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Mariàngels Picanyol (Collsus-
pina, ) va néixer al Moianès,
se’n va anar a Anglaterra per ser
lliure, va viure quaranta anys a Ità-
lia i viu a Manresa des del . La
vida dóna moltes voltes i el llibre
El molí de vent n’és una constata-
ció en clau de relat autobiogràfic
i de testimoni d’uns temps que ja
no tornaran.

D’on li ve la dèria d’escriure, a
algú que, com vostè, no s’havia
plantejat mai publicar res?

Em  vaig apuntar al curset «Es-
criu les teves memòries» que va or-
ganitzar l’Ajuntament de Manresa
per a la gent gran. La professora,
Maria Cirera, el primer dia ens va
posar deures: escriure el primer re-
cord que tinguéssim de la nostra
vida. El meu és el naixement de la
meva germana Antònia, quan feia
cinc dies que jo havia complert 
anys. L’experiència em va agradar
i vaig redactar tres capítols sobre la
meva infantesa. Així vaig engres-
car-me a escriure unes memòries
i les he acabat publicant.

A què remet el molí de vent que
dóna títol al llibre?

Jo vaig viure a can Picanyol, a to-
car de la carretera que va de Man-
resa a Vic. Un dia, el pare va tornar
de mercat amb un jove enginyer
que havia inventat un molí de
vent. Un cop instal·lat, tothom el va
venir a veure i ens va permetre te-
nir electricitat i, per tant, llum a la
nit. Fins aleshores, quan es feia
fosc, ens havíem d’il·luminar amb
llums de carbur.

El seu llibre és un document
sobre com era la vida a pagès fa
més de mig segle?

En certa manera sí, ja que m’he
adonat que a la gent de la meva
edat els agrada recordar com era
la seva vida quan eren joves. Al lli-
bre explico coses com que, en
anar a dormir, portàvem al llit una
pedra molt calenta embolicada
amb un drap de llana per escalfar-
nos els peus.

Com era Collsuspina en la seva
infantesa?

Aleshores hi havia un sol carrer
sense asfaltar, tampoc no tenia
voreres. Al mig tenia una gran
font del segle XV. Cada casa tenia
el seu nom, com ara cal Pilé xic, cal
Galló... Moltes coses existeixen
encara avui, tot i que han passat se-
tanta anys, però el carrer ja està as-
faltat. La meva família i jo vivíem
en una casa de pagès a un quilò-
metre i mig.

Com recorda aquells anys?
En el llibre només hi he volgut

posar les coses alegres, positives.
De les dolentes no me’n recordo.
L’únic episodi que explico és el del
nostre gos i la ràbia. El meu pare va
haver de sacrificar el Boby perquè
va agafar la ràbia canina en bara-
llar-se amb un altre gos, que el va
mossegar. Com que nosaltres hi
havíem estat en contacte, ens van
vacunar als cinc germans en una
clínica especialitzada a Barcelona.
Durant tres dies seguits ens van po-
sar una injecció a la panxa, molt
dolorosa. I durant quaranta dies no
vem poder sortir de casa. Per a
nosaltres, petits com érem, va ser
un trauma terrible.

Aquella nena va créixer i, un
bon dia, decideix anar-se’n a An-
glaterra. Què hi anava a fer?

Un dia vaig llegir al diari un
anunci que deia: «famílies angle-
ses busquen noies desitjoses d’a-
prendre la llengua anglesa». Em va
interessar i vaig moure’m per anar-
hi. Era l’abril del  i, quan vaig
anar a casa a acomiadar-me, sem-
blava que no havia de tornar mai
més. Els pares estaven  tan ofesos
que no sabien què dir. Crec que els
feia il·lusió tenir una monja a la fa-
mília, però no entenc per què ha-
via de ser jo.

Va fer el viatge sola?
En tren, des de Barcelona fins a

Portbou, París i Calais, allà vam
passar el canal fins a Dover i vaig
continuar cap a Londres. En arri-
bar a Victoria Station no m’espe-
rava ningú, no entenia ni una pa-

raula. Em va agafar una certa des-
esperació. Feia un dia que no
menjava ni dormia, però vaig ar-
ribar a la casa on havia de cuidar
els nens i tot va anar molt bé. En sis
mesos vaig servir en tres cases, i
vaig conèixer el Lidio, amb qui en-
cara estic casada. Tot i que després
de treballar per a les famílies vaig
trobar un lloc de treball com a me-
canògrafa al ministeri de Defensa,
al cap d’un temps vam anar a viu-
re a Itàlia amb la seva família.

Totes aquestes vivències les va
anar escrivint mentre feia el curs
amb la Maria Cirera?

Sí, cada setmana llegia alguns
passatges a la resta de companys
de classe. Jo els animava a fer el
mateix. Sigui com sigui, després de
deu setmanes, quan es va acabar
el curset, jo tenia el llibre escrit. La
coneixença amb la Rosa Casajua-
na, que va publicar les seves me-
mòries, em va ajudar a buscar
una editorial per al meu volum.

Li han quedat moltes coses
per explicar?

I tant! Tinc un altre llibre fet, que
titulo Passaport britànic. No sé si
el publicaré perquè és car fer-ho,
però hi explico els meus anys de jo-
ventut, l’experiència britànica,
l’ambient de treball al ministeri de
Defensa,  la vida amb el meu
home a Londres... Hi ha moltes
anècdotes de militars. I fins i tot ex-
plico que vaig conèixer els Beatles.
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Entrevista Mariàngels Picanyol
Escriptora. Un bon dia va agafar les maletes i se’n va anar a Londres a aprendre anglès i
veure món. Picanyol relata alguns episodis de la seva biografia en el llibre El molí de vent,
que publica l’editorial manresana Zenobita. L’autora assegura que en té un altre en cartera

«Em vaig aficionar a escriure
en un curs per a gent gran»

Filla de Collsuspina, Picanyol viu a Manresa després d’Anglaterra i Itàlia�

Mariàngels Picanyol, al seu domicili de Manresa
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«Explico com era la vida

fa setanta anys, quan ens

il·luminàvem amb llums de

carbur a la casa de pagès»

«En arribar a Victoria

Station estava sola, ningú  no

m’estava esperant. Vaig sentir

una certa desesperació»


