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“Hi ha gent que amb un record en té per a tota la vida”   
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1. INTRODUCCIÓ 

Recordo que m’explicava com de dura va ser la guerra i com fugia i s’amagava dels 

bombardejos amb la seva família a Tornabous. Ella encara era molt petita, però el 

soroll de les bombes era molt estrident. 

La postguerra sí que va ser dura, fillet…Sort en tenia del teu avi, que tot i essent un 

any més jove que jo em tractava com una princesa. I mira que va tardar en fer-me un 

petó. Me’n recordaré tota la vida, però. Em va convidar a Barcelona a casa dels seus 

tíos i em va presentar com la seva nòvia, perquè clar, jo encara no sabia que érem 

parella… I aquella mateixa tarda em va besar. Tiràvem endavant amb el què podíem. 

Ell arreglava frigorífics i sovint ens partíem una truita a la francesa per sopar. Els dos 

treballàvem molt. Jo feia de minyona i alguna vegada havia tingut la mala sort que 

m’havia tocat algun senyor molt descarat. Això sí, la dignitat per sobre de totes les 

coses. Jo sempre he anat ben polida a tot arreu. El papa, quan era viu, em deia que 

amb què es portessin els peus i el cap nets, ja es podia anar on fós. Quan li va agafar 

l’atac de cor al Tonet i em vaig quedar amb els 5 fills tota sola i una hipoteca per pagar, 

no sabia pas com m’ho faria. Vaig treballar molt, moltíssim. Però mai va faltar plat a 

taula, eh fillet? No sé si la vida m’ha tractat gaire bé ni si m’ho he merescut o no, jo 

només he volgut el millor pels meus. I mira’m ara, cadascú té la seva vida, jo dormo 

cada dia fins les 12, em prenc les pastilles, miro la televisió, llegeixo, faig ganxet i surto 

a veure i cuidar les plantes. Si és que nena! Aquestes roses fan una olor! Vés a buscar 

aquests conillets grocs que tant t’agraden si vols i seu aquí! Vols una Schwepps de 

llimó? Ai, ara m’estic llegint un llibre bonic! Què n’és de bonic! És de dues nenes que 

s’escriuen cartes i són molt amigues… Res a veure amb aquests que m’envien del 

Paulo Coelho els del Círculo de Lectores,  que no valen res! I si no són d’aquest, són 

lletjos i és que estic farta de llegir coses lletges, la vida ja ho ha sigut prou, no creus? 

Ara resulta que si per entretenir-me m’hauré de llegir un llibre bèl·lic! Si home! Que 

vinguin i m’ho expliquin, si no n’he vist prou, de guerra…! 

L’àvia era molta àvia i vivia sola. No pas perquè hi estigués obligada, sinó perquè volia. 

Era una dona molt dura i és que la vida, tal com ella l’havia viscuda, la va portar a tenir 

aquest caràcter tant fort. Se sentia bé a casa, sola, o això deia. Però quan a la família 
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cadascú fa la seva, els amics es moren i el cos perd facultats, la fortalesa mental i la 

convicció de saber viure amb un mateix deixen de fer justícia. 

Nena, us he trucat 3 vegades i no m’agafàveu el telèfon. Fa dues setmanes que no us 

veig. Em sento sola, molt sola.      

Aquesta trucada em va calar i ho farà per tota la vida. Vaig anar corrent a casa seva i 

mira que era vespre i tenia coses a fer de l’institut. Jo me l’estimava molt i hi anava 

sempre que podia. Això sí, sempre tenia el mateix discurs. Però cada cop que 

m’acomiadava se’m trencava el cor. 

Abraça’m reina, que ho fas molt bé això! Ai, i fes-me un petó d’aquests que em fas, 

d’aquests que ressonen tant i que jo ja no sé fer. 

Venia d’una classe treballadora i s’havia deixat la pell tota la vida per haver arribat a 

tenir tot el que tenia. Durant la seva gran vellesa no anava faltada de recursos, però 

si n’hagués tingut més potser tot hagués estat més fàcil. O això deia… 

Ai, si hagués tingut més cèntims… 

 

En buscar solitud a l’Institut d’Estudis Catalans, trobem que és l’estat de qui és sol, de 

qui viu sol o gairebé sol. No obstant això, es pot voler estar sol o no i aquest és el fet 

que diferencia els dos tipus que existeixen de solitud segons Bermejo (citat per 

Rodríguez Martín, 2009)1. D’una banda, l’objectiva fa referència a la falta de 

companyia, però no sempre implica una vivència desagradable per a l’individu, ja que 

pot ser buscada i alhora enriquidora. De l’altra, la subjectiva és la que pateixen les 

persones que se senten soles i és un sentiment dolorós i temut per un gran nombre 

de persones grans. Mai és una situació buscada.  

El segon tipus de solitud condueix a la síndrome de la solitud que té més a veure amb 

la solitud emocional o relacional en referència a Álvarez (citat per Rodríguez Martín, 

                                                
1 Rodríguez Martín, M. (2009). La soledad en el anciano. Gerokomos. Recuperat de 

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v20n4/comunicacion2.pdf 

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v20n4/comunicacion2.pdf
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2009) que la defineix com “un estat psicològic que succeeix a conseqüència de 

pèrdues al sistema de suport individual, la disminució de la participació de les activitats 

dins de la societat a la que es pertany i la sensació de fracàs a la vida”. 2 

El pas d’un sentiment de solitud a un altre de l’àvia va ser un dels ítems que va marcar 

l’elecció del tema del reportatge d’aquest Treball de Fi de Grau.  També l’anàlisi de 

classe. Com hagués viscut la solitud no volguda l’àvia si hagués tingut més diners? 

El que intenta fer l’anàlisi de classe, en paraules d’Erik Olin Wright3 a “Desigualdad y 

clases sociales” és explorar la relació entre la classe i els tipus de fenòmens socials. 

De vegades, la classe no és un factor poderós per si mateix ni tots els fenòmens 

socials es poden explicar primàriament en termes de classe. Es basa en la convicció 

de que la classe és una causa social pervasiva i que per això val la pena explorar com 

s’articula en els múltiples fenòmens socials. 

La classe social no és una variable independent, segons Ollin Wright, però es troba 

en les diferents etapes de la vida d’una persona. Essent la vellesa el final del 

recorregut de l’ésser humà i alhora un col·lectiu vulnerable, em vaig formular els 

següents interrogants: la classe social pot fragilitar o reforçar el final de la vida d’una 

persona? D’aquí va sorgir la idea de fer un reportatge novel·lat sobre com influeix la 

classe social en la solitud de la gent gran. No obstant això, eren algunes més les 

preguntes que em van derivar a crear aquesta peça periodística com: Amb l’augment 

de l’esperança de vida, hi haurà cada vegada més gent que se sentirà sola? Està 

estereotipada la gent gran? Canviaran les noves generacions d’aquest col·lectiu? 

Totes aquestes eren les preguntes que m’impulsaven a crear aquesta peça 

periodística. Aixo, però, no significa que respondre-les totes hagi sigut factible. 

Inicialment, abans de parlar amb els entrevistats existia una idea preconcebuda dins 

                                                
2 Rodríguez Martín, M. (2009). La soledad en el anciano. (p. 159). Gerokomos. Recuperat de 

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v20n4/comunicacion2.pdf 
 
3 Wright, E. O. (1995). Desigualdad y clases sociales: Un seminario en torno a Erik O. Wright. 
Metodología de la investigación. . Recuperat de 
http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2014/08/Wright-Erik-
Olin.-1995.-Anlisis-de-clase.pdf 
 

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v20n4/comunicacion2.pdf
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meu de què la consciència de classe era present en molta gent. No va ser així. De fet, 

vaig entendre la frase anterior d’Olin Wright que diu que “De vegades, la classe no és 

un factor poderós per si mateix ni tots els fenòmens socials es poden explicar 

primàriament en termes de classe”.4 En anar parlant amb els avis, sobretot amb els 

d’edat més avançada, parlar de diners, d’educació o de la feina que tenien mai no era 

una condició de classe social per a ells, sinó que més aviat m’explicaven si a causa 

de les circumstàncies de l’època podien anar tirant o no.  Al tercer capítol del 

reportatge novel·lat, sí que s’hi reflecteix doncs, una mirada més de classe social o 

estatus socioeconòmic. Els entrevistats d’aquesta part són persones que han tingut 

l’oportunitat d’estudiar a la universitat, que han treballat tota la vida i que han tingut 

una vida força benestant. Aquests sí que mostren una idea de classe, de sentir-se 

privilegiats per les circumstàncies que s’han trobat a la vida i per poder innovar en 

maneres diferents sobre com viure la seva vellesa.  

En definitiva, reafirmo que no sé com hagués viscut l’àvia la seva última etapa si 

hagués tingut més diners. Potser s’hagués buscat altres opcions més enllà de viure 

sola o en una llar d’avis, però l’educació que va tenir, tampoc li va permetre a nivell 

personal trencar els seus esquemes i somiar. Tot el que sortia del seu quadre mental 

d’entre viure sola o anar a una residència, la qual cosa mai no li va fer el pes, eren 

bajanades. Tanmateix, recordo que mai feia referència a la classe social explícitament.  

Aquest reportatge, doncs, mostra les històries de sis persones que expliquen les seves 

vivències d’acord amb el tipus de solitud que viuen durant la seva vellesa. La solitud 

en la gent gran és un fenomen que cal visibilitzar i, fent-ho, ensenyar que aquesta no 

és homogènia, que té múltiples cares i cadascú la concep d’una manera diferent.  

 

                                                
4 Wright, E. O. (1995). Desigualdad y clases sociales: Un seminario en torno a Erik O. Wright. (p.21). 
Metodología de la investigación. Recuperat de  
http://metodologiadelainvestigacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/117/2014/08/Wright-Erik-
Olin.-1995.-Anlisis-de-clase.pdf 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1 Per què el periodisme literari? 

El primer any d’estudiar periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, 

concretament a l’assignatura de Teoria i Tècniques dels Gèneres Periodístics que 

impartia el professor David Vidal i Castell 5 ens va mencionar la següent definició: “un 

reportatge és un gènere de la complexitat que intenta visibilitzar afers no visibles en 

l’àmbit de la societat. La seva funció consisteix en plantejar preguntes o hipòtesis que 

connectin casos concrets amb contextos. Utilitza fonts professionals o expertes.” Vidal 

ens deia, a més, que no havíem de caure en el sensacionalisme, que no ens fixéssim 

tan sols en una cosa i que en un reportatge havíem de sobresortir de totes les 

obvietats.  

Per Vidal, el periodisme serveix per visibilitzar àmbits dels quals una societat ha de 

prendre per ser més justa i més legal. Cal proposar debats d’una manera divertida i 

entretinguda per tal que ajudin a la societat a ser millor. I amb això ens va introduir a 

posteriori, a nosaltres els seus alumnes, al periodisme literari. En escollir el tema i la 

confecció del Treball de Fi de Grau vaig pensar en aquella classe i vaig anar a buscar-

ne els apunts. En vaig obtenir la definició de narratologia que és la branca dels estudis 

literaris que s’encarrega de descriure amb recursos de camp i en estil de relat. I aquí 

va aparèixer una bombeta incandescent damunt del meu cap que m’anunciava: “ja ho 

tens!” 

El meu objectiu, doncs, era clar. Volia escriure una història sobre la solitud en la gent 

gran fugint de l’avorriment i de la informació estricta i feixuga. Fer endinsar el lector 

dins d’un relat que, tot semblar que està passant l’estona, està entrant en contacte en 

una realitat de la nostra societat. No obstant això, sense caure en el sensacionalisme 

i oferint un ventall el màxim d’ampli possible de situacions i actituds envers la solitud 

en aquest col·lectiu.  

                                                
5 Vidal i Castell, D. (2017). Apunts Teoria i Tècniques dels Gèneres Periodístics. Universitat Autònoma 
de Barcelona . 
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Rellegint aquestes notes de primer curs vaig refrescar les diferents maneres que hi 

havia per escriure un relat. Em vaig fixar sobretot en la distància narrativa que volia 

prendre. La idea d’utilitzar el periodisme literari m’apassionava perquè em permetia la 

llibertat narrativa i creativa que necessitava a l’hora de redactar i utilitzar les veus 

narradores. Amb això, vaig decidir crear diàleg entre un narrador intern com el 

testimoni i les veus dels personatges amb qui dialoga i que intervenen en forma de 

monòleg interior. 

A més, el periodisme literari em permetia ordenar els elements del relat de manera 

idònia per traslladar al lector els missatges principals del reportatge i podia escriure 

anacrònicament per tal que pogués caracteritzar el relat i els personatges.  

“Aunque no lo parezca a primera vista, todos los libros de carácter teórico —sean 

ensayos, tratados o monografías— están escritos sobre un a menudo invisible 

cañamazo autobiográfico, alimentados por un haz de inquietudes académicas, 

profesionales y ante todo personales que su autor procura elucidar por medio del 

raciocinio que la vida inspira, generado por las cambiantes circunstancias que la van 

tramando.” (Chillón, A)6 

Albert Chillón, en aquesta cita -tot i parlar dels llibres teòrics- fa referència al rerefons 

autobiogràfic que presenten tots aquests escrits. Així mateix, en aquest projecte, m’hi 

remeto. Darrere de qualsevol obra, s’hi veuen reflectides les inquietuds de cadascú i, 

per tant, la subjectivitat. Tota obra periodística, o no, per objectiu que sigui el 

llenguatge utilitzat, és subjectiva: la tria del tema, de les paraules i de l’enfocament; 

encara que es tracti des de l’objectivitat, ja conté elements analitzables a nivell 

comunicatiu que parlen per si mateixos de la voluntat de l’autor. En el periodisme 

literari he trobat també, doncs, la forma com introduir laxament la subjectivitat.  

Com Chillón comenta a “La palabra factícia”, el periodisme literari esdevé una 

hibridació de gèneres tan en periodisme com en narrativa que acaba formant el 

                                                
6 Chillón, A., Llovet, J., & Vázquez Montalbán, M. (2014). Introducción. La palabra factícia: Literatura, 
periodismo y comunicación (p. 23). Bellaterra; Castelló de la Plana; Barcelona; València: Universitat 
Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions; Publicacions de la Universitat Jaume I; Universitat 
Pompeu Fabra; Publicacions de la Universitat de València . 
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conegut new journalism. Aquest gènere nou s’acosta retòricament a la novel·la per 

resultar més atractiu als lectors més mandrosos. El que canvia, però, respecte al 

periodisme més fàctic, és el llenguatge - que és tan agradable com còmode per a la 

majoria de lectors - de manera que també ha estat el que m’ha convençut per escollir 

aquesta composició literària per construir el projecte d’aquest Treball de Fi de Grau. 

En periodisme, segons Juan José Hoyos a “Escribiendo historias. El arte y el oficio de 

narrar en periodismo”7 hi ha dues maneres d’explicar les coses: informativa o 

narrativament. Oriana Fallaci va escriure de manera narrativa els fets del viatge de 

l’home a la Lluna a L’Europeo. L’autora comença a redactar la història en un ordre 

cronològic i no presenta d’un sol cop els esdeveniments essencials, sinó que decora 

el text amb detalls de les vivències dels astronautes durant els seu viatge per tal 

d’enriquir la història. Quan Fallaci utilitza aquest procediment narratiu -més propi dels 

relats de ficció que de les notícies- no dubta en utilitzar el diàleg entre els personatges 

i alhora incloure-hi dades subtils que afegeixen veracitat al relat; així trasllada al lector 

a la primera fila durant l’apropament de l’home a la Lluna.  

Juan José Hoyos explica les característiques del reportatge narratiu a través del 

paral·lelisme entre la peça periodística narrativa escrita per Oriana Fallaci i la notícia 

de l’agència United Press International des dels Estats Units. El capítol “Dos modos 

de contar: el estilo informativo y el estilo narrativo” del llibre “Escribiendo historias: El 

arte y el oficio de narrar en periodismo” he trobat, doncs, les característiques amb les 

quals volia emmirallar el meu reportatge narratiu. En l’estil narratiu, contràriament a 

l’informatiu, notem com el temps passa i el narrador, en cas que es perdi el fil en algun 

moment, reconstrueix el relat. Es creen escenes. El reportatge que he creat en aquest 

Treball de Fi de Grau s’utilitza un pas del temps tan cronològic -quan els personatges 

expliquen part de les històries de la seva vida que els han conduït a ser qui són ara- 

com anacrònic per tal de posar èmfasi en les situacions de solitud que viuen en el 

present.  

                                                
7 Hoyos, J. J. (2003). Dos modos de contar: el estilo informativo y el estilo narrativo. A J. J. Hoyos, 
Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en periodismo (p. 3-31). Medellín: Universidad de 
Antioquia. 
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Seguint amb les diferències que marca Hoyos entre l’estil informatiu i el narratiu, he 

utilitzat aquest gènere perquè em permet fer de les fonts, personatges en comptes de 

deixar-los com a simples noms citats. Oriana Fallaci, en la història de l’arribada de 

l’home a la Lluna feia d’Amstrong i Aldrin éssers amb una personalitat pròpia i 

fàcilment tangible per al lector. El reportatge d’aquest treball, “Històries de solitud, 

històries de gent gran”, fa d’en Martí, l’Herminia, en Josep Maria, la Rosalia, la Maria 

i la Manuela persones amb vivències i històries que traslladen als qui els llegeixen a 

situacions que hem pogut viure tots a les nostres llars.  

 

“El diálogo está registrado en una forma tan realista y completa que él mismo sirve 

para contar la historia y para hacer avanzar los hechos en la narración. Cuando hablan 

de estos dos procedimientos narrativos, los narratólogos explican que la narración 

escena por escena tiene el privilegio de contarnos las historias de un modo muy 

parecido al que los hombres usamos a diario para ver la realidad. La escena nos 

muestra esa realidad. El resumen, en cambio, es producto de una elaboración del 

narrador que nos habla, y que nos dice cosas de esa realidad”8. El narrador testimoni 

que utilitzo en el reportatge conversa, de vegades, directament amb els personatges 

principals que apareixen en forma de monòlegs interiors a dins de la peça narrativa. 

Com afirma Hoyos en aquesta cita, aquestes parts del reportatge estan escenificades 

i aporten sensació de realitat al lector.  

 

De la mateixa manera que Oriana Fallaci constitueix un relat en el què el punt de vista 

és el d’un testimoni que explica els esdeveniments amb emoció on el narrador sovint 

interromp el relat per expressar les seves sensacions i opinions, també ho fa el 

narrador testimoni de “Històries de solitud, històries de gent gran”. El testimoni 

d’aquesta obra, en escenificar l’intercanvi d’històries via telefònica a causa del 

confinament  per la pandèmia mundial de la Covid-19, ja que escassament pot detallar 

l’ambient per la manca de presencialitat, hi abunden les interrupcions per explicar els 

sentiments que traslladen les veus i les entonacions dels personatges.  

                                                
8 Hoyos, J. J. (2003). Dos modos de contar: el estilo informativo y el estilo narrativo. A J. J. Hoyos, 
Escribiendo historias. El arte y el oficio de narrar en periodismo (p. 24). Medellín: Universidad de 
Antioquia. 
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Juan José Hoyos explica com el discurs narratiu periodístic, a partir de dades de la 

realitat crea caràcters i dibuixa personatges, la qual cosa s’aconsegueix a través de 

l’acció narrativa perquè mostra les formes de comportar-se i de ser d’aquests tot 

descrivint les característiques físiques -en el cas del reportatge del projecte, 

personals- dels personatges en qüestió.  

 

En un dels paràgrafs anteriors, he mencionat que els personatges principals apareixen 

en forma de monòlegs interiors. Argumentaré aquesta afirmació seguint amb l’autor 

de “Escribiendo historias: El arte y el oficio de narrar en periodismo”, ja que diu que la 

narració tracta de captar el diàleg entre els personatges per tal de mostrar la seva 

manera de ser de la forma més realista possible: amb les seves expressions, 

repeticions o interjeccions. Tots aquests detalls contribueixen a endinsar al lector a la 

complexitat del personatge. Pel que fa al narrador testimoni, en l’obra del projecte, 

pretenc que, com esmenta Hoyos, sigui qui té un gran coneixement dels fets del què 

s’explica -no totals- i ofereix el context necessari i indispensable per situar a qui llegeix 

a la preocupació dels antecedents del perquè de tot allò que explica. Aquest narrador, 

en el cas de l’obra que es presenta en aquest treball, es converteix sovint en una veu 

formal que introdueix el què pensen i afirmen els experts sobre la principal temàtica: 

la solitud.  

 

Gonzalo Saavedra a “Narradores que saben más” explica que els narradors 

omniscients que apareixen a les novel·les de ficció no quadren amb els de es 

narracions reals: “Los seres humanos de carne y hueso no pueden estar en todos los 

lugares al tiempo y no pueden conocer lo que sienten, piensan y perciben sus 

semejantes (salvo, claro, que éstos quieran comunicarlo)” 9. Tanmateix, l’autor afirma 

que es possible fer maniobres en el temps del que s’explica per aconseguir resultats 

de característiques semblants.  

 

                                                
9 Saavedra, G. (2001). Narradores que saben más: La "narrativización" del discurso y el "efecto 
omnisciente" en no ficción periodística. Cuadernos de Información, p.64. 
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Saavedra10 desenvolupa sis nous elements que componen la situació narrativa en 

comptes del típic i complex punt de vista pel gènere de la no ficció. L’autor cita els cinc 

primers elements de Lewis Turco -tot i que reformulats- mentre que el sisè de Genette.  

 

En primer lloc, l’orientació, que es on es contemplen les dues possibilitats principals, 

la del narrador, no identificat, que explica la història des de fora i la del personatge, 

que és algú de la història que narra. En el cas de l’obra desenvolupada és la primera 

de les opcions, tot i que amb el narrador identificat, el qual duu el meu propi nom.  

En segon lloc, la persona gramatical que s’utilitza és la primera del singular, ja que en 

ser un narrador testimoni, permet més fàcilment la connexió dels fets amb les 

sensacions que li proporcionen al propi narrador.  

En tercer lloc, l’aspecte de la narració que és el que el lector adquireix a través del 

narrador que té un accés exterior en la història, com és el cas d’“Històries de solitud, 

històries de gent gran” i que tan sols s’adona del que explica el narrador i el que 

transmeten els monòlegs interiors.  

En quart lloc, l’angle de la història, el qual pot ser simple que segueix les accions d’un 

personatge i tan sols narra el que presencia; múltiple, que narra el que passa en 

presència de dos o més personatges o omnipresent que pot estar en tots els llocs 

necessaris pel relat. L’obra del Treball de Fi de Grau, suposa un angle múltiple on 

arran del que presencia el narrador testimoni més les veus dels personatges en forma 

de monòleg interior atorguen al lector diferents visions i sensacions.  

En cinquè lloc, l’accès, on el narrador pot tenir tan sols accés exterior als 

esdeveniments observables per qualsevol persona; o interior, on a més pot conèixer i 

narrar els pensaments i sentiments dels personatges. En aquest cas, seria exterior. 

Per últim, el temps de la narració, el qual pot ser ulterior i serveix per aquelles 

narracions posteriors als esdeveniments relatats; anterior; simultani, contemporani a 

l’acció o intercalat, entre moments de l’acció. En el treball aquest temps és intercalat. 

Perquè explica en present les vivències del narrador testimoni durant les converses 

telefòniques i les històries dels monòlegs interiors en un temps passat, ja viscut per 

part dels personatges.  

                                                
10 Saavedra, G. (2001). Narradores que saben más: La "narrativización" del discurso y el "efecto 
omnisciente" en no ficción periodística. Cuadernos de Información, 63-73. 
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Per l’autor, considerar la situació narrativa mitjançant aquests ítems té l’avantatge de 

definir les condicions de qualsevol tipus de narradors, sense necessitat d’encasellar-

los en categories més complexes: “Así, lo que nos interesa exponer aquí tiene que ver 

principalmente con los tres últimos elementos: en principio, un narrador de no ficción 

no podría arrogarse un ángulo múltiple u omnipresente y, sobre todo, no podría 

dotarse de acceso interior. La consecución de estos derechos, sin embargo, se vale 

muchas veces de una transposición particular del discurso y de alteraciones en el 

tiempo de la narración”.  

Per acabar, em quedo amb una de les cites de Luis Guillermo Hernández11 a 

“Periodismo literario: El arte de contar historias” que respon perfectament la pregunta 

que encapçala aquest apartat: “Todo con el afán de hacer distinto el trabajo 

periodístico ordinario. Todo con la esperanza de alcanzar mayor profundidad y riqueza 

en el relato de los sucesos informativos cotidianos, que pretendo fijar en la mente de 

mis lectores. Porque jamás he deseado otra cosa que eso: fijar profundamente en la 

mente de mis lectores el mensaje informativo. Que lo recuerden. Que lo reflexionen. 

Que lo disfruten incluso. ¿Por qué no?” 

2.2 Anàlisi del tema 

Segons Creu Roja12, a Catalunya hi ha 1.437.352 persones grans i el 22% d’aquestes 

viuen en llars unipersonals, és a dir, 318.384 viuen soles. A més, la majoria són dones. 

Per analitzar i estructurar el tema central del reportatge, m’he inspirat en l’article 

acadèmic “La soledad en el anciano” de l’infermera Marta Rodríguez Martín13 de 

l’Hospital Germans Trias i Pujol. 

                                                
11 Hernandez, L. G. (2017). Periodismo Literario. El arte de contar historias. Academia.edu. (p. 18) 
Recuperat el 5 d’abril de 2020, de 
https://www.academia.edu/35137532/Periodismo_Literario._El_arte_de_contar_historias 
12 Creu Roja. (01 / 10 / 2019). Solitud i aïllament social, un dels principals reptes que afronten les 
persones grans. Recuperat de Creu Roja Catalunya: 
http://www.creuroja.org/AP/cm/5886P286L8/Solitud-i-aillament-social--un-dels-principals-reptes-que-
afronten-les-persones-grans.aspx 
13 Rodríguez Martín, M. (2009). La soledad en el anciano. Gerokomos. Recuperat de 

http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v20n4/comunicacion2.pdf 

https://www.academia.edu/35137532/Periodismo_Literario._El_arte_de_contar_historias
http://www.creuroja.org/AP/cm/5886P286L8/Solitud-i-aillament-social--un-dels-principals-reptes-que-afronten-les-persones-grans.aspx
http://www.creuroja.org/AP/cm/5886P286L8/Solitud-i-aillament-social--un-dels-principals-reptes-que-afronten-les-persones-grans.aspx
http://scielo.isciii.es/pdf/geroko/v20n4/comunicacion2.pdf
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Durant l’envelliment se solen experimentar vivències i canvis que poden afavorir a 

l’aparició del sentiment de solitud, el qual no es va començar a tenir en compte des 

d’una dimensió psicològica fins als anys 50 i no va ser fins als 80 que no es van 

començar a publicar estudis empírics. 

L’envelliment és l’última etapa de la vida i comporta moltes pèrdues que faciliten que 

aparegui el sentiment de la solitud: es tenen menys reforços socials perquè les 

persones d’un cercle proper moren o segueixen el seu propi camí, s’és més vulnerable 

pel que fa a les malalties, es perden facultats d’aprenentatge que fan que els avis se 

sentin indefensos. Aquest fet es reflecteix tant a nivell físic com psíquic. 

Pel que fa a la salut física, la solitud pot desencadenar debilitat en el sistema 

immunològic, problemes cardíacs i digestius, insomni, etc. En l’aspecte mental, però, 

provoca baixa autoestima, pot induir conductes depressives, entre altres. A més, 

moltes persones grans que se senten soles, pensen que potser seria millor que 

emmalaltissin perquè així algú es faria càrrec d’elles i no se sentirien així, la qual cosa 

empitjora la seva salut tan mental com física. 

Què causa la solitud? Seguint la informació que detalla Marta Rodríguez Martín, 

assenyala que hi ha diferents crisis que s’associen a l’envelliment. En primer lloc, la 

crisi d’identitat que fa referència a les pèrdues que deterioren l’autoestima. En segon 

lloc, la crisi d’autonomia que pot aparèixer quan la persona amb els anys és cada 

vegada més dependent perquè el seu organisme es va fent malbé i dificulta les 

activitats que ha fet sempre a la seva vida diària. Per últim, la crisi de pertinença que 

fa referència al fet de deixar de treballar i perdre capacitats físiques que afecten a la 

seva vida social afecta en sentir-se part d’un grup. 

Quan els fills marxen de casa, les relacions familiars empobrides o un possible cas de 

viduïtat comporten pèrdua d’afecció i, per tant, també desencadenen a l’aparició del 

sentiment de solitud. A més, la societat està plena de prejudicis cap a la gent gran que 

la priven de tenir cap rol social important com ara: no és productiva, són dependents, 

no són sexualment actius o són inútils. Tanmateix, donar-li la volta a tots aquests 

pensaments podria afavorir a una millor inclusió a la societat d’aquest col·lectiu. 



16 
 

Les estratègies i els recursos per a poder afrontar aquesta solitud són diferents en 

cada persona, ja que depèn molt de l’actitud de cadascú i de les possibilitats que es 

tinguin a nivell socioeconòmic. Com és natural, la família hi juga un paper essencial, 

però també les activitats socials que tingui a l’abast cada ancià. Altrament, l’educació 

al llarg de la vida és molt important perquè afavoreix l’ampliació de cercles socials i un 

major benestar psíquic. 

Per acabar, actualment existeixen moltes iniciatives que lluiten per combatre la solitud 

en la gent gran. Algunes intenten ser transversals en la condició econòmica i social de 

cadascú, com la teleassistència, l’apadrinament de gent gran o el voluntariat de 

diverses associacions per aconseguir un acompanyament emocional de les persones 

que se senten soles. No obstant això, també hi ha altres projectes molt interessants, 

però que malauradament no tothom se’ls pot permetre, com ara el cohabitatge - que 

és una iniciativa que descobrirem al llarg del reportatge – la qual consisteix en grups 

organitzats de gent gran que s’ajunten per viure en comunitat d’acord amb les seves 

preferències preveient una possible solitud. 

2.3 Què ofereix el reportatge 

El reportatge que llegiran a continuació està organitzat en quatre capítols, els quals 

expliquen les vivències de sis persones. L’obra ofereix sentiments, visions i actituds 

diferents envers la solitud. La manera com ho fa és arran de persones que engloben 

diferents edats dins de l’última etapa de la vida: 90, 82, 70-72 i 67-68. La vellesa, fins 

ara, s’ha estipulat que comença a partir dels 65, però amb l’allargament de l’esperança 

de vida, aquestes generacions poden fer un gir.  

Aquest és un reportatge que a partir de les històries de vida de les persones que el 

desenvolupen narra de manera híbrida -  combinant el relat novel·lat amb l’expositiu 

de caire periodístic - l’evolució dels personatges, els seus pensaments i sentiments 

respecte la solitud i quina és la posició que adopten davant d’aquesta.  

La temàtica d’aquesta peça periodística és important per adquirir consciència que la 

gent gran és una part cada vegada més rellevant de la nostra població i que són un 
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pou d’experiència. Reflecteix diferents maneres de pensar envers les cures d’aquest 

col·lectiu i de la tendència de comportament de la societat: individualisme o 

col·lectivisme.  

Finalment, s’hi observen diferents tipus de pèrdues a través de les vivències de 

cadascú i les crisis que es poden patir de manera habitual en aquestes edats: dol de 

la parella, deteriorament físic o cognitiu, mala relació amb els familiars. Però, no tot és 

negatiu, sinó que també s’hi observen iniciatives per no quedar-se sol i actituds 

positives envers la solitud - mostrant una postura de solitud objectiva, però no 

emocional - . 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Com he fet aquest treball 

Inicialment, tenia un interès molt fort per tractar en el Treball de Fi de Grau algun tema 

on hi pogués afegir la variable de la classe social i plasmar-lo en forma de reportatge. 

Les circumstàncies em van acabar portant a la solitud de la gent gran com s’explica 

en el primer apartat del treball.  

Les preguntes que em ballaven pel cap eren conèixer si amb l’augment de l’esperança 

de vida hi hauria cada vegada més persones que se sentirien soles; si la gent gran 

està estereotipada o no; si les noves generacions que entraran en aquest col·lectiu 

seran diferents de les que hi ha hagut fins ara o si la classe social pot fragilitar o 

reforçar l’última etapa de la vida d’una persona.  

Arran d’això em vaig posar en contacte amb fonts expertes que tractessin la solitud en 

la gent gran com psicòlegs, gerentòlegs, sociòlegs, treballadors socials, metges i 

infermers. L’objectiu inicial era entrevistar-los físicament, però tan sols vaig tenir 

l’oportunitat de fer-ho amb una treballadora social a Barcelona a causa de la pandèmia 

mundial ocasionada pel coronavirus. Pel que fa a la resta de professionals, vaig haver-

los d’entrevistar via telefònica o per videoconferència mitjançant la plataforma Skype.  

Intentar entrevistar a la gent gran va ser una tasca força més complicada. Abans que 

es declarés l’estat d’alarma i que ens confinéssim a casa per evitar expandir els 

contagis del virus, tenia totes les fonts principals citades per entrevistar-les físicament 

i així, poder enriquir el reportatge pel que fa a la part novel·lada. Aquestes persones 

eren avis que utilitzaven serveis de voluntariat i de teleassistència de diferents 

fundacions de Barcelona perquè se sentien soles; una de les fonts la vaig poder 

conservar perquè era un particular amb qui havia pogut contactar personalment i vam 

poder anar parlant per telèfon.  

Per tal de contrarrestar les fonts a les quals no se’m va permetre l’accés, vaig decidir 

redireccionar el reportatge, utilitzant la creació d’un personatge tipus com a recurs; 

mantenir la perspectiva de classe a través de l’alternativa del cohabitatge; trobar 
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persones que viuen soles per convicció pròpia tot i tenir temors i una opinió molt clara 

de la solitud. Amb això, el reportatge aconsegueix oferir una visió de diferents 

generacions dins l’etapa de la vellesa, els possibles canvis que es poden originar en 

un futur i les diverses situacions o postures pel que fa a la solitud a través de les 

històries de vida dels personatges principals.  

Pel que fa al gènere utilitzat, com he mencionat en altres apartats, he utilitzat un format 

entre reportatge novel·lat i expositiu. La part novel·lada em permet transmetre millor 

les emocions i tenir més llibertat creativa a l’hora d’escriure; mentre que l’expositiva, 

utilitzar les fonts expertes i documentals amb un registre de caire informatiu.  

S’utilitzen dos tipus de veus al reportatge. En primer lloc, un narrador testimoni en 

primera persona, el qual duu el meu nom que serveix de conductor de l’obra. No 

intervinc directament als esdeveniments, sinó que narro el que escolto fent servir les 

trucades telefòniques com a fil que guia les sensacions de les veus i la parla dels 

personatges. A través d’això, incloc suposicions per afegir descripcions i dinamisme a 

la peça, però com és obvi, no són certeses. Vaig decidir fer ús d’aquest tipus de 

narrador i en primera persona perquè si ho feia en tercera em veuria molt més obligada 

a fer un relat encara més descriptiu i, com que el material està extret telefònicament, 

tot queda a l’imaginari i -des del meu punt de vista-  hagués estat problemàtic. A més, 

aquesta veu també explica dades relacionades amb el tipus de solitud que s’explica 

en cada cas i dóna pas a l’opinió dels experts.  

En segon i últim lloc, apareix la veu dels personatges principals en forma de monòlegs 

interiors o rèpliques de diàleg que es diferencien canviant la tipografia en cursiva. En 

exposar la veu directa dels protagonistes, s’entra molt més en contacte amb la seva 

història.  

Per acabar, he dividit el reportatge en quatre capítols on cadascun d’ells mostra una 

mirada diferent envers la solitud. Pel que fa als dos primers, tenen un únic 

protagonista, a banda del narrador testimoni que exerceix de conductor i, els dos 

últims, en tenen dos, ja que estan relacionats entre ells.  
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3.2 Tipologia de fonts 

L'objectiu del reportatge és el de representar diferents vivències de solitud. En el cas 

de l'Herminia Muñoz, és un personatge tipus que he creat arran de les entrevistes als 

professionals, ja que a causa de la situació que vivim actualment deguda a la 

pandèmia mundial, m'ha resultat impossible accedir als contactes dels residents a les 

llars d'avis tradicionals. 

Pel que fa a les fonts personals, n’he entrevistat a cinc, però al reportatge n’apareixen 

sis, una de les quals és la ja esmentada Herminia Muñoz. Els personatges reals, s’han 

escollit per la diferència d’edat dins de l’etapa de la vellesa, per la diversitat de 

situacions i vivències que han tingut en el recorregut de la seva vida i per la manera 

com enfoquen, viuen o plantegen la solitud cadascun d’ells.  

El Martí Teixidor és un home de gairebé 90 anys que viu a l’Eixample Esquerra de 

Barcelona i des que es va morir la seva dona fa sis anys, se sent profundament sol. 

La seva solitud gira entorn la mort de la seva parella i arrossega el dol des de la seva 

pèrdua.  

L’Herminia Muñoz és el personatge tipus. És una dona de 82 anys que fa poc que viu 

a una residència d’avis al Poble-Sec. És viuda i té quatre fills, però se sent sola perquè 

té mala relació amb els seus fills a causa de diversos malentesos econòmics. Té 

problemes de visió i hi ha moltes activitats que no pot fer, de manera que la pèrdua de 

facultats li comporta angoixa. A la residència la tracten a nivell psicològic per tal que 

pugui deixar la solitud enrere i alleujar la sensació de tristesa i nostàlgia que li provoca. 

El Josep Maria Ricart té 70 anys, està divorciat i jubilat. Ha sigut periodista i empresari 

tota la seva vida, però de gran ha estudiat psicologia i s’ha especialitzat en grups i 

comunitats. És un dels fundadors del grup Walden XXI dins de la cooperativa Sostre 

Cívic i planteja una alternativa a la residència privada mercantil de gent gran amb el 

cohabitatge. Per a ell, una manera de planificar lliurement com vol viure els últims 20 

i 30 anys de la seva vida i sentir-se acompanyat.  
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La Rosalia Ribes té 72 anys. Fa més de 30 anys que està divorciada i té una filla i tres 

nets. Hi té molt bona relació, però no creu que sigui la seva filla qui s’hagi de fer càrrec 

d’ella ara que es fa gran. Forma part del grup Can 70 també de Sostre Cívic i defensa 

el viure en comunitat, l’ajudar-se i el cuidar-se els uns als altres a través del 

cohabitatge. Té una visió molt clara de que aquesta és una alternativa que 

malauradament no se la pot permetre tothom a nivell econòmic.  

La Maria Elvira ha sigut professora de la Universitat de Barcelona. Abans havia estat 

professora de l’escola de Biblioteconomia i Documentació. Ha estat docent tota la vida. 

Té 68 anys, és vidua des del 2009 i viu sola, no té fills.  

La Manuela Pérez és amiga de la Maria Elvira. Té 67 anys, s’ha separat fa poc i 

tampoc té fills. Viu sola de manera desitjada. És de Barcelona de tota la vida i sempre 

s’ha dedicat a la docència d’institut. Ara mateix no disposa de gaire bona salut, però 

és molt activa culturalment. 

Referint-me a les fonts expertes, he entrevistat un sociòleg, dues psicòlogues, una 

metgessa, dues treballadores socials i una infermera. Aquesta tria ha estat fruit de la 

relació que tenen totes aquestes persones en vetllar per la salut i el benestar tan físic 

com mental de les persones grans que estan en una situació de solitud no volguda. 

Exceptuant del sociòleg, que aporta una veu experta sobre la influència que té la 

classe social en la solitud de la gent gran pel que fa a l’educació que han rebut, 

l’ocupació que han tingut i el seu nivell de renda familiar. 

El sociòleg és el Joan Domènech Abella i és Doctor per la Universitat de Barcelona on 

es va especialitzar en solitud i depressió en persones grans. La seva experiència en 

el camp per la seva recerca durant el seu doctorat, juntament amb la participació de 

psicòlegs, presenta una visió molt extensa i enriquidora sobre com es relaciona la 

classe social al llarg de l’envelliment. 

L’Ester Pascual és la treballadora social de la Fundació Avismón i hi té un paper de 

caire burocràtic, ja que coordina els voluntariats i fa les valoracions de l’estat de la 

gent gran que hi acut a domicili. També s’encarrega de contactar amb els serveis de 
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teleassistència, serveis socials públics o centres sanitaris que deriven els avis a la 

seva fundació. 

La Laura Coll i Planas és metgessa per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

i especialista i apassionada de l’afectació de la solitud de la gent gran en la seva salut. 

És membre de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB i pretén tractar la salut de la 

gent gran des de la salutogènesis, la qual consisteix en no focalitzar el mal en la 

malaltia sinó que en fomentar el benestar. Té una visió molt marcada sobre les 

tendències cap on pot evolucionar la societat i com pot afectar o no a la solitud de la 

gent gran: individualisme o col·lectivisme.  

La Núria Moles és infermera i cap del departament de cronicitat, el qual fa dos anys 

que es va crear, del CAP de Tàrrega. La seva tasca consisteix en fer visites a domicili 

a la gent gran que tenen malalties cròniques com diabetis, hipertensió, insuficiència 

renal, etc. A més, s'encarrega de la conscienciació de cures, ja que s'ocupa d'una 

vessant més social dins de l'àmbit de la salut física, la qual cosa fa que tingui molt de 

contacte amb els serveis socials. 

L’Elvira Lara és Doctora en Psicologia per la Universitat de Barcelona. Ha col·laborat 

en la tesi doctoral de Joan Domènech sobre la solitud en la gent gran des d’una 

perspectiva psicològica, com també amb altres articles entorn la mateixa temàtica. 

Actualment forma part del Centre Col·laborador de la OMS per la Investigació i la 

Formació en Serveis de Salut Mental de la Universitat Autònoma de Madrid.  

En Dídac Rodríguez és psicòleg graduat per la Universitat de Lleida. Actualment està 

fent el PIR com a opositor a la formació sanitària especialitzada en psicologia clínica. 

Abans de començar l’oposició va estar treballant a la Llar Sant Josep i a la Residència 

ICAD de Lleida.  

La Maite Farré és treballadora social a la Llar Sant Josep de Lleida. S’encarrega 

sobretot de la part burocràtica de la residència i fa tasques com les entrevistes pre-

ingrés o pre-atenció dels residents. Juntament amb el seu equip vetllen per les bones 

relacions entre les persones i tenir en compte les seves necessitats.  
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4.1 L’AMOR 

 

M’ha tocat viure en una època on és més fàcil parlar per escrit que per telèfon. En les 

trobades virtuals, vull dir. No sentim mai la veu de la persona amb qui estem parlant, ni 

ella sent la nostra. I jo, sense saber com, m’havia acostumat a demanar permís amb un 

missatge abans de trucar per tenir la certesa que aquest altre em respondria. Portava 

dies i dies movent fils per aconseguir una trista resposta d’algú que volgués compartir 

la història de la seva vida amb mi. És clar que entenia que parlar sobre la solitud era 

delicat i que no tothom té facilitat per expressar-se i molt menys sobre un tema que els 

pot fer mal o inclús fer-los sentir vulnerables. 

  

Fa temps que no tinc avis i se m’havia oblidat que per algú de 90 anys que probablement 

no té WhatsApp el més normal del món és utilitzar el telèfon fix de casa i que qui vulgui 

alguna cosa doncs ja trucarà. Expectant, em vaig decidir a trucar un matí de finals de 

febrer: 

— Hola, bon dia! Parlo amb el Martí Teixidor? 

— Sí, sí, de part de qui? 

— Em dic Clara Pont, sóc estudiant de periodisme i estic fent un reportatge sobre la 

solitud en la gent gran. M’ha passat el seu contacte la Mariona Bassa, de TV3 amb qui 

va participar en un reportatge i em preguntava si li importaria col·laborar amb mi. 

[...] 

— I tant! Quan vulguis vine a casa, visc aquí a l’Eixample, tinc un pis molt gran, ple de 

quadres i molts llibres… segur que t’agrada i trobes alguna cosa de profit! 

— Perfecte! Moltes gràcies, doncs quan li vagi bé, vinc un matí i parlem. 

— Quan vulguis, nineta. N’estic molt de sol jo, i de fet, moltes vegades em passo dies i 

dies sense parlar amb ningú, així que també em fas un favor. Des que va morir ella… 

res és el mateix. Estic mutilat. Per mi la solitud és una malaltia i jo estic molt fotut… 

 

Però no hi vaig anar mai. Poc m’ho pensava, la veritat, que no hi podria anar. Va arribar 

la pandèmia del coronavirus i apa, tots a casa. Al final, vaig retrocedir en el temps amb 

les meves costums i vaig agafar el telèfon fix de casa meva i vinga a trucar. El primer 
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dia, vam parlar una hora i mitja i una de les primeres frases que em va dir, va ser una 

d’Ortega i Gasset: “Tu i les teves circumstàncies”. Les situacions en què et trobes a la 

vida et porten a ser com ets i, conseqüentment, a fer el que fas. Ho vaig extrapolar al 

que estava fent jo i vaig dir: és ben cert que mai no m’hagués pensat que seria capaç 

d’escriure un reportatge d’aquestes magnituds parlant per telèfon. I així va ser. 

La solitud em va venir una vegada fa molts anys quan vaig escoltar un bolero d’Armando 

Manzanero que feia: Esta tarde vi llover vi gente correr y no estabas tu. La otra noche 

vi brillar un lucero azul y no estabas tu. I quan llavors l’escoltava pensava: Ai, que no 

em passi a mi sisplau, sisplau...! I ara m’ha passat i és veritablement dramàtic. 

Elvira Lara, investigadora postdoctoral en psicologia a l’Hospital de la Princesa de 

Madrid, explica que la solitud com a constructe és molt difícil de valorar-la i d’intervenir-

hi, però que és important  que s’accepti que la solitud no desitjada forma part de la vida 

i que per això, s’ha de treballar des de la psicologia per apoderar a les persones que la 

pateixin. 

Lara afirma que la gent gran és el sector de la societat que és més vulnerable a sentir-

se sola pels canvis cíclics als que està sotmesa, encara que deixa palès que en altres 

etapes de la vida també pot aparèixer aquest sentiment. La psicòloga accepta que 

aquesta solitud pot convertir-se en crònica, però que això depèn molt de la personalitat 

de cadascú, de les experiències que hagi tingut al llarg del seu recorregut en cas que 

hagi viscut esdeveniments estressants o molt preocupants o no. No obstant això, Elvira 

Lara assegura que és força complicat definir el moment exacte en què la solitud que 

pateix una persona passa a ser crònica, ja que és molt subjectiu. Malgrat això, es 

considera que quan s’observa aquest sentiment varis anys consecutius es podria dir 

que és crònic i més si bloqueja la manera de fer habitual d’una persona en el seu dia a 

dia. 

El Martí té 89 anys, el 7 de juny en farà 90. Diu que no es pot queixar pas de la vida que 

ha portat, que l’ha gaudida tant, però que la naturalesa és tan puta que ens ho fa pagar 

tot car. Ell ho està pagant ara, tot sol. Sent la solitud com una malaltia, que per sort no 

és contagiosa. Els records el mantenen en vida, però alhora l’esmicolen: qualsevol 
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cantonada, qualsevol carrer el fan pensar en ella i a més, quan surt només veu gent i 

gent i més gent; però enmig de tanta multitud es troba sol perquè la Lara ja no hi és. 

Doncs quan em va passar això que cantava el Manzanero, vaig recordar una frase de 

Pablo Neruda: “Las cenizas a las cenizas y el polvo al polvo”. I ell va dir: “Polvo sí, pero 

polvo enamorado”. Jo quan veig la seva urna penso que són cendres enamorades 

perquè m’ho va demostrar i em venen llàgrimes als ulls. 

Tenia la veu trencada i molt cansada. M’hagués agradat veure-li la cara, per poder 

empatitzar amb la seva expressió i el seu dol, però amb prou feines puc saber que té 

aspecte d’home gran amb els cabells canosos, la cara arrugada, que és de constitució 

prima i que té uns aires molt bohemis. Tampoc és que sigui una descripció gaire 

detallada, per no dir gens, ja que podria ser un avi qualsevol. Vaja, que en definitiva es 

nota que s’ha mogut en un ambient d’artistes i d’intel·lectuals tota la vida. En aquesta 

època de confinament, rere aquest to greu i amable, me l’imagino amb els cabells més 

llargs del normal, una camisa ampla mal cordada i assegut a una butaca amb un telèfon 

fix inalàmbric. No para de dir-me que té problemes amb Movistar i que té por que un dia 

d’aquests se li espatlli el telèfon. Tant de bo el pogués ajudar. 

Quatre eren les vegades que s’havia enamorat al llarg de la seva vida: la majoria, endut 

per la passió i l’imaginari. El primer cop, tenia 18 anys i va ser quan estudiava música 

al Carrer Mendizábal, prop del Teatre Romea. Mai no se li havia donat bé la música, 

només feia escales, mentre que la Mercè Tarragona ja tocava -molt dolçament- algun 

vals. El Martí sentia que l’havia d’impressionar amb alguna cosa que no fos la música, 

que no es pensés que no sabia fer res i va recórrer a la pintura. Sempre es trobaven 

allà, davant del Liceu, però ella el va deixar i ja no s’hi van trobar més. 

Em vaig posar a pintar seriosament als 20 anys. Jo em volia dedicar a la pintura. Tots 

els meus amics eren pintors abstractes o cubistes, algun potser feia una mica 

d’impressionisme. A casa venia molta gent perquè tenia un estudi molt gran al Carrer 

Aribau 35, 4t 1a. La meva mare feia el tarot... tots els xicots que venien, tots, anaven 

contra la pintura figurativa i deien que el Tàpies era tan bo..., però no em resolien cap 

problema. És que és molt fàcil fer una taca! 
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L’ofici amb què es guanyava el pa, però, no era la pintura: vivia per la pintura, no del 

què pintava. El van posar a treballar quan tenia 14 anys i va aprendre a fer de joier 

perquè el seu germà era rellotger. No li havia interessat mai, simplement se li donava 

bé. Gràcies a la joieria va poder pintar i escriure. Ha viscut tota la vida per la gràcia de 

les seves mans i perquè els mestres que va tenir eren molt bons. 

De problemes econòmics, no n’havia tingut mai. Figura que és molt bohemi, però 

sempre ha tocat de peus a terra. Això pel que fa a ell, a casa seva tot era una altra 

història. Al seu germà -abans de començar la guerra civil- els metges li van recomanar 

un canvi d’aires perquè sempre es posava malalt. Per això la seva família va haver de 

deixar el pis que tenien al Carrer Muntaner per anar-se’n a la Floresta. Fins aquell 

moment, al mateix Carrer Muntaner, al número 94, l’Erundina - la seva mare - i la seva 

tia Remei hi tenien un taller de tapisseria i quan l’Erundina se’n va haver d’anar de 

Barcelona pel canvi d’aires del seu fill, la Remei es va casar amb un xicot i li va robar el 

taller. El Martí es va apartar de tota aquesta família i no en va voler saber res. Aquí va 

ser quan els seus pares van patir pels diners. Mai no havien passat gana, però sofrien. 

El sociòleg Joan Domènech s’aproxima a la realitat social a través del concepte “estatus 

socioeconòmic” en lloc del de “classe social”, ja que aquest últim és massa ampli. 

Domènech afirma que per algú que té recursos econòmics, una persona es pot 

considerar un bé; és a dir, quelcom que necessita emocionalment per sentir-se bé. La 

solitud i els ingressos s’associen de forma independent amb la depressió, de manera 

que una persona ja sigui aquesta pobra o rica - si se sent sola - tindrà més possibilitats 

de derivar cap a una simptomatologia depressiva amb pensaments negatius o tristesa, 

per exemple. Les persones que disposen de capital material, però no del social, recorren 

a una estratègia afectiva.  

Per poder pintar i escriure el que em donés la gana, feia joies, i així, me n’he sortit tota 

la vida. A banda d’això i dels meus inicis amb la pintura per impressionar la Mercè 

Tarragona, vaig intentar posar una mica més de seny a la vida, però també la vaig cagar 

quan em vaig casar amb la meva primera esposa amb qui vaig tenir la meva filla. Aquest 

matrimoni va ser una equivocació, no ens enteníem… Després em vaig enamorar d’una 
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noia lituana que era un pendó - un pendó molt bonic, però un pendó - que també pintava, 

però va acabar molt malament. 

El Martí té una filla, i una néta. La seva filla va néixer el 63 i la Lara, la seva segona 

esposa i l’amor de la seva vida, el 51. No es portaven gaires anys i la seva filla mai no 

havia acceptat a la Lara, no per defensar la seva mare, sinó perquè no li agradava. La 

Lara tenia moltes coses positives, però no sabia mostrar-se tendra, era desafiadora amb 

un caràcter molt fort i potser per això la seva filla es va apartar.  Va anar a viure a casa 

la seva tieta i s’anaven veient de tant en tant, encara que el seu pare li donava tot el que 

necessitava i sabia que casa d’ell, sempre seria casa seva. Ara fa 6 anys, quan la Lara 

va morir, la seva filla va anar al tanatori, al funeral, va anar a buscar les cendres… A 

poc a poc es va anar acostant al Martí i ell li va demostrar que la Lara l’apreciava 

ensenyant-li que el testament de la Lara i seu eren per ella, encara que mai no 

haguessin tingut bona relació entre les dues.  

Després de la mort de la seva companya, la seva filla va anar canviant i ara sí que sent 

que la té al costat. No obstant això, després de tants anys sense haver mantingut una 

relació amb ella sent que no és suficient per a ell, ja que l’amor que li oferia la Lara, no 

és el que podia rebre ara que comença a relacionar-se més amb la seva filla. Ella 

segueix el seu propi camí, mentre que el Martí se sent sol emocionalment, sense voler-

ho estar, perquè la Lara ja no tornarà. L’absència de l’amor de la seva vida l’endinsa en 

una profunda solitud. Em fa l’efecte que és un home de conviccions i personalitat molt 

fortes i la felicitat que va descobrir tots els anys de matrimoni amb la seva segona 

esposa s’han esfumat. Ara, al seu voltant, tot és una boira espessa on no veu res més 

que a ell mateix, el seu art i el que queda de la seva dona.     

La Núria Moles, cap del departament de cronicitat del CAP de Tàrrega explica que 

malgrat els centres sanitaris disposin d’un diagnòstic de la situació dels ancians i els 

tinguin localitzats per poder paliar la solitud que tenen i senten no significa res més 

que intentar aconseguir-los-hi companyia i que estiguin més ben cuidats. No obstant 

això, assegura que és molt complicat d’assolir ja que tot i que els hi puguin prestar els 

serveis necessaris i els visitin una vegada al mes, això no acaba amb la solitud. Afirma 

que a més, els Serveis Socials l’únic que poden fer és explicar totes les associacions 
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que hi ha per fer companyia i fer-los coneixedors de les opcions que tenen per 

socialitzar-se, però no tots volen.  

Des del 2014 que el Martí no ha trobat absolutament res per pal·liar la solitud. El CAP 

que li pertoca és el de Roger de Flor, on van detectar que no tenia a gairebé ningú i no 

es cuidava massa d’ell mateix. Per això, el van derivar als Serveis Socials, que cada 

setmana li porten el menjar. El Martí, però, ja no esmorza, ni dina, ni sopa. Per ell, els 

àpats del dia són com un ritual que es comparteix amb les persones qui estimes. Ara 

que la Lara és morta, menja alguna cosa quan té gana i s’ha acabat. Al centre sanitari 

va conèixer l’Olalla Montón, l’assistent social que va presentar el Martí a la Mariona 

Bassa, la periodista de TV3. Per a ell, tenir l’oportunitat d’aportar significat arran de la 

seva experiència ha estat molt positiu, li ha fet veure que encara queda alguna cosa al 

món. 

Marta Rodríguez Martín, infermera de l’Hospital Trias i Pujol al seu article “La soledad 

en el anciano” explica els diferents factors causals que hi ha de la solitud, en els quals 

hi entren les crisis associades a l’envelliment: la crisi d’identitat on les pèrdues que té 

l’ésser humà en fer-se gran poden deteriorar la seva autoestima; la crisi d’autonomia on 

la persona esdevé dependent d’altres i la crisi de pertinença que apareix quan es perden 

els rols que s’han tingut sempre en la vida en societat i els grups socials. En definitiva, 

aquestes crisis, segons l’autora, són dures perquè suposen una ruptura amb la vida 

anterior i tenen conseqüències emocionals. En aquest cas, la crisi de pertinença és la 

que més afecta al Martí Teixidor. Físicament es troba bé, però a nivell anímic, ensorrat.  

Rodríguez Martín assegura que la viudetat sol ser el principal desencadenant del 

sentiment de solitud en aquestes edats, ja que l’ancià es troba de cop i volta sense la 

companyia ni l’afecte del seu cònjuge. Aquest fet comporta problemes personals de 

tipus emocional i alhora material perquè la persona en concret necessita regestionar les 

feines de casa i la vida social. A més, com més unida estigui la parella més gran és el 

daltabaix de l’impacte emocional de la mort d’un dels dos, la qual cosa afecta al dol i la 

solitud que pateixen. 



30 
 

He provat d’anar a llocs, eh? No et pensis! Vaig detectar que la gent gran, quan no 

coneix a l’altre, es comporta exactament com els cargols o les tortugues, es tanquen 

dins de la closca, no volen saber res de ningú. Parlen amb els 4 o 5 que encara tenen i 

una altra persona ja no hi pot entrar. I això ho he viscut a tots els centres cívics, a tot 

arreu on he anat… A l’Ateneu Barcelonès, allà a un carreret prop de les Rambla; al Real 

Círculo Artístico vora la plaça de la catedral… 

Abans no se li havia acudit d’apuntar-se a l’Ateneu perquè es necessitaven dos socis 

que l’avalessin, però una vegada morta la Lara se li va ocórrer d’anar-hi. La resta de 

socis el veien com un estranger i mai no va sentir-se capaç d’establir cap mena de lligam 

amb ningú. En un centre cultural com és l’Ateneu, hi havia moltes persones que tenien 

un tarannà semblant al seu, però amb moltes discrepàncies respecte la pintura. Recorda 

que el president que hi havia aleshores el va fer callar fins a tres vegades quan el sentia 

parlar de pintura i el Martí va marxar escandalitzat. Un dia va veure per Betevé que 

aquest home era molt amic dels que porten el MACBA, que pel Martí és el cementiri de 

la pintura, la bogeria oficialitzada, i aleshores ho va entendre tot. 

Una taca, és una taca nineta… 

El Martí mai hagués prohibit una taca tot i que per a ell, no significa res. Li ha costat molt 

que es portessin bé amb ell per la seva idea d’anar en contra de la pintura oficial, per ell 

tots els que manen dins de les galeries són els que van fer que Van Gogh se suicidés; 

els que realment entenen l’art van dir que ell era bo, però s’ho va passar molt malament. 

Això en certa manera és el que li està passant a ell - bé, a ell i a la Lara, que lluitaven 

junts - que per pintar bé, estan prohibits. Quan va morir la seva dona, volia fer una 

exposició post mortum de la seva obra, però es va trobar totes les portes tancades 

perquè tots deien que no lligava amb la seva línia, tot i que per ell, quan veia el que 

tenien exposat tot semblava un mostruari de colors on anar a decidir com pintar una 

paret de casa. 

Jo de veritat que no sé quin món es porten els galeristes, però per mi això també és una 

solitud immensa, i que a sobre li tanquin les portes a la Lara... em fa molt mal que 

rebutgin això. Si m’ensenyessin pintures que estan molt ben parides doncs guaita tu, 
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em faria fotre... però és que no. La societat i el capital se’ns han posat en contra. 

Aquestes galeries defensen els inversors. Jo li parlo a la meva companya - encara que 

està morta - i la seva última frase és: “No me pierdo nada verdad...?” Jo li dic, no nena 

no... l’època que estem vivint és infernal. És horrible això que em ningunegin al món de 

la pintura. 

Pel Martí, Van Gogh va ser un màrtir que va morir per resoldre que si un pintor veu que 

alguna cosa va malament a la societat, l’ha de pintar. Però no ho va aconseguir. La 

humanitat ha d’evolucionar molt i l’home ha de veure com n’és de ridícul. Per ell el  

corrent del dadaisme és el culpable de tot, el que ha portat la desgràcia a la nostra 

cultura: el todo vale. En tot això, el Martí tan sols veu una solitud que li ve de fora, que 

no l’ha buscada… tan maligna. Se sent prohibit i tota la pintura, la literatura, tot. No pot 

fer res més que exposar-s’ho per ell mateix, al seu propi pis. 

Una vegada li vaig fer un retrat a la Lara - que estava molt bé físicament i a mi sempre 

m’ha fascinat la figura de la dona - i osti, com em mira, allò sí que em va sortir bé tu... 

Ara, que faig els passadissos de casa amunt i avall per moure’m una mica... la veig. I 

ella em mira. 

Se li torna a trencar la veu i només faig que imaginar-me el seu rostre cansat, avorrit, 

trist i desgastat. És un home de moltes paraules i les fa ballar amb una harmonia i una 

lucidesa gairebé increïble per l’edat que té. Tot ho descriu, tot ho explica, però entre 

frase i frase, tema i tema, pregunta i pregunta; ella, sempre hi és present. La Lara i inclús 

m’atreviria a dir que la pintura també. Se’n va d’una cosa a l’altra i de vegades, en no 

tenir-nos davant i ser dos desconeguts em costa portar les regnes de la conversa. 

Mentre m’explica com de prohibit s’ha sentit en la part artística de la seva vida, cau en 

què tot el que li han pogut aportar els centres als que ha anat no és pas dolent. Un dia 

que estava a l’Ateneu, va conèixer al Gerard per carambola. Estava a la cafeteria i va 

sentir que un senyor i una senyora estaven parlant d’astrologia i va fer una cosa que no 

havia fet mai que va ser posar-se enmig de la conversació. Tot i que ell es defensa dient 

que com que ara se sent tant sol… A més la seva mare era molt bona astròloga i quan 

ell va explicar que era el fill de l’Erundina, ja sabien de qui es tractava. Amb això, va 
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aprofitar l’ocasió per encaixar una conversa durant una estona amb aquesta gent i els 

hi va preguntar a veure si sabien d’algú que pogués passar els seus manuscrits a 

internet i també d’algú que sabés fer fotografies a quadres. Gràcies a això va topar amb 

aquest noi de Ripoll - dic noi perquè és molt és jove que ell - i ara per ara li està fent una 

pàgina web sobre la seva pintura i també la de la Lara. 

Realment, conèixer-lo em va anar bé perquè tots els meus amics són morts i bé, són 

amistats que he fet després d’estar completament sol. No em queda cap amic. Això és 

una solitud immensa perquè no pots trucar a ningú. Tots morts. És molt trist això, la 

meva agenda on tenia tots els telèfons apuntats ja no em serveix de res. De vegades, 

començo a repassar noms i tota vida viscuda... i res. Ai, aquesta frase m’agrada tant! 

Sortia a una revista del catalanisme: “pàgines viscudes”. Amb castellà és horrible 

aquesta frase però amb català… oh, m’encanta! 

Recorda a l’Andreu, que pintava molt bé i també editava llibres de dibuixos. Va 

començar una pel·lícula de dibuixos animats que la va titular “El gran capitán”. Va durar 

quatre dies després que morís la Lara. Tots eren bons pintors per ell. L’Urgell que era 

alt com un Sant Pau i just el mateix any de la mort de l’Andreu i la Lara li va dir al Martí: 

Quants anys bons ens queden per l’edat que tenim? Malauradament, només va viure 

un any més. Quan pensa en totes aquestes pàgines viscudes es transporta al 57 a la 

Llotja de Barcelona on hi va conèixer en Carlos Mensa guapot, d’ulls blaus i una mica 

fill de puta amb les dones, però un gran pintor de frescos que va tenir èxit a Itàlia, Bèlgica 

i Holanda. Com ells, un reguitzell... com la Miquela, que en realitat es deia Miquel, però 

era homosexual i li feien la broma. 

L’amor de la seva vida i els seus amics se n’han anat. No sap on perquè mai no ha 

tingut fe en la religió i, pel que fa a la ciència, l’ha decepcionat força. Em pregunto si és 

això el que passa quan envelleixes: tothom se’n va i et quedes sol? Quina seria una 

major sort: ser l’últim del teu cercle en morir o anar-te’n pel camí? M’explica que no és 

l’única vegada a la vida que s’ha vist abocat en la solitud, però que tampoc té res a 

veure en el que està experimentant ara. 
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Als anys 50 se’n va anar a viure a París per aprendre millor l’ofici de joier. Era una ciutat 

molt bonica, però té clar que no hi tornaria per a res. Li va ensenyar algunes joies de les 

que portava a un senyor coix que havia estat a Sant Joan de Déu i li va dir que tenia 

talent. Per això va estar-se a França durant 7 anys i el van fer cap d’un taller de joieria. 

Tot i això, es va sentir molt sol sense parlar francès, no saber-se moure, no conèixer a 

ningú, tot nou… Però com que era jove s’anava movent, canviava la forma de pensar i 

la manera com es sentia es va anar alleujant amb el temps. Res a veure amb la solitud 

que viu ara. 

Una nit, després de tota l’aventura a París, la seva primera esposa amb la que no 

s’avenia gaire va somiar que ell pintava un quadre molt gran, molt gran i el firmava amb 

el pseudònim de “Vitriol” que és un tipus d’àcid sulfúric que fan servir els joiers, però 

que no és tan corrosiu. Aquest somni se li va quedar encallat a la ment i no parava de 

pensar, per què vitriol? Aleshores es va llegir un llibre d'alquímia de Basilio Valentin que 

li va resoldre les coses: vitriol que és un acrònim que significa Visita Interiora Terrae 

Rectificando Invenies Occultum Lapidem Veram Medicinam (visita l’interior de la terra i 

rectificant trobaràs la pedra amagada que és la veritable medicina). 

El que deia el Basilio Valentín que tan va sorprendre al Martí en el seu moment és que 

l’ésser humà és un tros de plom i que no serveix per gairebé res i que per això ha de fer 

el possible per convertir-se en or. Visitar-se a un mateix, equivocar-se, rectificar i trobar-

se i que qui no serveix, doncs no serveix. El que busca l’alquimia és que no deixis que 

et segueixin perquè aleshores és com si castressis als altres. El Martí sempre posa 

d’exemple que quan era a París, un dia va aparèixer un xicot a la joieria i li va demanar 

consell sobre a quin taller hauria d’anar per buscar feina. Ell sabia d’una oferta molt 

bona que potser se l’hauria poguda quedar, però va veure que aquest noi ho feia mol t 

bé i va decidir dir-li que hi anés i el van agafar. Creu que qualsevol altre hagués callat i 

s’ho hagués quedat per ell, però que l’alquimia li prohibia perquè significaria que li 

estaria jugant una mala passada a aquell jove. 

He de reconèixer que l'alquímia m’ajuda a portar el sentiment de solitud. Molts es 

pensaran que he fracassat professionalment, però la Lara i jo estem convençuts que no, 

nosaltres hem estat uns precurssos d’un combat que no el poden guanyar sempre els 
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que ho fan ara, que sembla que passaran anys i que de qualsevol cosa en diran art. 

Però vindran altres generacions que veuran que és una presa de pèl i se n’adonaran i 

tot canviarà. Nosaltres no ho fèiem perquè immediatament la nostra pintura fos 

valorada, sinó perquè era la nostra  obligació. L’esoterisme el que et diu és que el que 

has de procurar que estigui bé no és l’obra pictòrica perquè l’art és una petita part del 

creador i l’art ha de ser el mateix creador. Quan et mires al mirall... va parir! Fot hòsties 

el mirall eh... veus que el que tu vols pintar i el que pintes és molt diferent. 

La seva mare que feia el tarot i tot de coses relacionades amb l’astrologia encara en 

veia més de coses: al mirall, a les cartes, a la bola. Li explicava al Martí que el seu signe 

de l’horòscop era el Gèminis i li deia que aquest acostuma a donar molt per la literatura 

i que fa que es vegin les coses de vint-i-cinc maneres diferents. Des de ben jove que li 

agradava provar coses noves que si ara la música, després l’hoquei, la pintura o la 

literatura. Una vegada, una noia se li va acostar i li va dir: El que tu ets és un tastaolletes! 

I vet aquí una altra de les raons per les que va seguir tan sols amb la pintura, però als 

58 anys tenia el cuquet de l’escriptura i va fer un llibre sobre la mort de l’art que va titular 

“Mirabilis Imago”. No té cap mena de pensament en publicar-lo perquè està convençut 

que li llençarien pel cap. 

Creu que la seva obra no sortirà a la llum, però segueix escrivint perquè li agrada, el 

reconforta i li és una manera de reflectir les habilitats que ha adquirit després de tants 

anys de lectura. El més recent que ha escrit és un llibre de contes que es diu “Cuentos 

Oscuros” i són una expressió del que sent en aquest moment: tristor i foscor.  Abans, 

però, ja n’havia escrit de contes i de fet, el primer que va fer, la seva companya el va 

passar a màquina d’escriure i es diu “22 narraciones góticas contadas a la luz de la 

lumbre”. El seu tast al món de la literatura no s’ha quedat aquí. Ara està treballant en un 

altre llibre de contes que l’ha titulat “Relatos sucios o limpios”. L’escriptura forma part de 

la seva rutina - en temps fora de la pandèmia, esclar- i s’aixeca ben aviat als matins i 

se’n va una horeta o una hora i mitja a un bar de prop de casa seva al Carrer Consell 

de Cent amb un bon cafè amb llet. 

Escriure a casa em porta molts records. Quan m’asseia a la taula amb els papers 

sempre em venia una gateta que teníem i se’m posava al costadet. Això mentre escrivia 
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la novel·la… van ser vuit anys fabulosos per a mi! Un cop morta la Lara eren tants els 

records que m’inundaven la ment que ja no podia escriure-hi més allà. I així vaig decidir 

llevar-me ben aviat als matins per anar-me’n a escriure al bar. No sempre m’he despertat 

tant d’hora, eh? Quan sortíem de nit i fèiem el bohemi, que ho havíem fet molts anys, 

era una altra història… 

L’any 2000 el CIS-IMSERSO va fer un estudi sobre la solitud de la gent gran, el qual 

mostrava què fan els ancians quan estan sols. El 28% mirava la televisió i el 23% sortia 

a passejar, el 5% parla amb els seus veïns, el 3% va a bars o cafeteries i el 2% va a 

algun casal per jubilats. El Martí Teixidor, joier jubilat de l’Eixample, però pintor i escriptor 

apassionat, forma part del 3% de les persones que se senten soles que acudeixen als 

bars o a les cafeteries per escriure. Segons l’estudi anterior, aquest tipus de persones 

es resignen, tot i que cadascú adopta les seves pròpies estratègies per afrontar la 

solitud. El Martí surt per fer literatura i entretenir-se, però no fa vida social. 

Sortíem, fèiem. Al Martí li fa molt mal parlar en singular, se sent estrany amb el mateix 

d'intentar parlar en primera persona, però aquest és el seu pa de cada dia. Quan la Lara 

encara vivia, per ell tot era un “nosaltres” perquè qualsevol decisió que prenien era 

d’acord mutu, tot s’ho parlaven, però sempre amb el consentiment del dos. Fa un silenci 

mentre parlem per telèfon, però em segueix explicant la situació i és que no para de 

retreure’s que se sent egoista perquè cada cop que surt a comprar o fer alguna cosa no 

ho pot compartir amb ella, tot és per ell. Quan anava a la farmàcia que ella estava 

malalta li comprava els medicaments i, de passada, anava a la pastisseria i li comprava 

xuixos de crema. 

Com li agradava que me’n recordés d’ella. I jo penso, com no ho hauria de fer, si la duc 

al cor? Nosaltres no fèiem cas de les festes, ni dels aniversaris... Nosaltres fèiem festa 

quan ens donava la gana! Qualsevol dia impensat tu li compraves una cosa a l’altre que 

sabéssis amb total certesa que li faria il·lusió i que el sorprendries. Ens regalàvem 

llibres, pinzells, pintures, colors… I ens ho agraïem molt. Totes aquestes coses ara ja 

no hi són. Això fa que la solitud sigui cada vegada més gran.  Jo des que ella va que 

morir estic mutilat. És sense ella que estic mutilat i el poc que sóc ara està ple de solitud. 

No em queda res més que refugiar-me a la nostàlgia. 
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La Lara i el Martí es van conèixer a La Taberneta. Un bar que estava prop de l’Ateneu 

Barcelonès. Algú li va presentar. Em fa gràcia perquè mentre recorda com es van 

conèixer riu i em reconforta perquè veig que són aquests els records que es guarda com 

un tresor, que l’omplen de benestar i que el fan tirar endavant. Després de riure una 

mica m’explica que el començament va ser dolent, però que es veu que una nit molts 

pintors, escriptors i cineastes van anar a casa del Martí i la Lara també hi va anar. Mentre 

ella es passejava pels passadissos del seu pis va veure algunes de les seves pintures i 

sorpresa va dir: “¿Pero esto quién lo ha hecho? ¡Este tío es mi hombre!” I va ser en 

aquell precís moment que el Martí es va adonar que ella havia fet el que ell no havia 

sabut fet mai: escollir bé. De quatre noies de les que s’havia enamorat a la seva vida 

era perquè les havia idealitzades i va comprendre que cadascú és com és i que a la 

Lara no li faltava res per acabar-la de posar en un pedestal. S’entenien en l’art, en la 

conversa i al llit. Estaven fets l’un per l’altre, però va morir sense poder respirar. De tant 

en tant, s’estira, mira el sostre i mentre, intenta recordar la pel·lícula de la seva vida. 

Aquesta és la idea que té ell ara de la solitud, que ja no hi ha res que el pugui curar 

perquè la Lara ja no hi és ni hi serà mai més i se sent desgraciat de no tenir res. El Martí 

mai no ha tingut fe en cap religió i a banda d’això, se sent molt emprenyat amb la ciència. 

De vegades pensa que tant de bo hi hagués alguna cosa després de la mort, però es 

para a pensar i no veu res concret. Es ressigna, però ja no tem a la mort. 

Jo crec que només trobaré la solució quan em mori. Per mi en aquesta vida ja no hi ha 

res…  

A l’article “La soledad no deseada en los mayores. Un problema de todos.” del Blog del 

Col·legi Oficial de la Psicologia de Madrid explica que l’esperança de vida gairebé s’ha 

duplicat durant l’últim segle i concretament, Espanya, s’ha convertit en el segon país 

més longeu després del Japó. Aquest fet significa que amb tants anys de vida 

s’experimenten moltes més circumstàncies tan socials, físiques com mentals i, 

conseqüentment, patir més morts d’éssers estimats al teu voltant i/o quedar-te enrere 

en el transcurs de les activitats que t’han resultat satisfactòries. L’autora de l’article 

Mayte Vázquez, des del Col·legi Oficial de la Psicologia de Madrid, específicament 

afirma que la promoció de l’envelliment actiu podria suposar la millora de la qualitat de 
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vida de la vellesa per aconseguir garantir el suport social, autoestima i autocontrol de 

les emocions. També creu que un factor clau és el desenvolupament d’emocions 

positives per apreciar el present i viure el moment en comptes de viure refugiat en la 

nostàlgia per arribar a tenir un estat d’ànim relaxat i adaptat al seu entorn.  

En les nostres converses telefòniques ha repetit moltes vegades això de: “per mi en 

aquesta vida ja no hi ha res”. Però després s’encoratja perquè abans de morir la seva 

companya li va prometre que aquella lluita que havien fet els 34 anys que van estar junts 

per defensar la pintura la seguiria fins al final, però està segur que ella ho hagués fet 

amb una altra intel·ligència.  Li fascinen les dones perquè li semblen un misteri. Sempre 

em diu “des del meu punt de vista”, es nota que no vol semblar groller i que s’expressa 

amb bondat. 

Seguint l’article de Mayte Vázquez, a Espanya hi ha més de 2.5 milions d’ancians que 

se senten sols, que equival al 40% dels majors de 65 anys. Aproximadament, són 28.8% 

dones, mentre que el 14.7%, homes. Això es deu a que les dones tenen una esperança 

de vida més alta i que acostumen a reportar més els seus sentiments que no pas els 

del sexe oposat.  

Vosaltres sou gea, la bona terra i nosaltres som la llavor i hem de trobar una bona terra 

per sembrar aquesta llavor. La dona des del meu punt de vista és molt més intel·ligent 

que l’home, té més sensibilitat, és més capaç d’enamorar-se de la intel·ligència. Si veu 

que el que ha triat, és intel·ligent o espavilat s’enamora d’aquell. Per nosaltres sou un 

misteri, és la naturalesa que us ha fet així i a nosaltres ens atreu, amb qualsevol gest 

ens parleu. Jo sempre he pintat dones, és el que m’ha interessat a la vida, aquesta 

sensualitat. 

Em convenç que la dona sap suportar molt millor la solitud que l’home, que una vegada 

en va conèixer a una que també se sentia sola i que es deia Mercè. Encara em parlava 

al·lucinat, que la va veure tant sencera, mentre ell està tan malalt anímicament. De 

vegades es fa ràbia a ell mateix, sent tant sensible, perquè li és inevitable. 

Quan veig una parella de vells, que es nota que han viscut molts anys junts i que estan 

bé, se m’acudeix acostar-m’hi i parlar-los per recordar-los-hi que ara que es tenen l’un 
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a l’altre que ho aprofitin, perquè per desgràcia, un dels dos marxarà aviat. Cert que em 

sap més greu per la dona que per l’home, per això mateix, que la dona és molt més 

intel·ligent i per molt que pugui saber estar sola, em sap més greu tu! Tot i això els hi 

desitjaria que es guardessin com un tresor immens tots els records que tenen perquè el 

dia que un falti, es convertiran en nostàlgia i serà una joia que només tindran ells i ningú 

més. És el que queda. Em sap greu no poder-los-hi dir perquè quedaria malament i em 

fa ràbia.  Quan envelleixes, veus que les persones que estimes són un miracle i que et 

fan sentir bé; com el paracetamol, que quan et fa mal alguna cosa i te’l prens, el dolor 

desapareix. Què hi ha més gran que saber estimar i sentir-se estimat? Això és molt gran 

tu. Hòstia, és el més gran regal que puguis obtenir de la vida. Nosaltres vam viure 

aquesta felicitat. Són coses que la solitud fa que les vagis recordant perquè perds els 

teus éssers estimats, perds la teva companya de vida i a més no pots exposar el teu art 

enlloc, és una mort anticipada. És molt difícil carregar tot això a les espatlles. 
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4.2 LA FAMÍLIA 

 

En certa manera, agraeixo que pugui accedir a les històries de les persones a través 

del telèfon. Sembla que sigui més fàcil prendre distància, que no m’aboqui tan a les 

seves situacions. Tot i això, el Martí m’ha deixat ben sacsejada emocionalment. 

Pensava que ens trucaríem durant uns dies i que després ja no establiríem cap altre 

vincle més enllà de la seva col·laboració al reportatge. Doncs no. Un cop el Xavier 

Giró, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona em va dir: “Clara, fer 

periodisme és militar. Molt probablement, seguiràs treballant per mantenir vives les 

històries que expliquis fins que puguis aconseguir algun canvi. T’impliques professional 

i personalment.” Crec que tenia tota la raó i és que segueixo trucant al Martí i ell a mi. 

Dissabte passat em va trucar, però jo no vaig ser a temps d’agafar el telèfon perquè 

estava sopant. Em va deixar un missatge a la bústia de veu, potser feia anys que no 

l’utilitzava. Bé, ni jo ni ningú dels de casa, i som cinc!  

 

Bona nit, nineta! Com estàs? Estàs bé? Espero que sí! Jo estic bé també. Porto uns 

dies molt atabalat encara per això de Movistar que no m’arreglen el telèfon, però vaig 

fent, sí, sí. Et trucava per dir-te que aquesta nit a les 22:20 fan una pel·lícula que 

m’encanta a Betevé i volia recomanar-te-la, estic segur que t’agradarà… a mi em porta 

tants records! És la de Dràcula, ja em diràs què t’ha semblat! Un petó, adéu! 

 

Em va encantar. No la pel·lícula, sincerament, perquè no la vaig poder mirar, ja que al 

meu poble de la província de Lleida no hi arriba pas Betevé. Però aquests són els 

detalls que m’han empès a seguir treballant amb ganes durant el confinament. Es fa 

dur, la veritat. Sempre havia pensat que a casa, sobretot a Tàrrega, era on em 

concentrava més perquè tenia tot l’espai i la tranquil·litat que no tinc al pis de 

Barcelona. La primera setmana tot semblava anar bé, tenia més o menys els dies 

organitzats: feia feina, intentava aconseguir les entrevistes telefòniques… En anar 

passant els dies, la motivació anava de cap a caiguda: mal humor; ganes de sortir, de 

fer alguna cosa tan simple com anar a fer un beure a una terrassa de nit amb les 

amigues o anar a córrer fins al Talladell cap al vespre aprofitant que s’allargava el dia. 

Amb tot, només podia fer que reprimir-me. 
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És ben cert que no som illes. Necessitem relacionar-nos els uns amb els altres i 

aquests dies és quan aquesta necessitat s’ha fet més notòria. Sort de les 

videotrucades, les trucades i els missatges de text que tot i no poder reflectir una 

caricia, una abraçada o un petó  fan que l’espera passi més lleugera. Molts ens hem 

sentit sols aquests dies: els que vivim a casa amb la família sencera, els que viuen 

sols i els que viuen amb molta gent.  

 

Segons l’article “Aislamiento social y soledad: ¿qué podemos hacer los equipos de 

atención primaria?” de la revista científica Elsevier, viure sol no implica forçadament 

sofrir ni aïllament social ni solitud. Contràriament, algunes persones que viuen en 

companyia se senten molt soles si tenen males relacions amb els seus convivents. I 

com deia l’actor Robin Williams: “Jo pensava que el pitjor d’aquesta vida era acabar 

sol. I no ho és. El pitjor és acabar amb gent que et faci sentir sol”.  

 

Quan encara vivia a casa meva, allà prop de la Plaça Espanya a Hostafrancs, al Carrer 

Vilardell, 25, sovint em posava les cançons que ballàvem a les revetlles i tu, quina 

marxa que em muntava jo sola! Al cap de l’estona em cansava i pensava el molt que 

m’agradaria poder-ho compartir amb algú: “Yo soy aquel, que por tenerte da la vida. 

Yo soy aquel, que estando lejos no te olvida. El que te espera, el que te sueña. Aquel 

que reza cada noche por tu amor”. Quines meravelles, les tornades de Raphael! 

Recordo quan me les cantava l’Antònio i ballàvem… Nosaltres sí que sabíem com 

passar-nos-ho bé! Ara, però, no hi ha ningú que resi cada nit pel meu amor, ni que per 

tenir-me, donés la vida. Bé, potser el meu Miguelito, la veritat és que ja no sé què dir-

te.  

 

L’Herminia Muñoz té gairebé 82 anys i problemes a la vista, però el cap, ben sencer. 

Fa cosa de dos anys que viu a la Residència Pare Batllori del Poble-Sec. Contactar 

amb ella durant el confinament no ha estat pas fàcil, ara tots els centres tenen un munt 

de polítiques de privacitat i per aconseguir unes hores de trucada amb ella m’he hagut 

de guanyar la confiança de les treballadores de la residència, que són encantadores 

per cert, però m’han fet topar amb molts impediments. En realitat, ja ho he tingut bé, 
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potser ha estat una senyal de vés a saber què per empatitzar més amb l’Herminia, ja 

que ella també va tenir una arribada a la residència complicada, i a Barcelona, també.  

 

L’Herminia no era nascuda a Barcelona. Ella va néixer al 38 en plena Guerra Civil 

Espanyola a Baeza, un poblet de prop de Jaén. Els seus pares eren republicans, la 

guerra els va ser molt dura, però la postguerra encara més. Van poder aguantar al 

poble perquè el seu pare tenia un camp d'oliveres juntament amb els seus germans i 

encara en podien treure alguna cosa, mentre que la seva mare, era mestressa de casa 

i cuidava als seus cinc fills. Durant 20 anys van anar vivint amb el poc que tenien, però 

un dels baezanos, molt amic del pare de l’Herminia, el Santiago, havia escoltat que 

molts dels andalusos se n’anaven a Catalunya perquè aleshores s’havia tornat una 

regió molt industrialitzada, sobretot a la zona de Barcelona. Era fàcil trobar feina i es 

cobrava millor que al camp. La seva família va decidir marxar perquè el Santiago havia 

aconseguit una feina de mà d’obra al sector de la indústria tèxtil al seu pare. Els set 

se’n van anar a viure al Barri de Sants de Barcelona, que quedava prop de l’Hospitalet 

de Llobregat on hi havia la indústria.  

 

L’Herminia tenia 21 anys quan va arribar a Barcelona, era l’any 1959. De totes les 

seves amigues, era l’única que s’havia mudat i no tenia ningú a la ciutat tret dels seus 

quatre germans. Era estiu quan la seva família i ella van emigrar a Catalunya. Una nit 

d’agost amb els seus germans van anar a la Festa Major de Sants per explorar una 

mica el barri. Em parla de les verbenes meravellada, se li accelera la veu i noto que 

gaudeix en recordar aquests anys de la seva vida.  

 

Com deu ser l’Herminia? Al Martí encara el podia desdibuixar una mica pel reportatge 

de TV3, però a ella… ho tenia molt més complicat. Tot i això sempre he pensat que la 

veu de les persones transmet molt i ens desxifren quin tipus de personalitat tenen pel 

to o el timbre. L’Herminia tenia una veu greu i forta, una mica cascada, que suposo 

que denota el pas dels anys que porta arrossegats a l’esquena que poc o molt passen 

factura. Per com parlava em donava la sensació que era una dona d’aquestes “de 

armas tomar” que diuen en castellà. Bé, això, pel que fa al caràcter, però pel seu 

aspecte -i intentant no caure en l’estereotip de senyora gran que viu en una residència 
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d’avis- me la imagino una mica grassa, pell moreneta, ulleres amb el vidre gruixut i 

cabell canós. No m’explica quin és el seu rostre ara, però si el de la nit de quan va 

conèixer al seu marit.  

 

Ens vam conèixer a les festes de Sants, a una de les revetlles. Em va treure a ballar. 

Jo tot just havia arribat de Baeza i mai no havia estat amb cap altre home, és que clar, 

ja em diràs tu a qui havia de conèixer al poble… Bé, l’Antònio em va convidar a un 

vermut i com que el vaig veure així guapet, doncs vaig acceptar. A més, em va dir que 

ell tampoc era de Barcelona, que venia d’un poble de prop d’Almeria, d’Aguadulce. 

Quan érem a la barra, ja deia jo que no tenia un accent gaire català. Va ser una revetlla 

molt agradable. M’encantaven les festes d’agost. Encara recordo la muda que portava 

aquell dia: un vestidet blau cel per sota els genolls -d’aquests que giren tant- i unes 

sabates de saló precioses de color blau marí. Des de llavors, m’anava demanant cites 

i m’escrivia alguna carta. Després d’un any festejant, vam decidir casar-nos i aviat vam 

tenir el nostre primer fill, el Jose, que era molt entremaliat, un nen molt mogut, però 

ens donava unes alegries! En poc temps va arribar la Manuela, després la Carmen i 

finalment, el meu petit, el Miguelito. Quan anava al poble i em reunia amb les meves 

amigues sempre em deien: “Ai, Herminia! T’agafarà el que no tens amb tants nens! La 

veritat és que ja em tenien ben distreta, ja... 

 

L’Antònio, el seu marit, va morir quan ella tenia 53 anys i els seus fills encara eren 

adolescents. Vivien per treballar i anaven estalviant el poc que tenien. L’Herminia, un 

cop viuda, es va veure sola amb els seus quatre fills amb una pensió de viudetat molt 

baixa i ella no havia treballat mai. A més, a la Carmen i a la Manuela els hi havia agafat 

la dèria d’estudiar i costava molts diners. Es va haver de buscar la vida com va poder.  

 

Déu se’l va voler endur. De sobte, un dia li va agafar un atac de cor i ningú no va ser 

a temps de fer-hi res. Cert que fumava molt, també bevia, però sempre enraonava tot 

dient que una copa de vi al dia anava bé per la circulació. No sé. De vegades, que 

quedi entre tu i jo, eren més d’una. Anava molt estressat a la feina, jo sempre estava 

amb els nens i la casa… 
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Em vaig buscar una feina aprofitant que ja tenia els nenes més crescudets. Em vaig 

posar a cosir. A veure, jo vaig anar a escola al poble, però que el què ens van ensenyar 

va ser el Cara al Sol, a llegir i a escriure, sumar i restar i poca cosa més. Després ja 

no vaig tenir l’oportunitat d’estudiar, però abans de casar-me vaig fer alguns cursos de 

costura i de cuina. La meva mare, de regal de noces, em va comprar una màquina de 

cosir d’aquestes bones, una Singer. Em va fer molta il·lusió, però no li vaig treure gaire 

partit fins que vaig haver de buscar-me la vida. Vaig aconseguir una feineta al barri on 

visc ara, per aquí a Hostafrancs i arreglava roba.  

 

Van ser 13 els anys que vaig treballar, realment tampoc tants, però suficients com 

perquè se m’espatllés la vista… Vaig començar a veure-hi molt poc de tan fixar-la quan 

cosia. Em van haver d’operar de cataractes i després ja res va tornar a ser com abans 

en el meu cas. Aleshores, els meus fills ja tenien les seves vides força fetes i 

mentrestant, jo començava a necessitar ajuda. Amb l’operació i tot… tenia la casa, fer 

la compra, el menjar,... Em sentia sola molts dies, la veritat. Clar, l’Antònio ja no hi era, 

i jo amb la vista malament, no podia ni llegir ni res, doncs havia de passar les tardes 

amb la tele encesa o escoltant la ràdio.  

 

L’Herminia se sentia força sola. Les seves amigues s’havien quedat a Baeza, ella va 

ser l’única del grup que va emigrar a Barcelona amb la seva família. Quan va arribar, 

es va casar amb l’Antònio al cap de poc temps i no li va donar temps de conèixer a 

gaire gent. Es va centrar molt amb la seva família, tot i que al principi mantenia molt la 

relació amb els seus germans i els seus cunyats. Als estius era quan es passaven més 

temps perquè es reunien al poble de vacances. Després cadascú feia més la seva. 

Quan va morir el seu marit tots la van ajudar molt, però amb el temps va tallar la relació 

amb la família d’ell perquè li portava molts records i certament, sense ell, no era el 

mateix. Els seus germans començaven a ser més grans i també estaven centrats amb 

els seus fills i néts.  

 

D’acord amb l’article d’Elsevier, algunes característiques sociodemogràfiques, 

físiques, psicològiques, socials, econòmiques, ambientals o determinades situacions 

vitals identifiquen persones amb risc de patir solitud no desitjada. Les dones grans i 
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viudes, divorciades o solteres i amb baix nivell educatiu i socioeconòmic són les més 

susceptibles. A més, la incapacitat física, problemes de visió o auditius, depressió, 

comorbiditat, incontinència urinària, fatiga diurna, insomni, mala imatge corporal, entre 

molts altres factors poden conduir al risc de solitud. Obviant les qüestions físiques, 

també en podrien ser desencadenants l’estatus socioeconòmic, la jubilació o la pèrdua 

d’un ésser estimat. 

 

Sempre parla amb admiració del seu fill petit, el Miguel -Miguelito, per ella-. Ell estava 

molt pendent de la seva mare, sobretot des que es va quedar amb molt poca visió. Es 

queixava, però, de la Carmen i la Manuela. Deia que essent dones haurien d’haver 

estat més per ella, que entenia que tinguessin fills i alhora treballessin, però després 

de rondinar i aplanar el discurs a la vegada, acabava dient que a una mare no se la 

deixa. Del seu fill gran, el Jose que ja era un cul inquiet des de ben petit, no en deia 

massa cosa. Simplement pensava que si ja tenia prou feines de cuidar-se a ell mateix, 

com ho hauria de fer d’ella? Jo em quedava una mica pasmada, és clar que cada casa 

és un món i que l’Herminia probablement hagués rebut una educació un tan masclista 

on les dones sempre han estat les cuidadores, les que s’han fet càrrec de la casa, dels 

nens o de les persones grans entre moltes altres coses.  

 

El Miguel que ja estava casat amb la Raquel -he de dir que la meva nora mai no ha 

estat molt per mi i s’hi podria haver dedicat més en comptes de deixar que el meu 

Miguelito ho fes amb la feinada que tenia- va fer tot el que va poder: em feia companyia, 

anava a comprar per mi, em deixava estar a casa seva i jo passava temps amb la meva 

neta Marta. La meva vista anava cada vegada a menys i jo, interiorment, ho portava 

molt malament. Com de bé hi veia abans… a la primera enfilava l’agulla i ara, res! 

M’agoviava molt aquest tema. Tot això va ser fa uns tres o quatre anys. Jo encara no 

tenia els 80, però poc me’n faltava. Al Jose, la Carmen i la Manuela, no els hi vaig 

perdre la pista, eh! Bé, jo sempre els hi he dit que si hi veiés com sempre les ajudaria 

més amb els nens i tot, però no és el mateix. Jo quan ells tenien l’edat dels seus fills 

estava a casa i podia cuidar-los, ara és diferent… Van d’un lloc a un altre i la major 

part del temps se’n cuiden les àvies de l’altra part. De vegades em sap greu, però ja 

tinc prou pena amb el que m’ha tocat, tu! 
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N’estava molt l’Herminia del seu fill petit. Dels altres també, és clar, però de la manera 

que en parlava i com se li calmava la veu quan parlava d’ell es veia d’una hora lluny 

que li tenia una tendresa especial.  

 

El Miguel mai, mai em va deixar. A veure… tenia uns estalvis de quan encara cosia 

perquè amb la pensió de viduïtat que tenia, poc podia fer, ja saps. Li vaig dir al Miguel 

que no els hi expliqués res als seus germans. Tampoc és que parlessin cada dia, es 

reunien de tant en tant. Jo pensava, és que ho faig per ajudar-lo i perquè vegi com 

n’estic d’agraïda de que encara que vagi sempre tan ocupat, que hagi estat tan per mi. 

Jo crec que es mereixia que li donés els meus estalvis. Sovint em passa que se 

m’obliden les coses, com que em faig gran… és que ja tinc una edat. Tu nena rai, que 

ets jove! Jo quan tenia 21 anys com tu, tenia una memòria! En resum, que jo tenia el 

meu compte bancari al BBVA i els meus fills també estaven dins del meu compte, per 

si algun dia d’aquests Déu decidia que era la meva hora… La Carmen treballava al 

banc. Se m’havia oblidat, que de vegades mirava que tot estigués en ordre a la meva 

llibreta. Doncs va veure l’ordre d’enviament dels diners cap al compte del Miguel.  

 

La Carmen no em va parlar. Li ho va explicar a la resta dels seus germans i va parlar 

amb el Miguel per aclarir el perquè de tot allò. Al principi es va pensar que era una 

ajuda pel Miguel, creia que potser anava curt de diners i que m’ho havia demanat. Però 

quan va parlar amb ell… El Miguel és un trosset de pa beneït i li va acabar explicant la 

veritat, que li havia donat els diners a mode d’agraïment per estar per mi i ajudar-me. 

La Carmen es va enfadar molt, moltíssim. Deia que jo no podia donar-li tants diners al 

meu fill perquè potser un dia d’aquests no em podria cuidar més i hauria de portar-me 

a una residència i que per com van les llistes d’espera… hauria de disposar d’uns bons 

estalvis per poder pagar-ne una de privada.   

 

Al Miguel li va saber molt greu tot això. No volia que la Carmen s’enfadés amb mi, tenia 

remordiments de que jo li hagués donat els diners només a ell. Després, el Jose també 

es va enfadar, va dir que aquests diners a ell li haguessin fet molta falta perquè era 

solter i havia de pagar-se un pis sol i per com van els preus del lloguer a Barcelona, a 

veure com no havia pensat en ell. La cirereta del pastís va ser la Manuela, que va dir 
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que no li agradava gens la situació i que li semblava molt lleig el que havia fet, que no 

s’ho hagués pensat mai. Sense més explicacions. Tots tres van deixar de parlar-me. 

Ni visites, ni trucades, ni res.  

 

L’Herminia no va saber-ne res més de la resta dels seus fills. Ella, però, mai no s’ha 

cansat de trucar-los i intentar reprendre el contacte. Sempre ha pensat que això no se 

li fa a una mare. Com que no li contestaven les trucades, l’Herminia els hi enviava 

bombons Ferrero Rocher al Jose perquè sabia que eren els seus preferits i a la Carmen 

i a la Manuela, els perfums que elles gastaven. Mai ha rebut cap resposta. Noto com 

comença a parlar més lentament, com si se li fés feixuc explicar-me tot això. Em vaig 

atrevir a dir-li que si no se sentia còmoda podíem seguir la conversa un altre dia o bé 

canviar de tema una estona.  

 

Això és molt trist, nena. M’ha costat molt obrir-me amb aquest tema, però és que al 

final ja… és molt fort. Estic molt sola. Totes les meves amigues es van quedar a Baeza, 

des que va morir l’Antònio que ja no anava tant al poble i en vaig perdre els contactes, 

i aquí doncs ja mai no vaig tenir l’oportunitat de conèixer gent. Només estava de la 

feina a casa i de casa a la feina. I abans, només cuidava als nens, ja em diràs com 

m’ho hagués fet per socialitzar amb quatre criatures! Em vaig jubilar i em va passar 

això de la vista, que ja no hi veig i no estic jo per anar a fer activitats. És molt trist. No 

hi ha dia que no porti amb mi aquest dolor. Mira que tinc l’esperança que un dia vinguin 

els meus nens, que estiguem junts i que em perdonin. Un fill és un fill i jo els estimo 

tan… M’he vist sola de la nit al dia, sense haver-ho buscat pas.  

 

Maite Farré, treballadora social de la residència pública Llar de Sant Josep de Lleida 

diu que sovint la solitud s’evita més en mantenir un mínim contacte amb un amic o 

amiga de tota la vida perquè moltes vegades, les relacions familiars comporten 

problemes per temes econòmics majoritàriament. En canvi, les amistats són més fidels 

i transparents, de manera que no comporten aquesta mena de maldecaps.  

 

Ja en fa tres d’anys que no es parla amb els seus fills. Un any després que això passés, 

el Miguel va decidir portar-la a una residència de gent gran perquè tenia molta feina i 
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l’Herminia cada vegada hi veia menys. Tot i això, poc abans que hi ingressés, ni el seu 

fill ni la seva nora li feien massa cas i cada vegada passava més i més hores amb ella 

mateixa, els seus records, la seva tristesa i l’enyorança d’uns fills que probablement ja 

no recuperaria mai. A més, en una de les últimes visites al metge que va fer abans 

d’entrar a la residència li van dir que li havia sortit hipertensió. Va haver de deixar de 

menjar amb sal i començar a medicar-se diàriament.  

 

Seguint amb les explicacions de la Revista Elsevier, la solitud i l’aïllament social 

augmenten el risc d’un ventall molt ampli de malalties. L’explicació fisiopatològica 

d’aquest fenomen podria ser tan l’augment dels hàbits no saludables com les 

desregulacions biològiques provocades per la mateixa solitud o aïllament social. 

Algunes d’aquestes prodrien ser l’elevada resistència vascular, hipertensió, reducció 

de resposta immune o menor control inflamatori del propi cos. Tanmateix, el 

coneixement que hi ha al respecte és limitat i dificulta que es trobin intervencions 

específiques realment efectives per prevenir-ho i tractar-ho.  

 

Per les pastilles, vaig començar a anar cada setmana al metge i em trobava amb la 

infermera, que em tractava molt bé i sempre es preocupava per mi. Els de la consulta 

em deien que em podien fer una recepta d’aquestes electròniques que es porten ara, 

que així no faria falta que hi anés cada setmana, però tu, massa modern per a mi. A 

més, així parlava amb ells una estona i em distreia.  

 

El Miguel i la Raquel la van portar a la Residència Pare Batllori del Poble-Sec a Sants-

Montjuïc. Amb un any d’espera va poder-hi entrar. Va estar de gran sort ja que les 

places públiques acostumen a tenir d’entre 2 i 3 anys d’espera. Aquesta residència era 

privada, però la Generalitat hi tenia algunes places. No se situa gaire lluny d’on tenia 

el seu pis a Hostafrancs, que de fet, encara el guarda perquè el dia que es mori els hi 

quedi d’herència als seus fills. L’Herminia mai no havia volgut anar a una residència. 

Creia que ja estava bé reclosa a casa seva amb les seves coses, no li venia de gust 

conèixer a ningú. Anava veient al Miguel de tant en tant que l’ajudava amb les coses 

que ella no podia fer per la vista. I així li anaven passant el dies. Quan va arribar a la 
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residència, compartia habitació amb una altra dona que tenia quatre anys més que ella 

i tenia demència. 

 

Maite Farré explica que per entrar a un d’aquests centres, des del 2007 que es va 

aprovar la Llei de Dependència es van establir tres graus per indentificar l’estat de 

cada possible integrant. El grau 1 correspon al deteriorament físic o cognitiu, el 2 és a 

partir d’on un ancià pot entrar a una residència que és quan no té capacitats suficients 

per viure sol i, finalment, el grau 3 que són els més dependents. Segons la treballadora 

social, les residències són un reflex de la societat: hi ha més dones que homes perquè 

estadísticament aquestes viuen més anys, però conseqüentment envelleixen amb 

menys salut. Quan es va establir aquesta llei, explica, que a les residències hi havia 

persones que no complien amb el grau dos com es requeria, però que se les havia 

d’atendre igualment i era gent que hi arribava de manera voluntària o per ordres 

judicials. Són persones que provenen de classe més baixa, famílies desestructurades 

i que generalment es troben soles.  

La primera nit a la residència va ser molt estranya, la veritat. Déu meu, com roncava 

aquella senyora! El llit era còmode i sentia que les auxiliars estaven molt pendents de 

mi, que això ja m’agrada i em fa sentir bé, però això de tenir una habitació compartida, 

no sabia jo si ho portaria massa bé. Gairebé tots eren dements. No sabia què hi pintava 

jo allà. D’acord, no hi veia i tampoc hi veig ara, però el cap el tinc sencer encara! Bé, 

m’han d’ajudar, però vaig fent! 

 

No tan sols la primera nit, sinó que els primers mesos se li van fer molt complicats. Li 

pesava molt el que havia passat amb els seus fills i el Miguel, des que estava a la 

residència que encara s’havia allunyat més de la seva mare. A la residència estava 

envoltada de gent, però la solitud que sentia era abismal. Les persones que hi havia, 

la majora tenien demència, de manera que li dificultava molt el relacionar-se. Tampoc 

és que hi posés moltes ganes, se li nota en la manera com m’ho explica. Les auxiliars 

li deixaven un telèfon i podia trucar a qui vulgués, però quan el tenia a la mà pensava: 

“¿A qui truco jo ara?” M’explica que moltes vegades també feia passadissos amunt i 

avall i que s’entristia molt perquè veia com als seus companys els visitaven els familiars 

i ella amb prou feines veia el Miguel.  



49 
 

 

La treballadora social de la Llar Sant Josep de Lleida explica que normalment a les 

residències els avis reben visites de familiars. Des dels centres les relacions amb les 

persones de fora sempre s’intenten fomentar molt, fer que el vincle es mantingui i que 

la persona es valori a ella mateixa. No obstant això, hi ha persones que no tenen 

contacte amb gairebé ningú de la seva família perquè la persona gran s’ha portat 

malament amb els seus respectius. Des de les residències, s’intenta reprendre la 

relació amb els fills tenint en compte el parer del resident i dels familiars i contemplant 

l’opció que potser arribat el moment no volen tornar a establir cap mena de connexió. 

 

Les empleades de la residència l’animaven a fer activitats com psicoestimulació, 

gimnàstica o manualitats, però la seva manca de visió li impossibilitava participar en 

moltes d’aquestes. Per això, molts dies preferia quedar-se reclosa a la seva habitació 

i es va tancar força en si mateixa. Sentia com les famílies visitaven els seus companys, 

mentre que a ella, amb prou feines la venia a visitar el seu fill petit. La treballadora 

social i l’animadora del centre van intentar amb molta insistència animar-la, oferir-li 

relacionar-se amb gent que pogués encaixar amb ella, donar-li el seu espai i alhora li 

van donar molta atenció, però va caure en depressió. Tenia sentiments de tristesa, 

estava desganada, no volia veure a ningú ni tampoc es preocupava de cuidar-se.  

 

De fet, jo ja m’havia sentit així alguna vegada a la meva vida, és a dir, quan l’Antònio 

va morir -encara que ningú li havia posat nom a la meva tristesa-. Jo creia que tan sols 

estava trista i ja està, no sé. Abans no es mirava tan això. Però no tenia ganes de res, 

de res. Només volia estar jo amb mi mateixa i al meu llit. Res més. No li trobava el 

sentit a res. No hi havia dia que no em sentís sola ni que no pensés en els meus fills. 

Tampoc se m’acudia com arreglar-ho. La treballadora social em va derivar a la 

psicòloga. A mi em feia molt respecte això. Al principi pensava que em volien portar a 

un loquero, clar, a mi ningú mai no m’havia explicat perquè servia un psicòleg, jo em 

pensava que hi anaven els bojos. Amb aquesta noia vaig començar a fer sessions. 

Parlàvem. Es deia Rosa i era força jove. No entenia perquè havia de parlar amb 

aquesta dona sobre la meva vida si tampoc no la coneixia pas de res. Al final li vaig 
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anar agafant confiança amb el temps i vaig acabar per explicar-li tot el que t’estic 

explicant ara a tu. Em va costar molt, eh?  

 

Quan les treballadores socials o les animadores d’una llar d’avis ja no poden donar 

més de si per treure a un resident del malestar que té es deriva a un psicòleg. Dídac 

Rodríguez, psicòleg opositor al PIR, explica que hi ha dos tipus diferents de programes 

específics, però que tan sols un es pot utilitzar directament als centres residencials 

amb activitats específiques i ben documentades. Dins d’aquest, si es tracta de solitud 

emocional, es comença per conèixer els símptomes principals que presenta a nivell 

psicològic: depressió o pensaments negatius. Aleshores es duu a terme una primera 

part de psicoeducació on s’explica a la persona què és la solitud, se li posa nom a com 

se sent. A banda d’això, també es medeix i hi ha diferents mecanismes per fer-ho com 

per exemple l’Escala de Solitud d’UCLA o la de Jong Gierveld que quantifiquen el grau 

de solitud emocional i relacional.  

 

Després d’aquestes primeres sessions identificatives, Rodríguez explica que no hi ha 

tècniques específiques rígides a seguir, sinó que es van adaptant a la persona i al seu 

entorn. Tanmateix, s’acostuma a buscar activitats que les persones de la residència 

puguin tenir en comú i disposin d’un coneixement que puguin compartir com ara tallers 

de cuina on són els mateixos avis els qui preparen el menjar, s’afavoreix a que 

comparteixin receptes que ells sàpiguen de fa temps, etc. També és usual veure altres 

tallers com de jardineria, pagesia o adaptar les activitats o intervencions al 

coneixement que se sapigui que puguin compartir els integrants del centre.  

 

Farré, des de la seva experiència com a treballadora social en una residència d’avis 

corrobora que abans que sorgís la Llei de Dependència el 2007 les persones 

canalitzaven molt més cap a la depressió: “Les persones necessitem contacte, notar 

que algú ens estima. Avui en dia, la manera de treballar que tenim és totalment 

diferent. Mentre abans només es tenia en compte que aquella persona tingués menjar 

i estigués ben atesa, ara s’observa el seu comportament i s’intenta aconseguir no 

només el seu benestar físic, sinó que també emocional. Si veiem que algú intenta evitar 

relacions socials i que està desganat o desganada, procurem actuar de manera que 
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se senti a gust i fomentar que tracti amb altra gent amb qui s’hi senti afi o afina. Ara, 

cuidar la part emocional i potenciar la figura d’un psicòleg, terapeuta o animador és 

molt important”.  

 

Noto com l’Herminia em parla amb molta més serenitat, amb el cap més fred, però 

amb el cor una mica encongit. Li queda molt camí per recórrer i sortir d’aquesta tristesa 

amarga i profunda de la que es va endinsar poc abans d’entrar a la residència. El que 

ara anhela és poder arribar als seus últims dies amb la millor qualitat de vida possible 

i amb la ment tranquil·la.  

 

La metgessa Laura Coll i Planas, membre de la Fundació Salut i Envelliment de la 

Universitat Autònoma de Barcelona posa nom al fet d’entendre què és el que passa a 

la teva vida en la línia de gaudir d’una bona salut i s'anomena sentit de coherència. 

Consisteix en contribuir que les persones adquireixin els valors per assimilar la seva 

situació, ja sigui pel que fa a les seves habilitats pròpies o circumstàncies tan 

emocionals com relacionals.  

 

Mira nena, fins ara mai no havia vist que hagués fet res greu a la vida. No entenia per 

què els meus fills m’estaven castigant tant. No ho veia tan descabellat. Els senyors 

diners que fan molt mal a la vida. Abans de començar a parlar amb la Rosa em 

lamentava cada dia per la situacio en què em trobava. Ara, he assimilat que vaig 

cometre errors i em couen molt. Al meu poble, però, sempre diuen que allò que pica, 

també cura. Em sento més valenta i intento reunir les esperances per veure si algun 

dia en aquest tros de camí que em queda, puc revertir les meves equivocacions i 

acabar el meu pas a la vora dels meus fills una altra vegada. La solitud segueix en mi, 

però l’horitzó s’està difuminant i es converteix en un mar ple de possibilitats.  
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4.3 ELS BONS VEÏNS 

 

En aquestes últimes paraules de la conversa amb l’Herminia vaig sentir la fredor de la 

tristesa. És estrany perquè a la vegada també em transmet esperança i hi ha alguna 

cosa que em diu que acabarà deixant la solitud enrere. Tot i això, intento empatitzar-

hi i m’imagino que amb 82 anys, en moments de debilitat, també es somia en ser un 

nadó que plora, embolcallat amb els braços de la seva mare i tranquil, sabent que allà 

dins està acompanyat, protegit i que no li passarà res. El discurs de l’Herminia era trist, 

però les seves expressions estaven farcides de contundència, serenitat i fortalesa.  

 

Mai vaig preguntar-li com es buidava o mirava de sentir-se més alleujada, creia que 

no calia posar el dit a la llaga i que potser no eren necessaris tots els ets i uts. De 

vegades, en veure que algú que no coneixes de res t’està explicant coses tan 

personals i doloroses i, a més, per telèfon, costa ser agosarat i et reprimeixes les 

curiositats. L’Herminia tenia una companya que roncava i de vegades no la hi deixava 

aclucar l’ull. Malgrat la solitud que li provocava majoritàriament el buit dels seus fills, 

estava cuidada i ben atesa. Si s’hagués quedat sola al pis que tenia a Hostafrancs, 

vés a saber com hagués anat tot plegat.  

 

Vaig tenir una hemorragia cerebral al pis que utilitzo com a despatx a Barcelona. Vaig 

baixar com vaig poder a la farmàcia de sota de casa i em vaig despertar a l’Hospital 

Clínic miraculosament. Estic viu per casualitat i després d’una llarga recuperació de 3 

mesos vaig tornar al pis. Quan hi vaig arribar, vaig pujar a l’ascensor i vaig coincidir 

amb un veí que, òbviament, feia molt temps que no veia. Saps de què vam parlar? Del 

temps que feia! Després de mesos sense haver-nos trobat per l’escala ni res! Vaig 

pensar: Això és al que m’exposo? Quina solitud ha de ser viure així. Fins al cap de 15 

dies més, no vaig topar-me amb un altre veí que em va acabar preguntant que com 

era que no havia parat per allà durant una temporada… Li vaig explicar el que m’havia 

passat perquè n’estigués al corrent, però em va semblar molt fort. Imaginat que sol 

com estava al pis, hagués caigut a casa i què? Haguessin vingut els bombers, 

haguessin rebentat la porta i m’haguessin trobat mort. A les grans ciutats això és brutal. 
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Sense tenir una casa adaptada ni poder anar a visitar els companys perquè per coses 

de la vida estàs cascat… Clar és molt diferent. Si tens la sort de poder permetre’t algú 

que t‘ajuda durant el dia, bé… però la resta del temps estàs sol.  

 

Tots aquests pensaments han fet anar a dos mil per hora durant set anys la ment d’en 

Josep Maria Ricart. Quan en tenia 63 va començar a pensar en la seva vellesa: Com 

vull viure quan tingui 80 anys?  

 

Jo he sigut empresari i editor de 18 revistes tècniques i professionals. Vaig començar 

amb 23 anys explorant quins nínxols de mercat hi havia per cobrir. Un dia vaig anar a 

mirar quin tipus de revistes tècniques s’estaven oferint a Espanya i vaig veure que no 

n’hi havia d’aigües, doncs en vaig crear una. Aquest sistema és el mateix que he fet 

amb el cohabitatge. No sé com va caure a les meves mans la informació de que hi 

havia una cooperativa que es deia Trabensols a Madrid i que s’havia format per una 

colla de gent gran amb la idea de viure junts de manera comunitària… no en deien ni 

cohousing aleshores. No se si vaig veure-ho a la televisió, a les xarxes o a una revista, 

la veritat. Al 2015 vaig contactar amb aquest grup i els vaig anar a conèixer. Jo ja havia 

visitat grups i comunitats a la Índia, a Turín i a Escòcia perquè sempre m’han 

interessat. Quan tenia 20 anys amb dos amics més que també formen part de Walden 

XXI, justament vam viure a una comuna per allà a la comarca del Solsonès. Vam fer 

una cooperativa de jerseis i els veníem pels pobles a la gent. La que va ser la meva 

dona també estava molt interessada en tot això. Ja portàvem la llavor de la cooperativa 

des de ben joves: el viure en comunitats, un món una mica utòpic, idíl·lic… molt de 

l’època dels hippies. Després de tot això, et fas gran i et planteges com vols viure quan 

tinguis 80 anys.  

 

Pel Josep Maria, una alternativa era el cohabitatge i l’altra, la residència. Té un posat 

seriós i sembla que sap molt bé del què parla, es veu que s’ho té molt ben estudiat. 

Pensa en viure vint anys de la seva vida en una llar d’avis i s’imagina en veu alta a ell 

mateix compartint habitació amb una altra persona que no coneix de res, sense 

privacitat ni intimitat amb un sol bany i discutint-se sobre quin canal posar a la televisió 

mentre fan zàpping.  
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Al 2014, vaig formar un grup sense saber de l’existència de Sostre Cívic perquè 

pensava en el meu envelliment, ja que per a mi el model de residència actual no 

funciona. Sabia que els projectes s’havien de fer a llarg termini perquè he estat 

empresari i editor i sé que tot això requereix molt de temps. Quan vaig assabentar-me 

de Sostre Cívic o altres iniciatives que hi havia de Cohousing a Dinamarca o per allà 

al nord d’Europa vaig adonar-me que l’èxit d’arribar a aquest projecte finalitzat 

requereix d’un trípode: el grup, la ubicació i el finançament. Ens hem d’assessorar molt 

per arribar a fer del cohabitatge una realitat i per a nosaltres aquesta ajuda va ser 

Sostre Cívic. 

 

Sostre Cívic amb les seves paraules es defineix com: “Una entitat nascuda l’any 2004 

que actualment està formada per més de 900 persones sòcies arreu del territori. El 

nostre objectiu és promoure un model alternatiu d’accés a l’habitatge, més just i 

accesible, sense ànim de lucre, no especulatiu i transformador”. És una cooperativa 

que fomenta el tipus d’habitatge que somiava el Josep Maria i s’hi va interessar molt. 

Als seus inicis no estava orientat cap a formes de vivendes comunitàries exclusives 

per a gent gran, però van trobar l’oportunitat de crear un grup diferent a dins de Sostre 

Cívic. Ell ara viu a Girona, tot i que és nascut a Barcelona i sempre ha fet vida allà. 

Amb un grup d’amics va voler provar de crear un primer grup que no va acabar sortint 

bé que es deia Girona 1.0, però va servir de base per l’actual Walden XXI que van fer 

un cop dins de la cooperativa perquè li va brindar l’oportunitat de convertir-se en 

altaveu per trobar molta més gent interessada.  

 

El Josep Maria mai no s’ha sentit sol, però té molt clar que prevenir la solitud és un 

dels objectius del cohabitatge. Ell és periodista, però de gran ha estudiat psicologia i 

s’ha especialitzat en grups i societats, que sempre li han cridat l’atenció. Com que de 

jove ja havia viscut en grup, veu la seva trajectòria de vida com una casualitat perquè 

sense gairebé adonar-se’n sempre ha anat buscant la comunitat, inclús amb 70 anys. 

Ara, el seu objectiu és el de viure l’últim període de la seva vida acompanyat i defugint 

d’un sistema residencial que per ell, ja no funciona.  
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Ara que vivim en un període excepcional on la Covid-19 i el confinament ens han 

demostrat una vegada més com els éssers humans ens necessitem els uns als altres, 

el Josep Maria sent que la vida li està donant la raó. Veu que la manera de superar 

que totes les persones que passen la quarentena soles o que inclús es moren soles a 

casa és amb el cohabitatge.  

Si tu vius envoltat de persones, amics o bons veïns, se t’acaba això de la solitud o la 

por de morir sol. Us cuideu mútuament i quan arriben els problemes de dependències 

busques professionals que et cuidin. El nostre sistema Walden XXI és l’alternativa a 

les residències privades mercantils. Jo vaig arrencar tot això perquè el futur està en 

aquest cohabitatge, de gent gran sobretot.  

 

La Rosalia Ribes és membre del grup Can 70 i dins de Sostre Cívic, la vicepresidenta 

del Consell Rector. Ella no s’acostuma a sentir sola, però dins de la cooperativa hi ha 

un col·lectiu de gent que n’està. La majoria són dones soles que són solteres, 

divorciades o vidues. Ella és divorciada, té una filla i tres néts i pensa que els fills no 

els han de cuidar perquè avui en dia les vides són molt complexes i no poden tenir 

aquesta càrrega. El seu parer és que els fills han de fer la seva vida i no pot ser que 

s’hagin de responsabilitzar encara més per cuidar als pares i menys les dones, que 

sempre han estat les cuidadores. Pensa que són ells mateixos els que s’han de buscar 

la manera com en aquest últim tram de vida no carreguin ni als seus fills ni a 

l’Administració perquè tampoc té recursos.  

 

Joan Domènech, sociòleg i investigador postdoctoral de la Universitat de Barcelona 

afirma que existeix un estigma respecte la gent gran i és que hi ha una opinió 

generalitzada de que les persones grans són paràsits que es dediquen a absorbir els 

recursos socials i que per culpa d’ells la societat no pot tirar endavant. Aquest fenomen 

és conegut com edatisme i comporta molts pensament pejoratius com que les 

persones d’avançada edat no són prou llestes, que no treballen prou bé, etc.  Sovint, 

les dones ho pateixen encara més perquè se les tracta com “objectes” inútils. 

Domènech assegura que no ens podem permetre que una part de la societat tingui 

aquests estereotips. Pel sociòleg, una manera de combatre aquests prejudicis 

respecte la gent gran i, alhora, acabar amb la solitud seria que tothom tingués el dret 
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a una independència econòmica i acabar amb els estigmes socials, canviar el món, en 

definitiva. Tanmateix, adverteix que calen molts recursos per a poder-ho fer.  

 

Fa més de 30 anys del divorci de la Rosalia i malgrat no sentir-se sola, m’explica 

obertament quin és el cop a la vida que se n’ha sentit més. Va ser la primera setmana 

d’estar separada del seu exmarit. Era la primera vegada que estava sola de veritat: 

primer havia estat amb els seus pares, després es va casar… Aleshores el que 

canviava era que tenia una nena sota la seva responsabilitat. Recorda que aquella 

setmana sentia sorolls al vespre que l’espantaven i la feien sentir vulnerable, tenia 

molta por i ho va passar molt malament. Fins que va arribar un punt que va decidir 

prendre’s la situació a la inversa i va intentar reconèixer d’on venien tots els sons i a 

poc a poc, anar tranquil·litzant-se. Tancava la porta amb pany i forrellat, va començar 

a fer meditació i de mica en mica va reconnectar amb ella mateixa i va deixar enrere 

la solitud i la vulnerabilitat. Va començar a dedicar-se temps, a fer les coses que ella 

volia i des del divorci que viatja o fa activitats tota sola, sense cap mena de pors ni de 

complexes.  

 

Jo faig meditació, inclús ara amb la pandèmia ho recomano a molta gent, certament si 

tanques els ulls i et quedes en silenci i et reconnectes amb tu t’adones que les coses 

s’apacigüen una mica. És una experiència genial! Jo, als anys que treballava, buscava 

la manera de relaxar tot l’estrès laboral i una manera era aquesta, com també 

m’ajudava a veure en perspectiva els problemes que m’envaïen. A Can 70 per exemple 

durant aquest confinament hem dit de fer alguna cosa per passar-lo millor - ja que 

molts de nosaltres estem sols -, i ens hem inventat  un joc on cada dos dies fem que 

cadascú expliqui alguna cosa sobre temes proposats. És d’una riquesa formidable tot 

el que en surt! De quan érem petits, emocions, vivències… i escriurem un llibre! Som 

un grup que quan tenim eines, les sabem aprofitar. Hi ha persones que malauradament 

no les tenen aquestes eines. De la meva generació hi ha moltes dones que no han 

treballat mai, que de moment no tenen plaça per les residències públiques. El 

cohabitatge és una xarxa brutal, però té un cost… Nosaltres la majoria tenim eines, no 

hi ha ningú que no hagi treballat. Jo mateixa, per exemple, si no tingués ordinador, ni 

tots els recursos que tinc, segurament em sentiria sola.  
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Té una veu tan dolça, la Rosalia! És una dona de 72 anys, però si em diguessis que 

en té 45, m’ho creuria. No l’he vista pas, però el seu parlar em diu que té un esperit 

ben jove. A més, encomana tranquil·litat i esperança amb el seu discurs. Es va 

prejubilar de la feina estressant que tenia amb 58 anys i va començar a estudiar 

Filosofia a la Universitat de Barcelona. Era el somni de la seva vida i per ella, tenir 

aquesta oportunitat va ser un veritable regal. La filosofia li va ensenyar a esbrinar per 

què fem les coses els éssers humans, com pensem, les nostres diferències. Gràcies 

a aquests estudis, mira la vellesa amb una altra perspectiva i ara sempre diu que: “Som 

persones que naixem i morim i en el transcurs d’aquesta vida tot ens posa a lloc”.  

 

El Josep Maria, en canvi, té un discurs molt més rígid i poc emocional. Quan parla de 

Sostre Cívic ho fa content i convençut del seu grup, però té una lluita específica darrere 

que és que, per ell, el model residencial geriàtric mercantil actual no és correcte. Mai 

inclou, però, les residències religioses, socials o públiques; encara que tampoc creu 

que siguin la millor solució per viure l’última etapa de la vida de les persones còmoda 

i tranquil·lament. Segons ell, doncs, un dels objectius del cohabitatge consisteix en 

entrar en el sector de les llars d’avis privades i canviar-lo. Parla tan segur de si mateix, 

que qualsevol li portaria la contrària. De ben segur que el Josep Maria ha estat 

empresari tota la seva vida, desprèn molta iniciativa, seguretat i lideratge en la seva 

parla. Part de la seva personalitat l’atribueix a què forma part de la generació dels anys 

50. 

 

Som de la generació dels 50, no acceptem el model residencial geriàtric que hi ha i, 

per part meva, no accepto viure sol encara que sigui amb la meva parella tancats a 

casa. Imagina’t viure 20 o 30 anys en un confinament voluntari, que és el que els hi 

està passant a molta gent ara. Els que en tenen de 80 cap amunt -que estan més 

cascats-, els fills els han portat a la residència o se n’han ocupat ells mateixos. Els de 

la meva generació també som dels que ens hem encarregat dels nostres pares, però 

jo sempre dic que nosaltres som els darrers que ens hem fet càrrec dels nostres grans, 

però som els primers que no volem que els nostres fills s’encarreguin de nosaltres. Al 

nostre grup hi ha persones de 65-67 anys que tenen pares de 95-97 i estan en 

residències perquè tenen dependències i necessiten l’ajuda dels fills per ajudar-los 
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inclús en la quota que costa una residència. Nosaltres això no ho volem pels nostres 

fills, tampoc volem anar a parar amb una residència com les que hi ha ara, sinó que 

volem decidir on, com i amb qui volem viure l’última etapa de la nostra vida.  

 

El Josep Maria té molt clar que amb la gent gran no s’hi ha de fer negoci i creu que 

aquesta filosofia també el fa encaixar molt bé a Sostre Cívic. A ell, és clar, però a també 

als membres del seu grup Walden XXI.  

 

El diari Crític va fer un estudi al setembre del 2019 titulat “Walden XXI, l’habitatge 

cooperatiu sènior com a alternativa a les residències que fan negoci amb la vellesa” 

que explica que la població tendeix cap a envellir-se cada vegada més i que segons 

les projeccions demogràfiques de l’Idescat el 2030 augmentarà un 22.3% i el 

creixement recaurà especialment en els majors de 80 anys. Aquest escenari, doncs, 

mostra la visió dels empresaris per determinar l’atenció geriàtrica com un sector per 

explotar i augmentar les places residencials de manera privada perquè les públiques 

tenen llistes d’espera d’entre 2 i 3 anys. Algunes d’aquestes empreses a nivell estatal 

són Sanitas, Caser, Santa Lucía, Fiatc o Atlantida. Segons recull la publicació 

econòmica Alimarket, només fins al 2021 s’obriran 272 noves residències de gent gran 

a Espanya -la majoria privades- que incrementaran l’oferta en 25.000 places. 

 

El Josep Maria Ricart té una visió del cohabitatge com si fos una substitució de 

residència en certa manera. Però jo crec que nosaltres realment no volem això. Clar 

que en un col·lectiu de gent gran tot sembla una llar d’avis tradicional, però amb aquest 

projecte el que volem és la comuna, el compartir i el preocupar-nos els uns dels altres. 

Volem compartir no només per no trobar-nos sols sinó perquè hi ha aquesta cosa de 

que en grup i quan estem en tribu és quan SOM. Bé és cert que Sostre Cívic, per se, 

es va crear aconseguir un tipus de vivenda que no estigués al mercat especulatiu tant 

per joves com per grans. No hi havia un pensament inicial que fós explícitament perquè 

la gent gran tingués una alternativa...no! El que va passar és que fa 5 anys quan van 

començar a fer les primeres xerrades ens vam adonar que la majoria de persones que 

venien era gent gran i vam crear un grup a dins que es diu 3G on vam posar-hi les 

necessitats d’aquesta gent gran: les cures, les adaptacions que hi haurien… Vam 
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veure, per descomptat que hi havia una por darrere d’estar sol i les ganes de trobar 

persones amb qui sentir-se acompanyat durant la vellesa. Nosaltres que ja som una 

generació diferent de gent gran que molts hem estudiat, hem treballat… No volem 

estar sols, no és el mateix dinar un sol que uns quants i xerrar una estona. Molts estem 

bé sols a casa, però no és el mateix.  

 

La Rosalia s’hi porta molt bé amb el Josep Maria, de fet és de les primeres persones 

que va conèixer a la cooperativa. Tot i això, com amb tothom, és humà tenir 

discrepàncies. Ella va entrar en contacte amb el món del cohabitatge fa 15 anys. Havia 

estudiat peritatge industrial a Barcelona i treballava en una empresa que feia teixits 

per marques de roba jove. La feina que tenia l’obligava a viatjar molt per tot el món i 

un dia, estava a un hotel a Itàlia fullejant una revista per passar l’estona i hi va veure 

un exemple cohabitatge per primera vegada -que era només de dones- i de seguida 

es va dir a ella mateixa que ja havia trobat com volia que fos el seu futur quan envellís. 

Va començar a buscar publicacions sobre aquesta temàtica per posar-se al dia del que 

hi havia i es va adonar que als països nòrdics era una pràctica molt habitual.  

 

Laura Coll i Planas, metgessa i membre de la Fundació Salut i Envelliment de la 

Universitat Autònoma de Barcelona explica que els països nòrdics tenen un índex de 

solitud més baix que altres perquè opten per un model individualista. Saben que els 

seus fills fan la seva vida i no entenen la solitud com un malestar de que esperes més 

suport dels altres del que tu ja reps. Coll i Planas pensa que s’ha estigmatitzat el tema 

de viure sol pel que fa a la gent gran i que el que s’ha de fer és facilitar que les persones 

ho puguin fer per si mateixes. 

 

Des de llavors, va assabentar-se fa sis anys que hi havia una pàgina espanyola que 

es deia Cohousing i s’hi va posar en contacte per preguntar-los-hi si farien alguna cosa 

semblant a Barcelona i que si es donés el cas, que ella hi estava molt interessada. Al 

cap d’un temps, li van fer saber que quatre persones més de Barcelona els hi havien 

demanat el mateix i es van ajuntar. Una d’aquestes persones era el Josep Maria i ara, 

els dos formen part de Sostre Cívic.  
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El Josep Maria no tan sols té clar que amb la gent gran no s’hi ha de fer negoci, sinó 

que també que tot i ser una alternativa magnífica, malauradament no tothom se la pot 

permetre. La gent que pot accedir-hi és gent amb possibilitats de pagar una quota 

mensual i que disposa d’estalvis. En definitiva, gent de classe mitjana.  

 

Ens hem guanyat la vida, hem pogut estudiar, estem ben preparats. Menys que 

vosaltres, però hem treballat i hem estudiat. Hem arrencat tot això. Jo com molta gent 

volem una vellesa agradable. Evitar acabar vivint sols en un espai petit sense balcons, 

sense conèixer el veí de sota. És un canvi de paradigma. Volem viure amb confort, 

ben cuidats de la mà de professionals i acabar amb l’individualisme imperant d’aquesta 

societat. Volem un ambient col·laborador.  

 

El sociòleg Joan Domènech assegura que l’educació és essencial perquè la gent gran 

pugui gaudir d’una vida satisfactòria i plena. El fet de facilitar-los-hi l’accés a la formació 

és molt útil perquè els hi ofereix moltes possibilitats relacionals i així, poder trobar més 

aspectes en comú amb altres persones. A més, l’educació potencia una part mental 

que és la “reserva cognitiva” que està vinculada al benestar psicosocial de cadascú. 

Quan les persones es fan grans, les capacitats que tenen tendeixen a deteriorar-se, 

però aquesta “reserva cognitiva” atorga resistència davant del deteriorament cognitiu. 

Domènech, per tal de garantir un nivell psicosocial estable, concep com a essencial 

disposar dels ingressos necessaris per cobrir les necessitats bàsiques de cadascú i 

tenir unes condicions de vida dignes.  

 

Elvira Lara, doctora en psicologia coincideix amb Domènech i afirma que el paper de 

l’educació en la gent gran és essencial per evitar sentiments de solitud no desitjada. 

No només la banda acadèmica, sinó que considera l’educació de la intel·ligència 

emocional com un aspecte molt important a potenciar en aquest segment de la 

població. Afirma que les persones que han rebut més formació tenen més capacitat de 

reflexionar sobre possibles malestars que tinguin i buscar-hi les respostes pertinents.  

 

La Rosalia, en ser la vicepresidenta del Consell Rector de la cooperativa, té molt 

contacte amb les persones que en podrien ser sòcies potencials. Arran de veure tanta 
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gent que hi arriba interessada, ha vist històries de tots colors on ha vist que aquesta 

alternativa tan bonica que estan creant, té molt a veure amb la classe social. El públic 

a qui es dirigeix no és universal, sinó que ara mateix els qui hi poden accedir són els 

que tenen un bon coixí a nivell econòmic.   

 

Tot això té molt a veure amb la classe social! Perquè si no tens uns mínims recursos, 

al cohabitatge com a tal, no pots accedir-hi. Que realment, no són tan mínims… Per 

poder fer front a la part que la banca no dóna que és un 20%. A banda del pagament 

de la cessió d’ús de la vivenda. A més, estem parlant de gent gran, ens preocupen les 

cures, qui ens cuidarà? Això encara dispara més els costos. Jo tinc 72 anys i he de 

pagar tot això i he de tenir una previsió pel dia que necessiti aquestes cures 

continuades. Un ha de tenir la capacitat mental i intel·lectual per voler viure d’aquesta 

manera i l’economia també. Mira, sincerament, si he tingut disgustos des que estic a 

Sostre Cívic, que me n’he anat a casa trista és perquè algú ha vingut interessat pel 

nostre projecte, però em diuen que tenen una pensió de 600€ al mes. Se’m trenca el 

cor quan els hi he de dir que malauradament això no està fet per aquesta persona que 

és que es troba sola perquè no pot fer res. No té recursos… no pot anar al cinema, no 

li pots explicar que al conservatori del Liceu hi ha coses gratuïtes perquè no té 

ordinador… És un peix que es mossega la cua.  

 

Mentre la Rosalia se sent privilegiada de la seva oportunitat de poder-se permetre 

somiar amb el cohabitatge, alhora se sent afligida perquè des del seu grup, a contracor, 

no es pot obrir les portes a tothom qui desitgi formar-ne part. M’explica el preu mensual 

que han calculat per l'habitatge preveient que serien unes 35 persones de Can 70 i 

sense cap mena de luxe afegit, d’entrada costaria 1.500€ mensuals i hi entraria: la 

quota d’ús, els serveis, un àpat al dia, els subministraments d’aigua i llum, la neteja un 

cop per setmana i serveis socioassistencials que serien diners que es dipositen en un 

fons cada mes perquè quan arribi el moment que alguna persona necessiti qualsevol 

tipus de cures es tinguin estalvis.  

 

No és que siguem elitistes, però reconeixo que està enfocat per un col·lectiu de 

persones de classe mitjana. A més, no tenim ajuda de l’Administració. Estaria bé que 
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per Can 70, el nostre grup, ens donés un solar a Barcelona o que ens hi ajudés 

d’alguna manera. Necessitem recursos i no podem carregar tampoc amb els recursos 

d’una persona que no en té. La teoria és preciosa, però certament no és per tothom.  

 

Laura Coll defensa que el model social actual crea desigualtats, la gent poderosa 

disposa d’una sèrie de recursos als que no poden accedir les persones d’una classe 

social més baixa: “L’exemple de la corresidència, és molt clar. És un fenomen molt nou 

que el protagonitza la gent gran benestant. És una solució per la classe mitjana alta. 

Pels qui s’ho poden permetre és una solució magnífica. No obstant això, em pregunto 

si des d’una perspectiva de classe, a veure si no seria més fàcil afavorir que les 

comunitats de veïns es coneguessin i s’ajudessin mútuament. Aquesta per mi seria 

una solució més apta per a tothom, més que no pas el cohabitatge. Així molta gent 

gran que se sent sola, i no tant gran també, podria trobar suport social d’aquesta 

manera.” 

 

Joan Domènech, essent sociòleg, prefereix utilitzar els termes socioeconòmics que 

inclouen educació, ingressos i ocupació en comptes de “classe social” perquè segons 

ell és un terme massa englobant. Comenta que de cara a combatre la solitud no 

desitjada que pugui patir una part de la població envellida, una solució serien les 

polítiques redistributives.  

 

En un dels seus estudis “Loneliness and depression in the elderly: the role of social 

network” ha observat que la privació material s’associa amb la depressió, 

independentment dels ambients socials, però que aquests també són útils per millorar 

la simptomatologia depressiva: “No tot se soluciona millorant els aspectes materials, 

sinó que també cal parar atenció als aspectes relacionals. Això pel que fa a combatre 

la depressió, perquè al final el gran problema de la solitud és que no deixa de ser una 

alarma mental que et diu has d’intentar relacionar-te, tornar a reconstruir les xarxes 

socials que han caigut. El que passa avui en dia, és que hi ha persones que no tenen 

aquests recursos relacionals que els permetin fer front a la solitud i aleshores hi cauen 

de forma crònica. Això acaba generant depressió perquè la relació entre solitud i 

depressió estan molt lligades”. 
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El Josep Maria i la Rosalia, com la resta de membres de Sostre Cívic, es poden 

permetre la idea de viure en un cohabitatge dissenyat per ells mateixos. Això, no vol 

dir que el finançament no els hi hagi suposat una limitació. Han anat construint aquest 

desig de viure en comunitat còmodament l’últim tram de la seva vida a través de la 

inversió dels seus estalvis, pagant un capital social inicial, però tot i amb això, 

necessiten un crèdit bancari per la construcció. Pel grup Walden XXI, amb la 

pandèmia, els problemes de finançament encara se’ls hi agreugen més perquè se’ls 

hi dificulta que els bancs els hi puguin cedir un crèdit. Noto el Josep Maria preocupat 

mentre m’ho explica perquè ja tenia estructurat el temps que necessitaven per 

organitzar-ho tot i anar a viure, a l’hotel que havien comprat a Sant Feliu de Guíxols.  

 

Malgrat les dificultats econòmiques que puguin afrontar a partir d’ara arran de la nova 

normalitat que plantejarà la Covid-19, el Josep Maria creu que Sostre Cívic és una 

alternativa clarament social que ofereix un parc d’habitatges més assequibles pels 

socis de la cooperativa. Aquests són els que paguen la construcció i que després, la 

propietat del que per exemple hagi pagat els de Walden XXI, serà de Sostre Cívic. Són 

pioners a Espanya amb aquesta modalitat i només saben de l’existència d’alguna cosa 

semblant a Alemanya.  

 

Walden XXI és un projecte a Sant Feliu de Guíxols. Van comprar un hotel que 

restauraran i adaptaran perquè pugui cobrir les necessitats que poden sorgir a la gent 

gran i a més, que pugui atorgar la privacitat necessària amb espais privats d’entre 38 

i 45 metres quadrats i, alhora, molts espais comuns com infermeries, despatxos, 

cinema o sales d’estar. Per fomentar el contacte amb les persones del cohabitatge han 

dissenyat que per arribar als espais privats corresponents s’obligui als convivents a 

passar per les sales comunes.  

 

Sostre Cívic neix amb un pensament previ d’evitar o combatre la solitud. En el cas del 

Josep Maria, quan li va agafar la hemorragia cerebral, no tenia cap veí que es 

preocupés d’ell aleshores i li apassiona la distribució de l’espai del projecte de Sant 

Feliu de Guíxols perquè en un pis, entres pel garatge amb el cotxe amb un 
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comandament a distància, puges a l’ascensor, no veus a ningú i si tens sort i ho fas, 

et poses a parlar del bo que fa.  

 

La doctora Coll i Planas menciona el concepte stress buffering que consisteix en què 

el fet de tenir suport social redueix o apaga l’estrès psicològic o sociològic que viu el 

cos. Afirma que el sentiment de solitud provoca estrès que acaba afectant als vasos 

sanguinis o les hormones. Disposar d’una xarxa social està relacionat amb la millora 

de l’autoestima i menys estrès: “Les persones amb més suport tenen comportaments  

més saludables i realitzen una millor autocura de la seva salut. Per exemple, qui té 

xarxa trobarà algú que li dirà mira, ara el 061 està col·lapsat, has de trucat al 112. 

Necessites a algú que et digui les coses. Tens algú a qui ho expliques i tens feedback, 

són microprocessos socials que donen cert suport emocional i alhora t’asseguren 

recursos”.  

 

Som fills del nostre passat, però pares del nostre futur. Pensem ara pensant en el futur. 

El futur que jo vaig plantejar-me va ser: jo sóc divorciat i ara visc amb una parella 15 

anys més jove que jo. No vull esclavitzar-la pas! Quan jo en tingui 80, ella en tindrà 65. 

Tampoc vull esclavitzar els meus fills. Vull autogestionar la meva salut. Aquesta 

generació som diferent, però encara ho són més les que venen darrere nostre. Si vius 

amb gent, t’estiren i t’animen a fer coses, hi ha més plans… Si et diuen d’alçar-te a les 

8 del matí per fer ioga, ho fas. En canvi, si estàs sol a casa no t’aixeques pas a les 8 

del matí perquè no tens res a fer, estàs sol. Potser no t’alces fins les 11 perquè, què 

fas sinó? Els dies es fan llargs. Amb el coronavirus la gent s’ha adonat encara més 

que viu sola i tot el què això comporta. A nosaltres, tot això ens ha servit per donar-

nos encara més la raó de que som una de les millors alternatives.  

 

Entre tots es donen suport com diu el Josep Maria. Si no t’estira un, ho fa un altre. I 

aquesta, és una actitud que es dóna no tan sols al grup Walden XXI, sinó que també 

a la resta dels que hi ha a Sostre Cívic, com el de la Rosalia, Can 70. Al d’ella, hi han 

creat grups d’acompanyament professional i, en el seu cas, en tenen dos: Matriu i Fil 

a l’Agulla que són diferents tipus de psicòlegs als que poden acudir per expressar i 

treballar sentiments de dol, pors, solitud… Ho consideren molt necessari i valuós.  
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Som una pinya, ens comuniquem entre nosaltres com si fóssim una família. M’agrada 

molt treballar amb ells, m’encanta el grup que tenim. Som Can 70 i tenim un projecte 

unitari que és molt i molt agradable. I estaria súper contenta de poder realitzar el 

cohabitatge amb ells, però també et dic que si finalment no puc veure el cohabitatge 

perquè em moro pel camí doncs em quedaria amb què el recorregut que hauria fet per 

arribar-hi ha estat molt interessant i si no és per mi, doncs serà pels que vinguin 

darrere.  
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4.4 L’ACTITUD 

 

No tothom té una pinya, o desitja tenir-la. Hi ha persones que tot i que els hi encanta 

sentir-se envoltades de gent i saber que tenen amb qui comptar, també es consideren 

plenament independents. Em pregunto si de vegades, en el conjunt de la societat, 

prioritzem el fet de formar part d’algun grup per sentir-nos més atractius de cara als 

altres i així, obligar-nos a dur una vida més activa.  

 

Després d’haver parlat amb tanta gent i d’haver fet recerca, encara em costa veure 

que s’estableixi un patró en la solitud de la gent gran. Hi ha persones que se senten 

soles i viuen soles com a decisió pròpia perquè no creuen que encaixin enlloc; n’hi ha 

que viuen en llars d’avis i se’ls ajuda a treballar el sentiment de solitud - ja sigui 

emocional o relacional - i n’hi ha que es busquen la vida amb els recursos que tenen 

per no quedar-se sols durant la seva última etapa. El pare sempre em diu que cadascú 

és un món. Al final potser tindrà raó amb alguna d’aquestes frases tòpiques que se li 

escapen tot sovint. Quantes altres històries de gent gran sola hi deu haver només a 

Catalunya? Segur que ens en faríem creus tots plegats.  

 

Jo crec que hi ha persones que per la seva manera de ser, se senten soles. Jo no 

me’n sento perquè encara tinc coses a fer i per sort, estic bé de salut. No tinc fills, però 

tinc nebots i fa 10 anys que va morir el meu marit. Jo visc en un pis molt gran i moltes 

vegades he tingut estudiants estrangers, ells anaven a la seva, però m’ocupava 

bastant d’ells. Per a mi eren una presència que sentia sempre a casa i em feien saber 

que estava acompanyada. A mi estar sola no és que m’agradi, si que es cert que ara 

que amb la Covid-19 me n’hi quedo de veritat, si que tanco bé les portes i que quan hi 

havia algú altre no me’n preocupava tan.  

 

La Maria Elvira ha estat professora de l’Escola de Biblioteconomia i Documentació de 

la Universitat de Barcelona. Ha estat docent tota la seva vida ensenyant com es 

descriu la documentació d’arxius i com es protegeix la documentació del material 

bibliogràfic. Viu a Barcelona, però va néixer a Burgos. Ara té 68 anys i en fa 10 que es 
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va quedar viuda. Quan va morir el seu marit, el seu pis de prop de la Plaça Universitat 

se li va quedar massa gran. Potser per això creu que va començar a allotjar estudiants 

estrangers a casa seva. S’escolta a ella mateixa i pensa que segurament, de manera 

inconscient, ho va començar a fer per no quedar-se ni sentir-se sola. Escolto molt 

atentament com enraona i és que desprèn coneixement i tranquil·litat en les seves 

paraules. Parla lentament i utilitza un català una mica acastellanat molt entranyable. 

Em paro a pensar com m’hagués agradat passar-me una tarda prenent un cafè amb 

ella a una terrassa de Barcelona, segur que hagués après moltes coses.  

 

Núria Moles, cap de cronicitat del CAP de Tàrrega afirma que si ets una persona que 

està malament de salut o ets introvertit, no sortiràs a buscar acabar amb la solitud que 

puguis arribar a sentir. Les persones que se senten soles, segons ella, ja tenen una 

forma de ser introvertida i que els hi és més complicat de desfer-se d’aquest sentiment.  

 

Quan va morir el meu marit, a part del company de vida, vaig perdre la persona amb 

qui parlar, que per mi era un plaer molt important. Sí, realment és la sensació de 

solitud, tens una idea, no la pots comentar… Per mi la solitud és això, no poder-te 

comunicar amb els altres. És el pitjor que et pot passar.  

 

La Maria confia en l’actitud. Per ella, el fet de mantenir un comportament positiu i una 

postura assertiva a l’hora d’enfocar la vellesa és la clau. Creu que aquesta és la 

manera per suportar les pèrdues que augmenten en aquesta etapa de la vida, ja siguin 

a nivell personal, físic o cognitiu que sovint eleven el risc de patir solitud emocional. 

M’explica amb total serenitat que ella als seus 68 anys ja no pot fer ni la meitat de les 

coses que feia quan era més jove, que ja no és el mateix i que el pas del temps 

realment es fa notar. A partir d’un determinat moment -que sembla que no hagi 

d’arribar mai- es comencen a perdre facultats, la Maria, però, no té pensat fer més 

coses de les que el seu cos li permet.  

 

Sóc conscient que no vull fer més coses de les que puc. Quan no pots fer coses, 

aleshores; no surts, no fas res i la solitud s’engrandeix. Per això no vull forçar el meu 

cos tampoc. Arribo fins on arribo i gaudeixo del meu temps de la manera que puc. El 
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deteriorament del cos afecta molt. Això sí que et porta cap a sentir-te sol. Al meu dia 

a dia, per exemple, abans del confinament, el que anava fent era organitzar un arxiu 

que ha de passar a la universitat que pertany a una persona i em passo el matí a casa 

seva perquè és on hi té la documentació. Els dijous vaig al banc dels aliments i a les 

tardes estic a casa i faig la neteja, llegeixo molt, miro la tele a vegades… No faig res 

en especial tampoc. 

 

Ester Pascual, treballadora social de la Fundació Avismón del barri de Sants de 

Barcelona explica que les persones grans no tan sols se senten soles per sentiments 

de dol o de falta de comunicació, sinó que hi ha altres crisis que poden afectar a 

agreujar aquest sentiment -o fer-lo aparèixer en cas de no tenir-lo- . Aquestes poden 

ser crisis per la pèrdua de capacitat de decisió, feina, funcionalitats del seu cos que li 

han donat identitat... parlen de “jo era...”, “a mi m’agradava molt...”. Tenen crisis 

d’identitat molt lligades amb el dol. 

 

Ara, amb el confinament, no té estudiants a casa. Sabia que existia aquesta iniciativa, 

però mai no havia conegut a ningú que allotgés ni tampoc cap jove que fés ús 

d’aquesta pràctica. Em va despertar molta curiositat i vaig pensar que veritablement, 

és una alternativa molt més assequible per a molta gent que per exemple, no es pot 

permetre plantejar-se viure en un cohabitatge ni vol anar-se’n a una residència i, com 

és obvi en aquest cas, que estigui sol a casa i prefereixi no estar-ne.  

 

Per la Maria, els diners són importantíssims en el funcionament de la societat. Té molt 

clar que no fan la felicitat, però… hi influeixen molt. Pensa en la gent que té una pensió 

baixa i s’entristeix perquè veu que aquestes persones no tenen la mateixa capacitat 

per esbargir-se o descobrir coses noves perquè no tenen els recursos.  Veu que al 

cap i a la fi, tot és un negoci i que avui en dia no pots quedar-te amb els fills tota la 

vida o amb la resta de la familia perquè les cases no donen.  

 

Núria Moles assegura que des de l’Atenció Primària s’intenta establir contacte amb les 

famílies respectives. No obstant això, si els avis tenen fills, moltes vegades no els 

volen molestar mai. Els metges de família o els infermers, els animen a què els hi 
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truquin i que els vagin a ajudar. Mentre viuen amb parella no se senten tan sols. Però 

Moles afirma que això ve del caràcter de cada persona. Ara el nucli familiar viu sol, no 

viuen tots junts i la societat mediterrània en la què vivim s’està allunyant d’un model 

col·lectivista pel que fa a l’entorn familiar i no té inculcat el cuidar-se.  

 

Això que vinguessin estrangers ho vaig trobar a una agència de la universitat que es 

diu Resa Housing i després n’hi ha una altra que es diu Barcelona Allotjament… Hi ha 

agències que es dediquen això. Sinó sempre hi havia gent que sabia que a mi 

m’interessava acollir estudiants i m’ho oferia. A més, mai he tingut una mala 

experiència. Sempre he tingut persones molt interessants i m’han permès aprendre 

molt. Amb les que he tingut sempre hem parlat castellà perquè eren elles les qui venien 

a aprendre tot i que jo he viatjat molt i a banda de castellà i català, també parlo anglès, 

francès i italià. I així ens anàvem trampejant. Sempre he tingut la mania de parlar a 

poc a poc, potser pel fet que sempre m’he dedicat a l’ensenyament. No ho sé. En 10 

anys he vist a moltes persones, he anat veient com evoluciona la gent, com són 

depenent de la cultura… A mi això m’ha omplert moltíssim i m’ha acompanyat molt. 

Potser seguiré fent-ho uns anys més però quan sigui més gran ja no, perquè els joves 

ja no volen estar amb la gent gran. M’atreviria a dir-te que inconscientment sempre he 

tingut gent per no quedar-me sola, sí...  

 

No és que conegui molt a la Maria, però per com s’expressa, trobo que sempre veu el 

got mig ple. Mai no li ha fet res allotjar a persones desconegudes al seu pis des que 

va morir el seu home i pensa que la gent és més o menys sociable. Em fa l’efecte que 

a tot això hi té a veure que quan tenia 23 anys se’n va anar per terra fins a la Índia i al 

Nepal i és que des de llavors, s’ha anat perdent entre els camins de l’aventura i la 

curiositat on ha descobert i après a viure intensament, abanderada de l’actitud que la 

caracteritza. Els estudiants -després de quedar-se viuda- han estat, doncs, per ella la 

manera de seguir estant acompanyada i viatjant a la vegada.  

 

Barcelona Allotjament va néixer a finals dels 80 amb la finalitat d’oferir a les persones 

que per motius d’estudis s’haguessin de desplaçar temporalment a la ciutat. Tenen 

diferents ofertes d’allotjament, en el cas de les cases de família hi treballen des de fa 
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anys on normalment és una persona que viu sola la que acull a un estudiant. 

Tanmateix, també tenen altres modalitats amb apartaments, pisos compartits o 

estudis.  

 

Jo vaig tenir la mala sort de que el meu marit va estar 23 mesos en coma i quan tens 

una persona així, ja passes el dol inclús abans que es mori. Clar que, quan es va 

morir, va ser molt dur, però es que ja no podia més! Passava el meu temps a la facultat 

perquè feia classe o a l’hospital on ell estava. I això durant gairebé 2 anys. El primer 

dia que ell va morir que vaig anar de la facultat a casa, vaig tardar 5 hores perquè des 

que es va quedar en coma que no havia vist res… la meva vida era hospital-facultat. 

Em vaig encantar mirant aparadors aquell dia. Va ser una sensació de buidor, 

increïble… Tot i que ell estigués en coma, jo li parlava i de vegades feia algun 

moviment petit: aixecava el dit, movia el cap… en algun moment pensava que 

realment em sentia. No vaig anar a cap grup de dol ni res, això no. Jo no volia escoltar 

les penes de l’altra gent, ja tenia prou amb la meva pena. Si que havia parlat amb 

amigues, però fer un dol formal i tal això no.  

 

Hi pensa sovint, en la mort. No és que cregui que ara el coronavirus se l’emportarà, 

però hi pensa. El que no vol és viure en males condicions físiques, desitja tenir una 

vellesa amb bona salut. M’explica, amb calma, que ja té fet el seu testament vital i que 

una de les seves nebodes, n’és l’executora i si es donen depèn de quines situacions 

envers el seu benestar físic i mental, ha d’autoritzar que se l’ajudi a morir. Ja es nota, 

per com manifesta aquesta convicció que no en té, de por a la mort. 

 

De generació en generació ha canviat molt la manera d’envellir. M’explica, amb 

contundència, que ara l’esperança de vida és molt llarga -massa i tot, per ella- i que a 

més, les necessitats que es tenen ara, no són les mateixes que les d’abans.  

 

Recordo que una veïna dels meus pares que era més gran que ells em va dir que no 

se sabia avenir que li paguessin una pensió per no fer res. Jo sóc de Burgos, on la 

gent era pagesa i la vida era molt dura. No es passava gana, però de diners, pocs. 

Tampoc tenien les mateixes necessitats i hi havia coses que ni somiaven que hi 
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poguessin accedir. Cada generació és molt diferent en la manera que té de viure. Però 

per a mi, el principal problema d’ara és el viure tants anys i acabar amb males 

condicions ja siguin físiques o psíquiques. Jo no ho vull això. 

 

Mira, jo tinc una esperança -una esperança tonta si tu vols- de que tornarem a veure 

la gent que se n’ha anat abans que nosaltres un cop morts. Potser pensar això 

m’ajuda, no ho sé. Quan va morir el meu marit em van regalar un llibre que es diu “La 

muerte, un amanecer” de Elisabeth Kübler-Ross. Em va atrapar. També l’he regalat 

vàries vegades a gent que ha tingut pèrdues sobtades. Deia que els nostres familiars 

ens vindran a buscar quan ens morim. Tinc l’esperança que els tornaré a veure, de 

veritat que potser és infantil, però a mi m’ajuda. Tenir alguna fe, crec que fa més 

suportable el fet de quedar-se sol o morir. Que quan et moris no és que s’ha acabat 

tot. Per quan algú es queda sol, també és una llum al final del túnel, no?  

 

La metgessa i membre de la Fundació Salut i Envelliment de la UAB Laura Coll i 

Planas al·lega que la religió o les creences en general de vegades ajuden a donar un 

sentit de coherència a la situació en què es troba cada persona o com enfocar el futur. 

A més, aporten entorns de relació social i de conducta molt importants i és molt 

afavoridor per aportar sentit.  

 

A banda de sentir-se amparada per una espècie de fe, ara per ara, tot i haver perdut 

facultats per l’edat, té bona salut i està ben segura de que si no en tingués, portaria 

malament la solitud. El trobar-se bé físicament fa que tingui ganes de sortir. 

Normalment va dues vegades per setmana sola al cinema -o amb amigues, si alguna 

s’hi apunta-, va a prendre algún cafè i llegeix molt perquè porta dos grups de lectura, 

un d’ells de l’Alumni de la UB des de fa quatre anys.  

 

La Maria és una dona amb actitud, empenta i, de moment, amb bona salut; té la sort 

de tenir unes amigues on refugiar-se. Moltes d’elles també estan soles, algunes se 

n’hi senten també i no saben estar-s’hi. Algunes d’aquestes estan soles arran d’un 

divorci. Per la Maria, el sentiment d’una mort i d’una separació és molt diferent, perquè 

moltes convivències en el cas de les seves amigues, han acabat de mala manera. Pel 
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seu to de veu noto que no vol allargar-se massa en això, segur que deu pensar que 

ella no té perquè explicar-me els problemes dels altres. Diu que després parlarà amb 

una de les seves amigues per veure si també vol parlar amb mi. La veritat, és que 

m’intriga força. També manté una relació molt estreta amb la seva germana i el seu 

germà. Viuen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i malgrat no parlar cada dia, els 

caps de setmana intenten veure’s sempre i estan pendents els uns dels altres.  

 

Em sap greu perquè són persones cultes, que no tenen problemes de diners, 

benestants, en general. Però no tenen família ni aquesta alegria de dir bé, estic sola, 

però ja em busco la vida. Jo el que faig és escoltar-les i els hi dic que no n’hi ha per 

tant que tenim molta sort que quan estiguem malament podem muntar un pis o casa 

grans i estar tres o quatre amigues juntes… Jo la idea d’anar-me’n a una residència 

no la descarto, però si pogués trobar una altra solució doncs m’agradaria.  

 

Vaig trucar a la Manuela Pérez, una de les amigues de la Maria. Em pensava que 

seria una dona que vivia sola, que sentia solitud no desitjada i que tindria un perfil 

semblant al del Martí Teixidor per com m’havia descrit la Maria que se sentien les 

seves amigues. M’equivocava de ple a ple. Bé, en algun moment de la conversa, 

dubtava de si realment l’havia trucada amb una idea preconcebuda d’ella o si el seu 

to i les seves expressions tenien un doble missatge.  

 

La Maria Elvira és la meva professora del club de lectura de la UB. Com que visc per 

allà al costat i ella també al final ens hem fet amigues i estic molt contenta. Aquesta 

nova etapa de la meva vida, ara que m’he jubilat, és molt difícil relacionar-se amb la 

gent. A aquest club de lectura ja fa 3 anys que hi vaig, però la gent comenta el llibre i 

se’n va. No hi ha manera de sortir-ne amb algú per anar a prendre alguna cosa. I la 

meitat de la classe és gent jubilada... No sé quins són els motius…  De vegades penso 

que no hi deu haver diners per prendre’s una cervesa. No hi ha cap mena d’interès 

per relacionar-se amb la gent. Mira que vaig a moltes conferències, actes culturals…, 

però la gent no n’és de comunicativa. Moltes vegades vaig allà al Passeig de Sant 

Joan… uf! La memòria sí que em falla! Bé, és un palauet preciós que està prop de la 

Diagonal i hi fan moltes trobades interessants. Ah, sí! El Palau Macaya. Cada cop que 
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hi he anat -i mira que m’encanta-  si hi vaig sola, en surto sola; si hi vaig amb una 

amiga, en surto amb la mateixa amiga. M’hagués encantat trobar a gent, però no he 

pogut. A la Universitat de l’Experiència la gent sí que és més agradable, d’allà almenys 

en vaig treure a la Maria. Crec que a nivell de les institucions, hi hauria d’haver alguna 

manera de fomentar les relacions perquè jo crec que segur que hi ha molta gent que 

se sent així. 

 

La Manuela té 67 anys i és de Barcelona de tota la vida. Ara fa 7 anys que està 

jubilada, havia estat professora d’institut. Viu sola amb la seva gateta. N’està molt, 

d’ella! Li fa molta companyia perquè tampoc té fills i fa poc va trencar una relació de 

17 anys. Ella, però, està molt contenta amb la seva situació. Viure sola, per ella, és 

desitjable. Després de la separació, està segura que no li agradaria viure amb ningú. 

Almenys, per ara, això creu.  

Estic molt bé sola perquè estic posant els mitjans per tenir amistats de qualitat, que 

em donin carinyo i també donar-ne, mantenir una actitud solidaria per a qui faci falta 

per si algú es posa malalt portar-lo al metge, fer-li la compra… Sembla que la vida 

m’orienta cap aquí, de moment. Fa poc, abans de la pandèmia, que han vingut uns 

veïns que són més o menys de la meva edat i durant el confinament estem compartint 

força també. Estic contenta, doncs, amb la meva situació. Ara per ara, l’únic que em 

fa por és perdre facultats i per això procuro fer una vida saludable i cuidar-me fent 

esport de manera raonable i menjar sa… 

 

La Doctora Coll al seu article “L’epidèmia silenciosa que comença a fer soroll” publicat 

a Barcelona Metròpolis apunta que les persones vivim en un estat d’interdependència, 

i és important conèixer, acceptar i conviure amb aquesta dependència relativa que ens 

vincula necessàriament als altres per viure i sobreviure. La solitud, ens parla de la 

nostra vulnerabilitat, de la nostra necessitat dels altres per sentir-nos bé. 

 

Segons la treballadora social Ester Pascual, la piràmide invertida de persones al món 

conduirà a què la gent gran incorporarà a la seva vida el tema de l’oci, les aficions, el 

conservar les xarxes... La majoria de persones que atenen ara a la Fundació Avismón 

han lluitat per sobreviure: de la feina a casa i de casa a la feina. Tot aquest canvi de 
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la manera de fer i de viure pensa que ajudarà a combatre la solitud durant 

l’envelliment. 

 

Tota aquesta mentalitat, però, la Manuela, se l’ha de treballar. Ja fa el possible per 

tenir una vida cultural activa i envoltar-se de gent amb un nivell cultural semblant al 

seu; per això, diu que no se n’ha sentit mai de sola. Ha viscut 20 anys sola i sempre 

s’ha trobat bé. Es defineix com una dona de personalitat independent, emprenedora i 

oberta, però que no li van les relacions íntimes. Se sent bé tal i com està, però alhora 

li costa trobar persones amb qui formar un grupet arreu on va. El seu discurs és ple 

de positivitat i actitud, semblant al de la seva amiga, però a la vegada, de queixa per 

la dificultat d’aconseguir amistats a la seva edat en un ambient urbà. 

 

Veus… en canvi, la dinàmica d’un poble és totalment diferent. Jo tinc un pis a Sitges. 

Vaig tenir claríssim que havia d’intentar enfocar la vida social per allà. Estic a un club 

de lectura també, faig sortides culturals...i és un altre món! Sempre hi ha la mateixa 

gent als mateixos llocs i és facilíssim relacionar-se. A Barcelona, la situació és més 

complicada. És el què t’he dit… Tot i això, abans que arribés el coronavirus em vaig 

apuntar al Casal de la Gent Gran del Carrer Calàbria de Barcelona que per a mi podria 

ser un vincle d'unió que em permetria conèixer gent, però de moment no n’he pogut 

gaudir.  

 

Núria Moles, com a treballadora del CAP de Tàrrega en un àmbit rural, assegura que 

a la vida rural no hi ha tanta solitud: “A Tàrrega tenim solitud, però no tanta com a 

Barcelona, com més gran és la població, més solitud tenen els vells perquè a les zones 

rurals els fills que s’han quedat vivint amb els seus pares és perquè tenen la pagesia 

o perquè tenen els pares a prop i aquesta solitud no hi és tan. La societat d’avui en 

dia és molt individualista, volem viure al nostre pis i quan se'ns posa malalt el pare o 

mare direm que no ens hi cap a casa, en un context de Barcelona, per exemple, encara 

que allà passa encara més desapercebuda la solitud i a un poble tothom es coneix.” 

En canvi, segons la Doctora Laura Coll no té perquè l’entorn urbà estar més vinculat 

a la solitud que el rural. 

 



75 
 

Coll i Planas assegura que hi ha dues maneres de predir què passarà en un futur: en 

primer lloc, que hi hagi una tendència individualista o, en segon lloc, que 

l’individualisme creixi, però positivament i que estiguem preparats per viure en solitud. 

Tanmateix, diu que cap confirma ni l’un ni l’altra. Els països nòrdics tenen índex de 

menys solitud que els altres per aquest segon model individualista perquè ja saben 

que els seus fills fan la seva vida i no entenen la solitud en sentit de malestar de que 

esperes més suport per part dels altres del que tu reps. A més, l’arribada de les xarxes 

socials també pot ajudar a deixar la solitud enrere i esdevenir un mitjà per a què les 

persones reforcin el seu sentit de coherència. La gent que està envellint ara està 

canviant radicalment: “Les generacions noves que pugen tenen una relació amb la 

tecnologia molt diferent. Ara ja no hi ha analfabets digitals en les noves generacions i 

l’envelliment canviarà. És molt diferent la solitud que podria tenir la meva àvia de 95 

anys amb la que podrà tenir la meva mare que en té 65.” 

 

La infermera Núria Moles creu que erradicar la solitud ve pel canvi de la manera de 

ser que tenim perquè no pensem en la família més enllà, no se’ns educa per saber 

cuidar des de petits: “Jo perquè sóc infermera, però la gent que no és de la meva 

professió no està tant a l’aguait de què ens fem grans, emmalaltim, esdevenim 

dependents i que això necessita unes cures i una atenció. No som una societat de 

voluntariat, mentre que els països del nord, sí. És cert que són més individualistes, 

però ho són d’una manera col·laborativa per molt que sembli contradictori.” 

 

Laura Coll, al seu article, explica que estem habituats a pensar que un país mediterrani 

com el nostre està centrat en la vida social i familiar. El fet de tenir altes expectatives 

sobre el nostre entorn social -per exemple, quan i quant ens han de visitar i cuidar els 

nostres fills quan siguem grans- facilita que hi hagi una discrepància entre el suport 

social rebut realment i el que la persona espera, discrepància que, tal com s’ha 

explicat, és la base de la solitud. 

 

Per acabar, la Doctora Coll, ho té clar: “No tenim encara dades que confirmin la idea 

de què la solitud anirà a més pel sol fet d’estar vinculada a l’envelliment i ser 

l’envelliment un fenomen de creixement exponencial arreu del món. Sí que podem 
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determinar que cada vegada hi haurà més persones grans i, per tant, més persones 

que se sentiran soles. Però, a la vegada, sabem que estem envellint millor, amb més 

qualitat de vida i autonomia i, per tant, la proporció de persones grans que pateixin 

soledat podria ser menor”. 

 

Tant la Maria, com la Manuela, formen part d’un col·lectiu de persones que es troben 

en l’etapa de la vellesa. No obstant això, tot just fa relativament poc que hi han entrat 

i el seu estil de vida és completament diferent al del Martí Teixidor o al de l’Herminia 

Muñoz. O, malgrat ser d’edat semblant a la del Josep Maria Ricart o de la Rosalia 

Ribes, tenen un tarannà força diferent.  

 

Tots som amos i senyors de les nostres vides. No sé quina tendència acabrà seguint 

en un futur la societat mediterrània, però el què sí veig és que les dues amigues, sense 

adonar-se’n estan adoptant un estil d’envelliment propi dels països nòrdics. Han après 

a fer la seva, envoltar-se d’un cercle d’amistats més o menys íntim que les omple i 

procuren oferir-se als altres pel que necessitin. Una decisió que han près per elles 

mateixes a través de valorar la manera com viuen, quina vida social tenen i fins on 

poden fer arribar el seu cos. De moment, estan prou bé i tenen la capacitat mental i 

corporal de reconduir la seva vida quan ho creguin necessari. En penjar el telèfon tan 

de l’una com de l’altra vaig pensar: són un parell de dones fortes i independents.  
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