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RECORDS D’UNA VIDA
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La tia Quimeta, coneguda per tots com la «Quimeta 
Panisset», ens va deixar el 23 de gener d’enguany 
a l’edat de noranta anys, després d’una llarga i 
viscuda vida. 

Dona de caràcter fort i enèrgic, treballadora, or-
ganitzada, molt segura de si mateixa, en la joventut 
i en l’edat adulta es va mostrar com una persona 
activa, sociable, oberta, simpàtica... Li era fàcil 
establir vincles d’amistat, estimava als altres i els 
altres l’estimaven. Mantenia contactes amb gent 
molt diversa.

Mostrà un esperit solidari amb els qui ho neces-
sitaven. Recordo com, generosament, s’havia anat 
desprenent de coses valuoses per ajudar i fer feliç 
gent pobre, com també la seva gran disponibilitat, 
ja que acollí primerament una tia i més endavant 
un oncle, ja molt grans, que s’havien quedat sense 
família i sense res. Era diligent a l’hora de visitar 
els malalts que coneixia, animar-los i fer-los com-
panyia.

Se sentia orgullosa de ser de Verges, de la Proces-
só, de la Sopa, d’en Lluís Llach... Quan, per l’edat, 
ja no podia assistir a la representació de la Passió, 
volia pagar les entrades als més joves de la família 
per si no teníem prou al·licient per a anar-hi. Recordo 
com connectava amb els cosins de França perquè 
també en poguessin participar.

Fins que les forces li ho van permetre, es preo-
cupà d’estar al dia de les notícies del poble, i quan 
trobava algú de més confiança sempre li preguntava: 
«I què, quines noves hi ha pel poble?» «Què és el 
que es diu?» «Què en saps?»... Estava totalment al 
corrent de tot el que es feia i es desfeia a la nostra 
vila. Per descomptat, també de la família en sabia 

tots els ets i uts presents i passats. S’esplaiava 
fent petar la xerrada i compartint opinions sobre els 
temes més variats amb qualsevol que li facilités la 
conversa, fos qui fos.

La fe era el motor de les seves accions, l’eix que 
vertebrava tota la seva vida i hi donava sentit. Es 
llevava de bon matí per poder fer les seves pregàries 
abans de començar el nou dia. No amagava aquesta 
seva fe; ans al contrari, quan feia al cas, verbalitza-
va els arguments necessaris perquè ens sabéssim 
encomanar a Déu, confiéssim en ell, li donéssim 
gràcies... Recordo que també ho feia per encaixar 
correctament una situació conflictiva i saber-se 
posar al lloc de l’altre des d’una posició d’humilitat, 
perdonant i oblidant, ajudant, tenint detalls, donant 
temps... I en el sentit popular de l’expressió no era 
cap beata; era una dona de carrer que tocava molt 
de peus a terra. Respectava enormement la gent 
que no tenia les mateixes creences que ella, i pel 
que en sabia, puc dir que els tenia un tracte gairebé 
preferent: era conciliadora, es posava sempre al 
costat dels més dèbils i indefensos. Des d’un punt 
de vista humà, li sortia fàcilment donar consells, tot i 
que, com a conseqüència del seu caràcter fort, tenia 
un estil a vegades discutible per a algunes sensibi-
litats. Ara bé, quan s’adonava d’un possible error, 
intentava esmenar-lo amb afecte i amabilitat.

Valorava la dimensió comunitària de la fe i el fet de 
compartir-la amb els altres. Així, fins que va poder, 
fou assídua de la missa de la parròquia, i, és clar, 
s’apuntava joiosament a tot el que aquesta orga-
nitzava: xerrades, excursions, trobades... Era feliç 
anant amb la seva colla i retrobant-se amb les anti-
gues amistats i coneixences dels pobles veïns. 
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Recordo la imatge de veure-la sempre de bracet 
amb una o dues persones, i no parlo del final de la 
seva vida, quan ja necessitava la Maria de ca la Càn-
dia, la Teresa Parrill o la Lluïsa Bagué, entre d’altres, 
perquè l’acompanyessin.

Amb el pas dels anys, va haver d’aguantar diferents 
malalties que li van frenar el ritme de vida i de treball: 
angina de pit, infarts, pèrdua progressiva de la visió, 
fins a arribar amb prou feines a veure-hi... Deixar de 
ser autosuficient li costava. L’accentuada debilitat 
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La Quimeta, a la dreta; acompanyada per la 
seva germana, monja, a l’esquerra

del seu cos evidenciava una persona cada cop més 
desvalguda i dependent, que perdia progressivament 
la capacitat de comunicació. Malgrat tot, tenia el cap 
clar i ben orientat, i va poder anar assumint la seva 
nova realitat amb humilitat, fortalesa i serenor. 

Penso que la llum de la fe, juntament amb els 
auxilis espirituals rebuts de mossèn Narcís, van 
ser-li d’una gran ajuda per a afrontar pacientment 
totes les tribulacions. Ara me la imagino al cel, amb 
el millor dels somriures dels seus anys de plenitud, 
vetllant per tots nosaltres. La contemplo alliberada, 
feliç, satisfeta..., esperonant-nos a una vida plena i 
coherent. 

Gràcies, tia, per tot el que de tu hem après!

ANNA MARIA BLANCH




