com abans. I la gent que volta, ho fa amb acompanyia d’un gos. I 

amb una mascareta posada, que els tapa la cara. El mateix tipus de mascareta que porta 

l'Ignasi quan arriba i descarrega provisions: fruita, verdura, llet, pa, llenya, pinso...  

Els primers dies semblava que tots dos miraven molt la televisió,n'estaven molt pendents. I del 

mòbil, també. Ara sembla que no en fan pas tant cas: llegeixen, prenen el sol...Ella segueix 

treballant a l'ordinador, i fent trucades. Però no deixen d'abraçar-se, d'acaronar-se., de parlar -

se a cau d'orella, perquè ningú no escolti què s'estan dient. I jo tinc ganes de dir-los:”però si 

només hi som el Marron i jo! No hi ha ningú més que us pugui senti!r” Però callo, i m'assec prop 

seu, fent-los companyia. Mentre ells segueixen estimant-se, matí, tarda i nit. 



 

 

I cada dia, abans de fer-se fosc sonen les sirenes dels cotxes de la polícia local. Reconec el 

seu soroll, tot i que ens arriba de lluny. I sento els crits de la gent, que surt a picar de mans i a 

cantar des dels terrats, des de les finestres, des dels patis... Haig de reconèixer que  això em fa 

emocionar molt. I em fa posar la pell de gallina, malgrat ser un gos 

 

Vallès occidental, abril de 2020 

 

Eulàlia Sagrera  



 

REFLEXIONS D’UN CONFINAMENT 

 

Dies de confinament que passen lentament , mirant per la finestra y veient els carrers buits de 

gent. 

Els dies van caient un rere l'altra i nosaltres confinats a casa a l'espera que investigadors i 

científics trobin una vacuna o tractament per aquesta malaltia que a tots ens ha agafat 

desprevinguts, i no per no haver avisat sinó per la nostra ceguesa en veure un problema que es 

mostrava amb tota claredat. Veiem com a Xina moria la gent i construïen hospitals a tota presa 

i nosaltres instal·lats a la nostra confortable però falsa realitat, no veiem ni la gravetat de la 

malaltia ni el gran risc de la expansió del contagi en un mon tant globalitzat. Senzillament 

negàvem la realitat.  

Ja son 30 dies de confinament quan escric aquestes línies i van passant el dies i les hores amb 

una lenta rutina, que s'ha fet quotidiana , la feina de casa, fer la compra de queviures i 

productes de necessitat cada dos o tres dies  i tenir cura de la persona dependent que tinc al 

meu càrrec. 

 

Son hores que passem junts, que 

compartim reprenent activitats  que pot ser 

fa massa temps havíem deixat de fer . Son 

també hores de pensament, reflexió i estudi 

que passem als nostres espais individuals, 

on la musica i la lectura son protagonistes, 

estones mirant i remirant, papers, 

fotografies i records acumulats al llarg dels 

anys. 

Tenim tambe unes finestres interiors que no 

donen al carrer , la pantalla de la TV, de 

l'ordinador , i altres mes petites encara que 

son les tauletes i smartphones , son totes 

elles finestres obertes al mon exterior. No 

nomes per estar informat sino tambe per 

gaudir de viatges i paisatges .  

tota aquesta tecnologia que mots cops hem 

criticat per que ens ailla de l'entorn, ara ens 

ajuda a mantenir el contacte amb el mon. 

Fem video-conferencies amb famila i amics 

i procurem que confinament no sigui 

aillament. 

Dies de confinament que passen lentament 

, mirant per la finestra y veient els carrers 

buits de gent. 

  



 

 
Aquesta es la vista que tinc des de la finestra del meu estudi. També des d'aquí tenim la 

trobada diària de les 8 del vespre amb els veïns, quan fem l'homenatge i agraïm al personal 

sanitari tot l'esforç que estan fent. Saludo als veïns que surten als balcons de davant, cosa que 

mai abans havia fet . Tant de bo que aquesta experiència ens serveixi per ser una mica mes 

humans i solidaris quan acabi tot el que estem passant. 

Acabo amb una part de la lletra d'una cançó de ja fa uns anys, pero que al meu entendre es 

molt adient a la situació en que ens trobem actualment. 

Sovint per donar-nos ànim entre nosaltres trobem qui ens diu "Tot anira be", però es un desig i 

no una certesa, aixi que millor dir: 

No, no et dire que tot anira be 

perque es el que diu la gent, quan no et vol ajudar 

Jo et diré mirant-te als ulls 

que si no surt com hem pensat, em tindràs al teu costat. 

 

Francesc Valls 
 

 

  



 

Relat concurs AVAN 

 

Amb el meu relat no pretenc espantar a ningú, només explicar les meves (estranyes) 

sensacions després d’un mes de confinament.Encara que sé que tot està dins el meu cap no 

puc deixar de pensar-hi i, tot i que no molt, estic preocupat. El que passa ara que porto tant 

temps tancat és que he començat a tenir la següent sensació: a mida que passa el temps vaig 

sentint com si la casa sencera és fes més petita. Primer vaig notar que el llit em semblava molt 

curt, però ho vaig atribuir al meu creixement. Després el passadís em semblava cada cop més 

estret i el menjador, més petit. On abans tenia lloc per correr ara noto com si apenes hi 

capigués, sembla que la casa s’encongeix mentres dormo. Avui he pensat que mai havia estat 

tancat tant de temps en un lloc. Després vaig pensar que igual estava desenvolupant una 

espècie de claustrofobia, però realment no tinc por d’estar tancat a casa meva, només tinc 

aquesta sensació d’estar comprimit en un lloc. Del que realment tinc por és de que vagi a més, i 

ara vaig a llençar les escombraries 3 cops al dia encara que la bossa estigui gairebé buida. 

Espero que la quarentena acabi aviat perquè al ritme que vaig un dia m’estiraré al llit i quan em 

desperti veuré que estic encallat i no puc sortir.  

 

Víctor Brao  
Tercer E  

INS Pau Vila 

 

  



 

SANT JORDI EN AVAN  

 

Quien habría soñado que el mundo se pondría de acuerdo para hacer el parón necesario para 

darle a nuestra tierra un respiro….Nadie quiere renunciar a nada y por eso nadie hubiese 

cambiado gran cosa.  

 

Y aquí estamos, nos apartamos a un lado y dejamos espacio al cielo y a la tierra para lamerse 

las heridas, como un animal plagado de parásitos que se hubiera sacudido para sacarse estos 

de encima y estuviera ahora curándose las heridas y renovándose su sangre. 

 

Tiempo que pone las cosas en su sitio. Ahora los padres cuidan de sus hijos chicos y los hijos 

cuiden de sus padres ancianos, con esmero, con dedicación, con cariño con tiempo!! 

 

El cielo no se rompe con el paso continuo de aviones dejando su rastro, la tierra disfruta del 

silencio sin el tráfico, el aire y las aguas sin ensuciarse ofrecen tal cual su transparencia. Los 

árboles y flores abren sus hojas y pétalos, la primavera que como siempre eclosiona, ahora lo 

hace a su aire, hasta la lluvia cae cuando toca. 

 

Las personas recluidas, sin prisas, sin carrerillas continuas se ocupan de las cosas olvidadas, 

relacionándose con aquellos vecinos con los que solo hemos cruzado un hola, un adiós, o 

hablado del tiempo por decir algo. Ahora le ofrecemos nuestra mano para traerle la compra, 

para bajar la basura, “ hoy he hecho caldo, te paso un plato” . Estamos conociendo a las 

personas incluso a los más allegados con los que estábamos conviviendo compartiendo rutinas 

diarias, de repente en la calma nos miramos más a los ojos, observamos nuestras manías y 

como van cambiando hábitos inútiles que teníamos adquiridos para desconectar del bullicio. 

  

Ahora todo está en calma, es tiempo de expresar lo que cada uno lleva dentro es como rascar 

la superficie de un cuadro que era una mera copia y descubrir debajo la verdadera obra de arte 

que en realidad es un ser humano, sin disfraces, sin artífices, sin modas, sin costumbres… 

 

Que milagro tan grande descubrir que solamente asomado a la ventana te emocionas viendo el 

cielo cómo cambia a medida que el sol se va ocultando. La piel se ha vuelto más sensible y se 

eriza el vello con cualquier pequeño detalle que te emociona. Los sentidos todos ellos están 

más despiertos, el olfato, el oído, la vista, el tacto sin olvidar el gusto que saboreando 

saboreando nos hace disfrutar del sabor que tiene una manzana comida a pequeños mordiscos 

deleitándose a cada bocado de su jugosidad, del dulzor, el olor, de como cruje entre los 

dientes….ocurre que los sentidos también se han limpiado y nos llega más información a cada 

respiración. 

Nos inunda tal calma que hasta se nos despierta el sexto sentido y nos dejamos llevar por un 

cierto vacío que se va llenando de sensaciones provenientes de no se sabe dónde, será del 

alma? Y necesitas escribir para expresarlas o pintar, o dibujar, o cantar, o bailar, o chillar de 

felicidad porque es belleza lo que surje, la cabeza ahora no piensa es el pecho el que siente 



 

desde dentro hacia fuera recordándote cuanto de bueno llevas, cuanto de bueno haces y cuan 

feliz te hace el sentir que tus manos se abren ofreciendo esa sensación bella, sientes un 

hormigueo en las palmas como queriendo salir de ti la caricia más tierna más generosa, más 

solidaria y eso te hace sentir realizado, te hace sentir útil, te hace sentir humano. 

 

Si! Pero tengo miedo!! 

Mi vida tal como la conocía se me escapa de las manos todo es un engaño, parece que te 

acercas a algo grande pero retrocedes en el siguiente paso, es como estar cruzando por una 

pasarela hecha pedazos que cede tras de ti y cuanto antes acabes de pasar antes estarías a 

salvo pero te agarras y de ahí no hay quien te mueva y vas notando como cede bajo tus pies, 

tienes miedo al cambio, algo bueno te puede estar esperando pero te falta el arrojo, el valor de 

ir a averiguarlo. 

 

Todo cambio implica soltarte de donde estás agarrado y aunque sea esto un clavo ardiendo, 

nos resistimos a soltarlo. 

Este es un momento de cambio, es necesario abrir la mente y confiar en que puede, que lo 

pasemos mal en la transición, mientras estemos cruzando esa pasarela que se desmorona 

toda ella porque ya no tiene sentido lo de antes, y encontraremos baches, agujeros más o 

menos profundos, clavos que sobresalen, material podrido que tendremos que ir apartando, 

pero mientras llevemos en mente que al otro lado está todo y todos lo necesario para construir 

un lindo porvenir, un mundo que se habrá librado de estorbos y de parásitos, lo 

conseguiremos,todos habremos aprendido a superarnos y a comportarnos como verdaderos 

seres humanos solidarios cuidando unos de otros y del mundo que habitamos. 

 

La vida aprieta y se vuelve dura para que reacciones pero no ahoga si tu no te dejas y no te 

rindes. 

 

Chari 19 de abril de 2020 

 

Charo Redondo 
 

  



 

El meu germà i jo! 

El tema del que us vaig a parlar és una mica delicat ja que tracta sobre el meu germà Guillem. 

 

Normalment barallar-se és una cosa habitual en tots els germans, però el meu germà i jo tenim 

una idea molt semblant en general i per això xoquem una gran quantitat de vegades al dia. Ara 

que estem confinats, la intensitat i la freqüència de les baralles ha augmentat bastant. 

 

Tot i que en el confinament han augmentat les baralles, també tenim més temps per estar junts 

i ens ho passem molt bé plegats jugant a qualsevol cosa. Normalment el que estem fent 

aquests dies és parlar de les nostres coses i ens passem la major part del dia rient i fent 

tonteries. 

 

A la nit, ens posem a parlar i a riure, recordant alguna cosa graciosa que ens ha passat durant 

el dia. En aquests moments em sento molt afortunada de tenir-lo al costat ja que no m’imagino 

una quarantena sense ningú amb qui poder compartir aquests moments. 

 

Amb els meus pares, òbviament, no tinc la mateixa relació. I en aquests moments penso: Que 

faria si no tingues ningú amb qui parlar de las meves coses? Però per sort, tinc al meu 

germanet petit.  

 

Les primeres setmanes de confinament van ser horroroses ja que aquestes van ser les que 

vaig topar més amb ell. Les que van venir a continuació van ser una mica millors i ens vam 

començar a entendre millor.  

 

Aquesta ja és la cinquena setmana i cada cop me’n adono que la nostra relació  és millor. Crec 

que el confinament ens ha ajudat una mica als dos en quant a això. 

 

La gent que no té germans, igualment, pot estar passant un bon confinament però en la meva 

opinió, trobo que tenint a algú que et faci companyia se’t fa tot més amè i se’t passa el temps 

molt més ràpid. 

 

Aquest últim paràgraf, l’escriuré jo, en Guillem: 

 

Aquest text que ha escrit la meva germana està força bé ja que reflecteix el que ens ha passat 

durant aquest confinament. Tot plegat ha sigut una muntanya russa d’emocions i sentiments 

(alguns bons i altres dolents) però crec que ho estem portant bastant bé. I que mentre estiguem 

units tot és possible. 

  Ariadna Cortés Bayo  



 

Memorias de confinamiento 

 

Hola  a todos!!! 

 

Soy Jordi Gil P. y quiero contarles que he pasado todos estos días (+30) entre entretenidos, 

aburridos y entretenidos otra vez. 

 

Mis sobrinos Liam (5 años) y Gabriel (9) no paran de moverse, hablar, pelear, jugar y yo de 

reírme y regañarles, porque no me dejan dormir. 

 

Ja ja ja , el otro día Liam, le encanta mi coletita y ahí se acurruco y se durmió, y yo estaba 

rígido para  no despertarlo con mis movimientos. 

 

El otro día, mamá me pone en el piso (de vez en cuando), pero esta vez para estar listo y a las 

20.00 horas aplaudir junto a todos en los otros edificios y cantábamos y bailaban los demás, y 

yo encantado. 

 

Y un día mamá dijo que me sentaran en la silla del comedor porque íbamos a hacer un dibujo 

especial para celebrar el día de San Jordi!!  Y fue un encanto porqué mientras papá sostenía 

mis brazos, mamá me ponía en la mano el lápiz de dibujo y podía dibujar el arcoíris, símbolo de 

que todo era bien y la flores al pié del arcoíris, para celebrar el día de San Jordi. 

 

Me encantó y pude dibujar cada arco de los diferentes colores. 

 

Espero que les guste a todos. 

 

Que podamos de una forma especial celebrar “El día de San Jordi”. 

 

Un fuerte abrazo a todos de mi parte 

 

Feliz día de San Jordi, 

 

Jordi Gil P. 



 

  



 

 

 
 

Jordi Gil  



 

 

Relat Sant Jordi 

 

aquet sant  Jordi no podrem sortir a compra llibres  a causa del confinament.  pero tampoc cal 

ja mel faig jo i us l’explico. 

 Aquets dies estic aprofitant per llegir llibres que tenia encara per llegir, gaudir de la companya 

de la meva gosa i ja que m’agrada escriure. he escrit alguna carta, a gen que conec i treballa a 

la sanitat  ara ho necessiten  per suposat tinc al dia el WhatsApp per comunicar-me amb els 

amics i puc dir que las vídeo trucades amb la família estan a l’ordre del  dia.   mara meva no 

n’avia fet mai, i ara no paro de fer-ne  , hi a un joc de taula que m’agrada mol el domino cada  

cop que jugo amb la mara guanyo no se com ‘ho munto  i siusplau no us mengeu l’abecrem de 

la paella  si si mel he menjat la meva cara era tipo  he vist la pitjor pel·lícula del mon . 

 

Maria Bravo  



 

 

Relat AVAN (Confinament) 

 

Estos días que he estado encerrada en casa, ha crecido toda mi masa. Me despertaba, me iba 

a la ducha y desayunaba, con una mordaza. 

 

El mirar por la ventana, se me hace eterno, solo hay pajaros, algún gato y de vez en cuando 

algún tonto con algún perro. 

 

También he podido llevar a cabo algunas cosas, que antes por falta de tiempo, o por 

cansancio, solo que por inactividad extra, no sirve de mucho… 

 

Y aunque estoy un poco agobiada por el no poder salir de casa y no poder estar con mis seres 

queridos, también lo agradeazco, porqué así también he podido hacer más ejercicio con mi 

súper I-Walk! ^.^  

 

¿Lo bueno? 

 

También puedo escribir más, puedo hacer más ejercicio en mi súper I-Walk, puedo cantar a 

pleno pulmón. 

 

¿Lo malo? 

 

Llevo más de 1 mes sin moverme de casa, he engordado, no veo a mis seres queridos todo lo 

que quisiera... Y puede que por esta puñetería de coronavirus, no vaya a tener ni vacaciones 

de verano... 

 

Quiero salir yaaaa!!  

 

Judit Herencia  



 

Sigues el teu camí 

 

No sé quin dia som, he perdut el compte. És degut a que no els diferencio; el dia set és una còpia del dia 

sis. No obstant això, avui és diferent. Avui m’he acabat un llibre: Maternitat de Sheila Keti, no cada dia 

s’acaba un llibre, i a més, un llibre com aquest. I si us esteu preguntant perquè llegeixo un llibre com 

aquest tenint 14 anys és totalment acceptable. Però la resposta de tot és perquè sóc curiosa. Sempre 

m’ha entusiasmat saber coses noves, o escoltar diferents opinions. En aquest cas era un tema molt 

personal però que per molta gent passa desapercebut. La meitat de la població no té l’oportunitat de 

crear un nou ésser a dins seu, ja que són homes. Sumant-hi les dones que no són fèrtils. Amb això vull 

aclarir que ser mare és alguna cosa especial, i la majoria de gent ho veu com l’objectiu més important de 

la vida de les dones. Si ets dona i no vols tenir fills, a vegades es veu com si l’únic objectiu que 

socialment havies d’aconseguir no l’has complert. Però no és així, al revés: si tu no vols tenir fills, potser 

estàs marcant les diferències dins el teu gènere. Per què hem de veure les coses diferents com un 

problema? I què passa si se surt de la normalitat? Jo sóc rara, i no ho veig com un adjectiu despectiu, al 

contrari, més aviat bo. Si tots fóssim iguals segur que acabariem rient d’algú com nosaltres, com si 

tinguéssim una bena als ulls que no ens permet veure que és igual. Plantegeu-vos la típica pregunta: què 

és normal?  

 

L’altre dia em vaig preguntar perquè fem les coses si ens morirem, és a dir, per què dediquem el nostre 

temps sagrat a fer coses o accions que satisfan als altres i, segons com, a tu mateixa? No em prengueu 

per pessimista. Sinó de curiosa, com us he dit abans. Una amiga em va dir: “perquè després els teus fills 

puguin viure una bona vida”. Jo no ho veig així, en absolut. Si tinc fills, que m’agradaria tenir-ne, i quatre 

fins i tot, no vull que tinguin la vida solucionada. Jo els donaré una empenta perquè volin, però després 

cadascú s’haurà de construir el seu propi niu. Sempre els recolzaré, no em mal interpreteu, és clar, però 

poden aconseguir tot el que es proposin amb esforç. Tornant al tema, ho vaig parlar amb la meva cosina, 

i crec que va ser el resultat més bo que vaig obtenir: “perquè prefereixo haver disfrutat i morir, que no 

morir, sense haver disfrutat”. Té tota la raó. Allà ho vaig veure clar, és molt fàcil satisfer els altres, fas el 

que volen i ja et dic jo que es senten orgullosos. Però el que és verdaderament complicat és sentir-te 

orgullosa de tu mateixa. No ho sembla, però és difícil només pensar en tu i fer el que tu vols.  

 

Sóc feliç, tinc una família que em recolza, que és divertidíssima. El meu pare és un notes i la meva mare 

és molt simpàtica. Els meus avis desprenen tot l’amor que hi ha. I els meus germans i cosins estan com 

una cabra, no se’n salva ni un!  

 

A vegades amb això no n’hi ha prou per sentir-te realment bé. El que falta la majoria de vegades, és 

sentir-te tu, no canviar gaire la teva personalitat pels altres i jo diria, que sobretot anar cap on tu vols 

anar. Si tens un somni, perseguir-lo. A mi m’agrada escriure, m’agrada ajudar als altres i m’encanta que 

la vida sigui justa. No sé on em posaré, però intentaré que el mon sigui més just. El No ja el tens, qui no 

arrisca no pisca! 

 

Demà serà un dia més, potser començo un altre llibre o potser no, però el que tinc clar és que no pararé 

d'iniciar projectes. 

 

Berta Aparicio  



 

UNA TRIBU HUMANA LLAMADA AVAN 

 

Saludos a todos/as los lectores/as 

 

El pasado viernes 13 de marzo por la mañana empezó una nueva etapa en nuestra vida. 

Nos comunicaron que habían decidido establecer un periodo de cuarentena debido a la crisis 

sanitaria, y que a partir del sábado 14 de abril de 2020, entraríamos de forma inminente en una 

etapa incierta. Estado de Alarma. 

No sabemos aún cuando será el final definitivo pero la verdad es que la alarma es cierta puesto 

que no se sabe cual es la causa del virus. 

 

Al principio del confinamiento el día a día se ha convertido en un túnel sin luz, pero gracias al 

apoyo de familiares, amigos y especialmente, la familia AVAN, el resplandor de un nuevo día  

se acerca 

Hemos aprendido que las grandes dificultades aparecen de repente, así la sociedad debe ser 

más humana pues nadie es débil y no importa pedir ayuda, si es realmente necesario   

 

Durante estos momento de estrés, ansiedad incertidumbre lo más importante es saber que el 

ser humano es fuerte y seguro por naturaleza, se han fortalecido lazos de amistad, 

comprensión, y esperanza 

 

Gracias a vosotros/as la vida está siendo más fácil, las dificultades del camino menos 

complicadas. 

 

La meta para alcanzar un nuevo  horizonte desconocido  llegará pero lo sabremos afrontar con 

más fortaleza, entrega desinteresada, compromiso social. Resistiremos, ánimo. 

 

Recibid un fuerte abrazo 

Jose Aguilar Nogués 
 

  



 

Relat curt de Sant Jordi 

    

                                                             Raul Fernandez  



 

COVID. AVAN  

 

Qui et diría que el 2020, sería tant diferent dels altres anys. Et sembla que tot va bé, i que 

mai arribarà a passar aquí el que passa lluny d’aquest continent, lluny d’aquest país, lluny 

de casa. Llavors t’adones que el món, la vida, la terra va per un camí que no es el que tu 

tens previst, imaginat… 

 

Aquell día que tots miravant la Televissió, el 14-03-20, que calia i es veia venir que la Terra 

demanda un Programa Respir, jajaja,curiosament el que jo demano a crids, uns dies per 

respirar de la tranquilitat, però no, una vegada més a la vida, el moment mana sobre mi….. 

 

El 14-03-20, quin día, oi?, les notícies no paraven de avisar del confinament dels dolents, 

dels que fem malbé la nostra terra, el nostre entorn, el nostre mar, el nostre cos i la nostra 

ànima… i no puc més que pensar que Odiosa ets!!!!, t’has avançat i tu tens més força que 

els meus crits de socor… 

 

Així va començar la meva historia de confinament amb la Mare, el 16-03-20, el Centre de 

día Tancat, l’entrada a LLars Mundets ajornada, i les de vacances setmana santa ja es veu 

venir…..amb la Mare a casa, el teletreball i jo iniciem el confinament. 

 

Intentes fer-te un planning…... em llevaré a les 6.20h a 6.30h començo la meva jornada de 

teletreball, fins l’hora de llevar a la nena, perquè és com una nena, més fràgil, més perduda 

que un nen petit….les jornades són llargues, molt llargues, la meva feina ara mateix, en 

aquests moments crítics, necesita que li dediqui més hores, però a la vegada tinc la nena 

que necessita molt més de mi…. M'hauré de partir?, hauré de fer un clon?, no sé com 

fer-ho!! 

 

Vinga Va, comença el via Crucis, paradoxament es el moment…. 

 

És molt trist veure a la Mare, que em necesita les 12h que está desperta, em dol 

l’ànima….un día més em crido: Vinga agafa el toro per les banyes!!! 

 

Vinga Amunt, Bon día!!!!, crido cada día quan l’aixeco, Amunt,Amunt, com està avui la 

Reina, has dormit bé?… i ella et torna el somriure perdut, perquè en el fos saps que riu no 

se sap de què… 

 

Després de rentar-la, dutxar-la, vestir-se depèn día ho fa sola, i pentinar-la, perquè si no ho 

fa ella amb les seves mans i saliva, es la seva forma, i que li has de dir, després de 

dutxar-la, renter-li el cabell i assecar-li amb el secador….Li preparo l'esmorzar que engoleix, 

com si fos l’ultim día, li has de posar les pastilles a boca, i anar diem: té, et queda la llet, el 

tros de pa….aixì un dia i altre!! 

 



 

Comença el día!!!!!!..... li dic que li tregui les arrugues el sofa, que ho fa super bé, s'està 

entretinguda una hora i no et deixa ni una, ara fes el llit, aquí triga 5 minut, però ja està bé… 

 

Ara la part de feina… 

 

- Vols Pintar?? – diu no sé qué, perquè ja no sap dir ni una frase, ni una paraula 

relacionada amb la meva pregunta. 

 

La poso a pintar i els seus auriculars amb música, la sento cantar mestre aprofito i jo 

treballo una mica més… 

 

A les 12h. toca gimnàs….li faré….una mica de braços i cames, que es mogui una mica...i 

mentres penso, que li faràs demà, Olga?.... Doncs demà farem Zumba, li encanta ballar, ens 

estarem fins que vegi que començar a esta cansada, no cal esgotar-la.... 

 

Ara dinem, descansa una mica i a la tarde es el pitjor moment, està més neglitosa, vol 

marxar a casa seva, li intento explicar que no podem sortir, però una vegada més es 

absurd, no entenc el que li dic. Li poso una película tranquila perquè descansi i després li 

faré treballar les mans… 

 

I això, el dia 1, i el 2 , i el 3, i el 4, així fins el dia 15…...però començo a notar que ja no esta 

receptiva al planing dels primers dies, així que toca canvi de rol, de jocs d’estimulació… 

 

Tret la Barbie, i alguna robeta que tinc per casa, de quan la filla era petita, i es torna una 

nena petita, jugant, parlant i donant-li petons a la nina… La posent a la bicicleta estàtica que 

faci cames….. i vaig inventant jocs,i feines per fer-li fer….. 

 

i lo pitjor de tot es que en el dia 25 del confinament, tinc la sensació que no li dedico tot el 

temps que necessita, que podria estar fent més per ella, la percepció que ella necessita 

més. Son els sentiments, l’amor que tens per ella que aflorem i et fan sentir desconsol i amb 

l`ànima buida… 

 

Aquesta és la nostra historia de confinament, dies iguals per mi, però desiguals per la Mare, 

perquè no sap qui sóc, ni on som, ni qui és…. 

 

I acabo amb crits els quatre vents, Déu donant força que si algun dia jo pateixo aquesta 

enfermetat, cruel i vilana sàpiga reaccionar amb cordura i valentia. 

 

Olga Montilla 
 


