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12 coses 
que no has 

de negar a una
persona amb

Alzheimer

Ahir, dissabte,  va ser el Dia Mundial
de l’Alzheimer. I per ells i pels que
estan amb ells,  permeteu-me que
em tregui de la màniga  un decàleg

de 12 coses que no heu de negar a una per-
sona amb Alzheimer. 
1. Escoltar música. Cançons, anuncis, con-
certs, cantarelles. Les músiques de la seva
vida. Les té a dins. 
2. Una posta de sol. Sabeu de què parlo, oi?
És allò que passa cada dia. I és gratis. Com-
partiu en silenci una posta de sol. Tinc una
pregunta: quant temps fa que no contem-
pleu una posta de sol? 
3. Llegiu-li llibres o trossos de llibres, els
que llegia, o nous, o amb imatges, amb his-
tòries xules i paraules boniques. Llegiu-los
amb ells. 
4. Deixeu que ell llegeixi llibres. Quin mal hi

ha a tenir un llibre als dits? 
5. Que assaboreixi  el gust i  el tacte dels

seus menjars preferits. Quin és el seu
menjar preferit? Feu-l’hi. Ep! a mi,
els canelons, l’arròs i la xocolata. Ho
deixo dit per si de cas. El menjar tri-
turat sempre és aliment, però no és
gastronomia. (Això m’ho va dir el

gran Toni Massanés de Fundació Alícia i
trobo que té tooota la raó del món.  No hi
renuncieu. Mentre es pugui.)  
6. Cantar a cor obert, junts, sense por, sense
vergonya, desafinant si cal. Quin mal hi ha? 
7. El silenci d’un espai en silenci. Diuen que
dues persones s’entenen quan són capaces
de compartir el silenci... 
8. El soroll  del carrer, quan dic soroll vull dir
brogit, vull dir vida, vull dir món, vull dir
ciutat. Sortiu! 
9. Contemplar una pintura, un quadre, una
escultura... Potser us farà mandra anar a un
museu però... de fotos en teniu un munt a
casa i al mòbil! 
10. Expliqueu  allò que us vingui de gust ex-
plicar. I aprofitar el moment per ser-hi a

prop. Ell/ella ho sabrà, ho sentirà, en gaudi-
rà... 
11. Escolteu allò que a ells els ve de gust ex-
plicar-nos. Encara que no sigui cert. Sobre-
tot si no és cert, diria jo! Perquè... és cert tot
el que expliquem nosaltres? 
12. L’emoció.  Qualsevol cosa que l’emocio-
ni. L’emoció és el seu gran company, és el
nostre gran aliat. No desaprofiteu qualsevol
cosa que emocioni. Arts, música, llibres, re-
cords, gestos, allà on hi ha una mica d’art,
una mica de bellesa a punt d’emocionar,
allà hi ha una oportunitat de comunicar-
nos i sentir que no ho hem de desaprofitar.

Sí, ja sé que els decàlegs són de 10 i aquest
és de 12 però... m’ha sortit així. Encara més,
que cadascú se l’ampliï  amb les coses noves
a afegir. Cadascú les seves. El decàleg pot ser
(quasi) infinit.

L’Alzheimer és desaprendre cada dia.
Cada dia es desaprèn una cosa que ja no
torna. Potser que els que som a l’altre cantó
de la frontera ho equilibrem aprenent cada
dia una cosa per ser al seu costat. Compa-
nyia. Ho notaran, ho notareu. Ho sentiran,
ho sentireu. En gaudiran, en gaudireu. I...
no oblidem els que obliden.
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Ahir al vespre la sala dels Carlins de Manresa
va celebrar la reobertura del teatre després
d’un temps d’inactivitat a causa de les obres
de rehabilitació, que han comportat la reno-

vació de la climatització, la millora de l’equipament
tècnic i la substitució de les butaques. Tot un repte
per a una entitat privada amb una clara vocació pú-
blica. La causa s’ho val i la ciutat i la comarca s’ho me-
reixen. Al llarg de l’any passat van passar pels Carlins
més de deu mil espectadors, que sumats als vuitanta
mil espectadors que omplen habitualment el Conser-
vatori i el Kursaal fan un total d’espectadors que cap
altra ciutat catalana mitjana voreja, ni posada de pun-
tetes. En aquesta nova temporada, a més a més de la
formació teatral impartida per les entitats esmenta-
des i altres de particulars, a Manresa s’oferirà un grau
superior en Tècniques d’Actuació Teatral, i cal espe-

rar que en els propers anys es de-
bati i es materialitzi el projecte
dels Amics del Conservatori de re-
convertir l’antic teatre Conservato-
ri en un centre d’Arts Escèniques,
amb espais dedicats al conreu de
la dansa, el circ, la màgia, el cant i
el teatre. Si a hores d’ara Manresa
és coneguda  i reconeguda arreu
per l’equip de bàsquet, l’estada
d’Ignasi de Loiola, la Fira Mediter-
rània i la proximitat amb la presó

de Lledoners, confiem que més d’hora que tard tam-
bé ho sigui pel planter d’actors, actrius i iniciatives
teatrals, entre les quals, i manllevo la idea del nostre
dramaturg més internacional, Esteve Soler, posar en
escena i en quarantena les pors i els recels, les dèries i
els prejudicis de la societat que, transformada en pú-
blic, des d’ahir també ocuparà
les renovades butaques dels
Carlins.   
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Alcem el teló!

«Confiem que
més d’hora que
tard Manresa
sigui coneguda
pel planter
d’actors, actrius 
i iniciatives
teatrals»

«L’Alzheimer és desaprendre cada dia. Potser
que els que som a l’altre cantó de la frontera
ho equilibrem aprenent cada dia una cosa per
ser al seu costat. Companyia»

«Escolteu allò que a ells els ve de gust
explicar-nos. Encara que no sigui cert.
Sobretot si no és cert, diria jo! Perquè... és
cert tot el que expliquem nosaltres?» 
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SENSE 
OBJECTIU

uON ANEM?

Triar la direcció correcta, 
la que ens aboca a un 
destí, amb aquella 
sensació de no saber si
l’haurem encertada.
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