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El molí de vent és el primer llibre que escrius. Com 
decideixes posar-t’hi?

Jo no havia escrit mai res. Vaig sovint al Casal de la Gent 
Gran de Manresa i he fet diversos cursos d’informàtica, 
català, anglès, Internet... i un dia vaig decidir apuntar-me 
a un curs per aprendre a escriure les memòries, ja que 
no havia escrit mai res.  En aquest curs, que va durar uns 
10 mesos, la professora ens feia escriure records i jo vaig 
anar-los escrivint fins al punt que, quan vaig acabar el 
curs, ja tenia tot el llibre escrit. 

Des de ben petita que ja t’havia agradat el món de 
la literatura?

Llegir sempre m’ha agradat, encara que no llegia gaire. 
Tot i així he començat a llegir de veritat aquí a Manresa i 
ara que tinc més temps.

I quan et planteges que vols publicar el llibre?

Va ser desprès que el tingués escrit i quan ja s’havia 
acabat el curs quan vaig plantejar-me la possibilitat de 
publicar-lo. Em feia il·lusió i li vaig demanar a la pro-
fessora que ens havia impartit les classes què podia fer 
per publicar-ho. Ella em va donar diverses opcions i vaig 
acabar escollint la de Zenobita edicions per proximitat.

I per què volies publicar-lo?

La veritat és que va ser més per capritx personal, sobre-
tot per mi mateixa, per tenir en un llibre els meus records 
i poder-los rellegir. Tenia el llibre escrit en papers, però 
què n’hagués fet d’ells? També tinc una família molt nom-
brosa, som 40 cosins i aquests tots han tingut fills, i per 
poder-los fer arribar l’obra la millor manera era publicar-
la. 

Què suposa pels teus familiars aquest llibre?

Per ells, sobretot pels meus fills, suposa una il·lusió molt 
gran i ja volen tenir-lo a les mans per llegir-se’l. 

De totes les vivències que recordes i plasmes en el 
llibre, com les reordenes i esculls què tractes i què 
no?

Cada dia anava escrivint, però sempre seguint un fil ar-
gumental. Vaig creure que la millor manera de començar 

era descrivint el poble on vaig néixer i el record que tinc 
de casa meva i de quan es converteix en una caserna 
militar per als republicans.

Per què decideixes incorporar-hi imatges?

La idea  va sortir de l’editorial Zenobita. El director em va 
demanar si tenia fotografies, jo les vaig portar, les vam 
escollir i finalment vam decidir afegir-ne algunes perquè 
les memòries fossin més visuals.

Com valores aquesta primera experiència com a 
escriptora?

Molt positiva. Penso que és un llibre per a gent curiosa 
que tingui ganes de saber com es vivia a l’estranger du-
rant els anys 60 fins a principis del 2000 i crec que hi ha 
gent que li pot interessar.

T’ha costat escriure’l?

No m’ha costat massa escriure’l, però potser el què més 
m’ha costat ha estat sobretot per l’idioma. Havent estat 
50 anys fora de Catalunya em va costar reemprendre’l, 
sobretot l’escrit, per això també em vaig apuntar a cursos 
de català al Casal.

I pel que fa a la història que expliques al llibre, 
neixes a Collsuspina, però per què decideixes 
anar-te’n a Londres i desprès a Itàlia?

Vaig entrar a treballar com a auxiliar de mestra en un 
col·legi de monges de Sabadell perquè els meus pares 
volien que em fes monja. Vaig estar-m’hi cinc anys, però 
a l’últim any va canviar la superiora i aquesta em va dir 
que no tenia vocació, per la qual cosa vaig decidir marxar 
a Londres. Allà vaig fer de cangur en diverses famílies i 
és on vaig conèixer el meu marit, que, tot i que ha nascut 
a Anglaterra, és italià. Gairebé 10 anys desprès de viure 
a Londres vam decidir anar a viure a Itàlia per estar prop 
dels seus parents.

Curiosament, tornes a Manresa. Què t’impulsa a 
tornar?

Quan vaig estar a Londres i Itàlia no volia tornar a Cata-
lunya, ja que la situació era dolenta perquè era el temps 
del franquisme. Però jo ja hi venia sovint per veure la 
meva mare, la meva germana i la meva filla. 
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En una d’aquestes visites vaig anar a veure les festes 
del barri de Sant Josep, i una de les coses que em va fer 
pensar en tornar va ser quan vaig veure els gegants i el 
ball de sardanes. Llavors em va agafar nostàlgia i em vaig 
recordar de quan era petita. 

Vaig tornar a viure definitivament a Manresa fa poc més 
de dos anys i mig, exactament el 2 de març de 2009.

Per què decideixes titular El molí de vent a les 
teves memòries?

Ho decideixo quan escric el capítol que porta el mateix 
nom i ho decideixo perquè el molí de vent és un dels 
records que ha durat més temps, concretament el molí 
que donava llum a la casa va estar dalt la teulada durant  
4 o 5 anys.

En el llibre també expliques la teva manera de 
veure la vida, dient que la felicitat depèn d’un ma-
teix i que ens hem d’adonar que naixem, creixem, 
ens reproduïm i morim per entendre i gaudir el 
present. Creus que falta conscienciar-se d’això?

Sí, falta molta consciència. Jo mateixa me’n vaig adonar 
escrivint les meves memòries i recordant-les; crec que és 

important que la gent ho tingui en compte i per això m’he 
permès aquestes reflexions en el llibre.

Creus que és important que la gent conegui la 
seva història familiar?

Sí, ho trobo molt important. Inclús quan estava fent el 
curs per escriure memòries intentava engrescar els altres 
que també escrivissin les seves memòries, per ells ma-
teixos i perquè les puguin tenir les seves famílies. 

I finalment, desprès d’aquesta primera experièn-
cia com a escriptora, tens en ment escriure alguna 
altra cosa?

Desprès d’El molí de vent he escrit un altre llibre que he 
titulat Passaport britànic on parlo de la dècada dels 60 
fins a l’any 73 a Anglaterra. Però per ara encara no tinc 
intenció de publicar-lo. A part d’això m’agradaria co-
mençar a escriure un altre llibre més de ficció.

A més d’això continuo assistint a cursos d’anglès i català 
al Casal de la Gent Gran de Manresa i aviat començaré un 
seguit de xerrades sobre “Com eren els nostres temps” 
organitzades pel CX-ESPAI (antic Club Sant Jordi) a dife-
rents escoles de Manresa.


