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Mariàngels Picanyol (Collsus-
pina, 1938) 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 2009. 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 4
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 1960 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»

QUARTETT
Direcció: Jordi Prat. Autor: Heiner Mü-

ller (traducció de Feliu Formosa). Intèr-
prets: Marta Domingo (marquesa de Mer-
teuil) i Raimon Molins (vescomte de Val-
mont). � DIES: fins al 8 de gener. De
dimecres a dissabte (i 2 i 3 de gener), 21
h; diumenge, 19 h (5 i 6 de gener, no hi
ha funció). Sala Àtrium. c. Consell de
Cent, 435. Barcelona. 18 euros.  

rec que és fer un servei a
la moral descobrir els
mitjans que empren els

que tenen mals costums per cor-
rompre els que en tenen de bo-
nes».  En el prefaci de Les amistats
perilloses (1782), Choderlos de
Laclos (1741-1803) adverteix el
lector temptat d’escandalitzar-se,
davant de l’extens recull de cartes
que configuren l’obra, de la ne-
cessitat de delatar els qui perver-
teixen la bonhomia de la gent. Els
tripijocs llibertins de la marquesa
de Merteuil i el vescomte de Val-
mont són el punt de partida de

Quartett, la peça teatral on Heiner
Müller (1929-1995) va desmuntar
l’extens epistolari per succionar-ne
l’essència i compondre un text
nou que exhibís impúdicament la
pulsió destructora de l’ànima dels
homes i les dones.

Dirigit per Jordi Coll, la sala
Àtrium ofereix un muntatge de
gaudi imprescindible que assu-
meix la decadència existencial
implícita en el missatge de Müller
amb dos actors esplèndids –Mar-
ta Domingo i Raimon Molins– so-
bre l’escenari. Decadent és l’esce-
nografia de miralls que remeten a
hàbits sexuals desenfrenats i a l’i-
nexorable i patètic pas del temps,
decadent és el vestuari i decrèpi-
ta es prefigura ja no tan sols la ca-
ricaturesca condició vital dels per-
sonatges sinó el concepte de l’a-
mor, ja que  d’això al capdavall par-
la aquesta peça.

Quartett exposa com la com-
plicitat entre dos antics amants
posseïts per l’impuls irrefrenable
de contrastar tothora el desig de
vida amb els contorns imprecisos
del dolor només té sentit quan
s’enfronta al repte de destruir és-
sers aliens a la conxorxa. Diàlegs
brillants i un joc teatral afinat en
l’intercanvi de rols permeten fru-
ir del muntatge com un dels grans
encerts de la temporada.
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LA CORRUPCIÓ DE
LES BONES ÀNIMES

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

«Quartett» mostra les seves virtuts a la sala Àtrium de
Barcelona en un muntatge que gaudeix de les grans
interpretacions de Marta Domingo i Raimon Molins

DOS PUNKIS I UN VESPINO
Direcció: Marilia Samper (coautora amb

Llàtzer García). Intèrprets: Javier Beltran,
Oriol Casals, Muguet Franc i Xavi Francès.
� DIES: fins al 15 de gener. De dijous a
dissabte, 21 h; diumenge, 20 h. Teatre
Gaudí. c. Sant Antoni Maria Claret, 120.
Barcelona. 18 euros (Servicaixa). 75 min. 

ancar uns personatges
que no s’havien vist mai
abans en un espai insos-

pitat és un recurs que ha donat rè-
dits teatrals notables. L’experi-
ment es repeteix al Gaudí amb dos
germans punkis, una núvia enga-
nyada i l’encarregat de la benzinera
on l’inesperat quartet s’aplega en
el dia menys propici per compar-
tir confidències amb descone-
guts: la nit de Nadal. Una interes-
sant proposta que va merèixer el

Premi al millor projecte d’esceni-
ficació de l’Institut del Teatre 2010.

Dos punkis i un vespino posa so-
bre la taula la desorientació de l’in-
dividu en el si de la societat del ma-
terialisme insolidari. Ray i Jota
són dos germans que queden tirats
amb la moto en una gèlida nit
que només els somriu en forma de
gasolinera salvadora on pretenen
quedar-se a dormir. Treballen una
temporada per fer uns quants di-
ners i llavors se’n van, sempre
sense equipatges ni cadenes. Es
creuen lliures. En el pol oposat, el
responsable de l’establiment, te-
merós que l’estada dels dos pun-
kis li faci perdre la feina. Aleshores,
apareix Carol, una dona que s’es-
capa de l’anell de prometatge d’un
futur marit que li fa el salt.

El muntatge defuig la crítica fà-
cil de la beneiteria del Nadal con-
sumista i s’endinsa en el territori de
les contradiccions: tant les que el
sistema imposa a les perso-
nes –mercaderies d’ús limitat–
com les que la ideologia individual
fabrica quan fem dels principis
ètics no un camí de llibertat sinó
un altre sistema en si mateix.
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LES CADENES INTERNES
DEL SISTEMA SOCIAL

Barcelona
Toni Mata i Riu

TEATRE CRÍTICA

«Dos punkis i un vespino» planteja al teatre Gaudí de
Barcelona la capacitat de l’individu per intentar ser lliure

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

Mariàngels Picanyol, al seu domicili de Manresa

MIREIA ARSO

EL LLIBRE

EL MOLÍ DE VENT

AUTORA
Mariàngels Picanyol
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Toni Mata i Riu
MANRESA

«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»


