
ENS ESTÀ PASSANT… 

 

L’avi i la iaia passen temporades a la casa de Sant Antoni, vora del mar. Passaejant 

plàcidament pel passeig un al costat de l’altre l’avi li diu a la iaia: 

-Amb tants anys la vida ens ha ensenyat i nosaltres hem après a caminar junts. 

Es miren i continuen caminant en silenci. 

Encara avui dia, els sorprèn els canvis de color de l’aigua del mar: blau, verd, gris.. segons 

el temps que fa i l’hora del dia. Tots dos opinen que el color de la mar és tan variable que 

permet emprar paraules compostes com per exemple: blau-cel, blau- marí, blau-ultramar, 

blau-verdós, entre d’altres. Potser els colors cridaners de les barques dels pescadors tenen 

el seu origen en la gama cromàtica que se’ls ofereix cada dia : el mar , el cel, el sol i els 

núvols. 

Blau del cel i groc del sol= verd de l’aigua de mar. 

Passa el mateix amb el color de la pell que s’aconsegueix prenent el sol a la platja com: 

“moreno” o “bronzejat” (color del bronze). 

Tot i que això de prendre el sol s’està complicant. Es divulguen dades d’ especialistes 

sobre les malalties cutànies que provoca  la seva perllongada exposició. Aquesta 

informació és compartida i divulgada amb entusiasme pels laboratoris que fabriquen 

cremes “before sun” i “after sun”. 

Un dia recorden amb emoció allò que va passar allà mateix fa més de 40 anys, quan 

festejaven: estaven prenent el sol l’un al costat de l’altre, en silenci i amb els ulls clucs. 

El futura vi tenia un braç estirat que sobresortia de la tovallola i amb la ma anava remenant 

lentament la sorra com si l’amanyagués. De sobte va notar quelcom sòlid entre els dits, 

ho mira i veu que es tracta d’un anell en forma de flor amb un petit brillant al centre. La 

seva reacció va ser immediata, es gira cap a la seva xicota, la futura iaia, i li va dir sense 

cap explicació: 

-Té, te’l regalo! 

Ella se’l posa i li va “com anell al dit”. Tots dos es miren molt contents. Des de llavors 

una de les seves cançons preferides és “La gavina” 

…fins arribar a la platja solejada, platja de dolços records… 

A l’estiu hom pot veure una persona equipada amb un detector de metalls que recorre la 

platja a pas lent fent oscil·lar l’aparell. Gairebé tots els banyistes saben que aquesta 

persona cerca monedes o joies perdudes a la sorra. 



Per vacances els avis es lleven d’hora cada dia per anar a classe de gimnàstica a l’ Espigó  

de l’amistat. Aquesta rutina la mantenen per evitar que les pròpies  decrepituds vagin més 

enllà perquè saben allò de la seva “obsolescència programada”, el mateix fenomen que 

passa amb els electrodomèstics. 

El grup de “gimnastes” passa de 100 persones de totes les edats. Principalment domina el 

gènere femení. Els homes hi són en minoria 10%?. 

Tothom segueix les indicacions de paraula i obra que el professor els dóna des de dalt de 

la tarima, acompanyades, unes vegades sí i d’altres no (per avaria) d’una música 

“marxosa”. 

Crec que tothom sap què és una biblioteca pública, però no tothom coneix que a la 

biblioteca de Calonge funciona també un Club de Lectura 

Cada mes , totes les persones que en formen part, reben en préstec el mateix llibre, amb 

el compromís de llegir-lo en el termini d’un mes. Passat aquest termini es reuneixen un 

divendres a darrera hora de la tarda o un dissabte al matí per parlar-ne. La reunió ve a 

durar un parell d’hores que s’aprofiten per intercanviar opinions directes sobre el llibre i 

sobre aspectes d’aquest món que guarden relació amb la temàtica llegida. 

En ocasions, la bona organització del Club aconsegueix la presencia de l’autor del llibre 

a la reunió , amb la qual cosa a més d’ampliar-ne el coneixement s’enriqueix la sessió. 

En finalitzar la reunió es retorna el llibre i se n’agafa un altre per a repetir el procés. 

Portem mesos de confinament. Són molts dies de pensaments transcendents. Un d’entre 

molts d’altres em diu que la meva reclusió té quelcom de renaixentista. 

El mot renéixer: “adquirir noves formes, ànims i una nova vida” , m’ajuda a entendre el 

que ens està passant. 

Aquesta vida de reclusió em recorda la que practica el meu amic C…, monjo en un 

convent de clausura. Això seu és diferent. Ell practica l’ofici religiós dels monjos: 

maitines, prima, tertia…El seu teocentrisme és diferent del meu antropocentrisme però 

encara penso que tenim moltes coses en comú. 

M’agradaria  tenir noves idees que m’ajudin a comprendre el que ens està passant 

confinats a casa tant  de temps, i que s’acabi tot això d’una vegada per a poder recuperar: 

la nostra lliure presencia aquí, el contacte amb  les persona, la gastronomia local…  

 


