
 

Cabanes  11 de gener, 8 del vespre. Fa fred i bufa una tramuntana impressionant. Tot i això el 
local “el Sindicat”, de Cabanes, traspua escalfor i sentiment. És curull de persones interessades 
a escoltar en Pep Garcia i Orri en la presentació del seu llibre sobre l’Alzheimer: Postals 
presents per a una mare absent. Entre el públic,  representació de l’Associació de l’Alzheimer 
de Figueres i comarca, de l’equip sanitari del poble, de l’Ajuntament, del Club de Lectura i 
molts altres assistents.  

En Pep, vigatà de naixement però que viu des de fa temps a Manresa, és un apassionat de la 
vida i  un entusiasta activista cultural, tant, que n’ha fet la seva professió: la gestió cultural. És 
també columnista i articulista del diari Regió 7, del Bages. 

L’any 2011 aquest bon comunicador va veure amb tristesa i impotència com un mal company, 
l’Alzheimer, s’infiltrava en la vida de la seva mare, Maria Orri,  i ja no la deixaria.  

El llibre, en forma de postals –escrits breus-, és el reflex de diversos moments viscuts durant 
els 4 anys del procés involutiu de la mare. I de l’important paper que hi juga el pare com a 
company i cuidador. Són vint-i-set pinzellades sortides del més profund de l’autor i que arriben 
al cor  del lector. 

És un llibre poètic i ple d’emoció, amb el valor que li confereix  que hagi estat escrit just en el 
moment dels fets. No és fruit d’un procés de memorització, sinó la constatació d’una situació 
difícil en el moment precís que succeeix. És senzill i entenedor, amb certa dosi d’ironia quan 
l’ocasió ho permet. 

I el disseny és realment encertat. Minimalista, acurat, que escau com anell al dit al seu 
contingut. “Volíem -autor i dissenyador- que fos una obra bella, una manera de lluitar contra 
un monstre lletgíssim, l’Alzh”. Això ens va dir en Pep. I a fe que ho han aconseguit. 

A mesura que l’autor explica la seva experiència va desgranant el que ell anomena  les deu 
màximes per conviure amb l’Alzh, que poden produir certa placidesa al malalt que viu en 
aquest món desconegut i certa descompressió en el cuidador. D’aquesta figura tampoc se 
n’oblida.  

El pròleg ha anat a cura de Cristina Maragall, filla del president Pasqual Maragall, i el recapte 
va dirigit a la fundació Pasqual Maragall, de lluita contra l’Alzheimer. 

La trobada s’ha emmarcat dintre  les activitats del Club de Lectura i ha estat presentada per la 
Roser Vila, manresana, component del club i amiga de  l’autor.  

Una vetllada íntima i commovedora. 
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