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C o n v e r s a  a m b . . .

PEPITA PALOMERAS
Una pionera de l’esport vergelità
Avui, ningú que toqui de peus a terra no qüestionaria la capacitat 
de les dones per a practicar qualsevol disciplina esportiva i fins 
excel·lir-hi, per exigent que aquesta pugui ser físicament. Però hi va 
haver una època no gaire llunyana en què això no era així: la dona 
era considerada el «sexe dèbil», i amb aquesta etiqueta l’apartaven 
automàticament d’una infinitat d’activitats professionals, culturals, 
esportives, etc. El canvi d’actitud no s’ha produït per casualitat; 
ha calgut fer una feina «pedagògica» constant i sovint desagraïda, 
però finalment les dones han conquerit –o estan conquerint enca-
ra, perquè la lluita és lluny d’acabar– el lloc que legítimament els 
correspon en una societat que mira cap al segle XXI. És una cursa 
de fons, una llarga marató que cal córrer pas a pas, amb el discret, 
silenciós i esgotador treball de la tasca diària, tossudament, com 
ho anat fent durant quaranta anys la Pepita Palomeras, «la Pepi 
del Pavelló».

En bona part, la vida professional 
de la Pepi ha consistit a divulgar 
i estendre la pràctica de l’esport 
–o, més ben dit, dels esports, 
en plural–, tant entre els més 
menuts com entre els més grans. 
Quan ella va començar, l’activitat 
esportiva al nostre poble es limi-
tava pràcticament als partits de 
futbol del diumenge a la tarda. 
En el transcurs de la seva carrera, 
la Pepi ha introduït a casa nostra 
el bàsquet, el voleibol, l’atletisme, 
el tenis, la gimnàstica, el bàdmin-
ton..., i encara ha tingut temps 
d’ensenyar-nos a ballar sardanes 
i d’ocupar-se del Casal d’Estiu 
durant alguns anys.

Anem a trobar la Pepi una tarda 
de principis d’octubre. Acaba 
d’arribar del bosc de buscar bo-
lets. Entre rossinyols, trompetes, 
apagallums i altres espècimens 
micològics, iniciem la nostra 
conversa.

Pepi, parla’ns una mica dels 
teus primers anys de vida.
Vaig néixer el juliol de 1948 a 
Canet de la Tallada, al mas Mateu. 
Ara en diuen el mas Palomeras 
perquè el pare ja va anar a viure 
allà, però era el mas Mateu, el mas 
Mateu de Canet –insisteix–. Érem 
tres germanes, que ens deien «les 
Palomeras», jo sóc la mitjana. El 
cognom és Palomera, però passa 
que amb els anys es va anar can-
viant. Ens deien «les Palomeras» i 
ens hem anat posant la s, fins i tot 
al DNI. Sí, sí, sí..., però jo sé que 
realment l’arrel de la família és 
Palomera. A la família encara n’hi 
ha un que escriu «Palomera».
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Com era la vida d’una noia 
de mas al Verges dels anys 
cinquanta?
Vam estar al mas fins que jo tenia 
dotze anys. Veníem a l’escola a 
Verges i m’estava a cals avis, a can 
Carbassa, amb la meva germana 
Dolors, tota la temporada d’estudi 
(la Montserrat estudiava a les 
monges de Torroella). Cada dissa-
bte i diumenge la mare ens venia a 
buscar i anàvem al mas. Recordo 
que, quan tornàvem de les vacan-
ces d’estiu (allò que passa, que de 
vegades els infants són cruels), no-
saltres, allà al mas, anàvem quasi 
despullades, amb calcetes només, 
i veníem negres, morenes (perquè 
som de pell morena), i les altres 
nenes, blanques, blanques, ens 
deien «les gitanetes». El diumenge, 
la nostra festa era anar a dinar o 
a berenar al riu. La mare ens va 
ensenyar a nedar al riu, a tocar de 
la resclosa. Ella ja sabia nedar de 
joveneta, n’havia après al rec de 
Molí, per allà darrere de ca l’Aleix, 
a les Tribanes, que en diuen. Era 
molt avançada en aquest aspecte: 
llavors ja jugava a futbol amb els 
nois; era una mica vailetot.

Així, doncs, la vena esportiva 
ja et ve d’aquí...
Sí, de ben petita ja m’agradava 
molt fer esport. Jugàvem molt al 
carrer amb les amigues, la Quime-
ta Brancós, l’Àngela «Moliner», la 
Carme Garcia, la Planelles, etc.; 
fèiem una colla que Déu n’hi do! 
Llavors no hi havia res d’esport. 
Recordo que fèiem gimnàs amb 
la senyoreta Magda: aixecar els 
braços i poca cosa més.

I com va ser que et dediquessis 
a l’esport?
Quan tenia quinze anys la senyo-
reta Llúcia em va proposar de fer 
un curset d’educació física, i vaig 
anar al Masnou a fer-lo.

Al Masnou?
Sí, hi vaig estar tres mesos inter-
na, amb una por el primer dia 
que vaig agafar el tren... Per sort 
hi havia una altra companya que 
també feia el curset, la Maria Rosa 
Vilavella (de can Jepa, que actual-
ment és a la cantina de l’estació de 
Flaçà). Allà érem unes vuitanta 
noies de tot Catalunya; fèiem tres 
hores d’esport al matí i tres hores a 
la tarda; ens feien aixecar a les set 
del matí i dutxar cada dia, cosa que 
en aquell temps era impensable (la 
gent ho feia un cop la setmana)... 
i amb aigua freda!
La formació, allà, va ser una mica 
general: mínims de música, cant, 
teoria de l’esport i molt exercici 
físic. D’esport vam ser titulades 
en handbol, voleibol, bàsquet i 
atletisme. El bàsquet és el que 
em va agradar més, i per això més 
endavant vaig començar a fer-ne 
aquí a Verges.

I del Masnou al món labo-
ral...
Sí. La primera feina que vaig fer 

va ser al col·legi de la Tallada, i 
llavors a les monges de l’Escala. 
Això a setze anys. Recordo que el 
primer dia va ser horrorós, perquè 
em sentia tan igual que les altres...; 
tenia nanes de catorze anys i jo em 
veia com elles. Imposar-te davant 
de noies que són com tu va costar 
una mica, però... bé. Llavors vaig 
anar a les monges de la Bisbal. 
Allà feien batxillerat i encara tenia 
alumnes més grans, que eren qua-
si com jo; recordo que havia fet 
classe a la Sefa Cané. També vaig 
estar a Sarrià, on feia les monges 
i el col·legi «nacional». Però quan 
anava a Sarrià ja era casada i tenia 
dues criatures. Quan vaig quedar 
en estat de la Maria, vaig plegar, 
i fins em vaig plantejar deixar-
ho. No estava assegurada enlloc 
(ningú no assegurava, llavors) i 
treballava només pel sou.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Amb quins mitjans materials 
treballaves?
Ai...! T’ho explico: això sí que era 
una cosa tremenda. Ningú no vo-
lia comprar res; les pilotes, encara 
mira..., dintre de tot, una pilota o 
dues... Però, és clar, amb una pilo-
ta en una classe on de vegades eren 
trenta-cinc, com vols treballar? Te 
les havies d’enginyar. Al principi 
fèiem el llançament de pes amb 
pedres, el salt d’alçada amb una 
goma lligada d’un arbre a un altre, 
els matalassos només feien quatre 
dits i el salt d’alçada s’havia de fer 

en tisora, perquè 
d’esquena ni pen-
sar-hi! Quan vaig 
ser a Verges, ja va 
anar de manera di-
ferent: durant qua-
tre o cinc anys, cada 
temporada fèiem 
un escrit a la Di-
putació demanant 
el material. També, 
al principi, havies 
d’insistir molt en 
l’equipament de 
la mainada: que 
portessin vambes, 
pantalonets..., però 
tot això ja era cosa 
dels pares. Recordo 
que a les monges 
anaven amb els 
pantalons a sota i 
una faldilla a sobre. 

És clar, a l’hora de treballar era un 
problema. Per a aconseguir que es 
traguessin aquella faldilla i anessin 
amb bombatxos... I segons quins 
exercicis (per exemple, la vertical) 
et deien que no els els fessis fer.

Diuen els castellans que cada 
maestrillo tiene su librillo. Tu 
també deus tenir el teu...
Jo sempre he seguit unes pautes 
que ens havien ficat molt al cap: 
estiraments, exercicis de flexibili-
tat, sobretot, i llavors coordinació. 
Un cop fet això, si em quedava 

mitja horeta o un quart, depèn, 
ensenyava les bases de l’esport, 
sobretot dels tres que jo sabia més: 
atletisme, voleibol i bàsquet. Com 
que teníem dues hores la setmana, 
si un dia fèiem voleibol o bàsquet, 
l’altre fèiem atletisme. També 
puc dir que, amb la pràctica, he 
après que les teves emocions en 
negatiu no les pots exterioritzar; 
en positiu, sempre, tot. Quan et 
fan enrabiar tant i tant i tant, has 
d’aprendre a aguantar-te i a no 
exterioritzar, a dissimular, que 
no vegin que estàs empipada. 
Igualment l’altra versió: de vega-
des has de fer l’enfadada, que et 
vegin recta, encara que per dins 
estiguis contenta. Es tracta de no 
deixar-los torçar, ni d’una banda 
ni de l’altra. S’ha de tenir molta 
paciència.
He estat de les que han anat 
sempre al davant: a l’hora de 
fer un exercici sempre l’he fet 
jo primer; és molt diferent que 
dir simplement «feu-me això» 
o «feu-me allò». He demostrat 
sempre als alumnes de la manera 
que es feien els exercicis; això 
ho he tingut sempre molt clar. 
Potser en veure que tu els fas els 
animes més perquè creguin tots i 
també els facin. Ara, reconec que 
potser de vegades he estat massa 
estricta: m’agradava que tothom 
aprengués; no aprendre era falta 
meva, no seva. Si algú no podia 

Conversa amb...

BONES FESTES!



13P a í s

Conversa amb...

saltar el poltre o el plint, l’ajudava, 
li donava la mà..., però havia de 
saltar. Jo veia que allò era un bé 
per a ells 

A Verges hi has treballat una 
bona colla d’anys...
Síííí. Va ser que la plaça de monito-
ra d’educació física a Verges estava 
lliure, i l’ajuntament d’aleshores 
(l’Aureli era l’alcalde) buscava 
algú que pogués fer-ho. En Josep 
Aldeguer va ser qui m’ho va dir. Jo 
sempre m’havia anat mantenint: 
anava a Torroella, al gimnàs d’en 
Llorenç. Em sembla que era pels 
volts de 1985.

Quina era la teva tasca a 
l’escola de Verges?
Portava la gimnàstica de tots els 
nanos de l’escola, i vam començar 
a anar a competicions d’atletisme 
i de bàsquet, amb equips mascu-
lins i femenins. Llavors ja vam 
començar a fer classes extraesco-
lars, o sigui que ens entrenàvem 
després de l’escola. Jo reforçava el 

mateix que ja fèiem a l’escola. El 
dissabte era impressionant: feies 
competicions fins al migdia; arri-
baves a casa a les tres de la tarda.

Feies sessió continua, doncs...
Sí, em passava el dia al Pavelló. Em 
deien: «Ja te posarem un matalàs 
aquí al Pavelló i queda-t’hi». Tota 
la tarda, fins a les deu del vespre, 
era al Pavelló. Primer, classes als 
nens; llavors, les extraescolars, 
els entrenaments de bàsquet i 
la gimnàstica amb les dones. Hi 
havia temporades en què també 
feia futbol amb els petits, tenis, 
bàdminton, etc. El dissabte, com-
petició matí i tarda, i el diumenge, 
planxar i altres feines de casa.

Parlem del bàsquet.
El bàsquet va començar amb fe-
mení. Al principi les noies havien 
d’anar a jugar a Torroella, perquè 
aquí no eren prou per a fer equip: 
per a competir, havien de ser vuit. 
Cap al tercer any es va fer equip 
masculí; al final vam arribar a tenir 

deu equips, uf! Van ser uns anys 
de treball i il·lusió molt intensos. 
Els èxits més grans els vam tenir 
amb els equips femenins; amb les 
cadets i les juvenils vam competir 
(en anys diferents) en els campio-
nats de Catalunya, i hi vam fer 
molt bon paper. 

Equip de bàsquet femení infantil.  Campiones provincials i quartes de Catalunya. Temporada 1987-88. 
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Pepita Palomeras, Gemma Gibert, Magda Payet, Anna Mercader, Maria Sadurní, Marta Geli, Cèlia Feliu, Josep M. Aranda 
(“Bugui”), Esther Oliver, Dolors Furió, Sílvia Martín, Montse Vilà, Esther Ruart, Meritxell Parés, Sílvia Perpiñà i Olga Oliver.
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També has tocat més tecles, a 
banda de l’esport.
Les sardanes. Jo, de ballar-ne, en 
sabia molt, però no sabia comptar-
les ni repartir-les i vaig pensar amb 
en Francisco Isern i l’Antònia, 
la seva dona. Vam introduir les 
sardanes a l’escola com a activitat 
extraescolar. Llavors va arribar 
en Josep Vilabrú, de la farmàcia, 
i entre tots portàvem això de les 
sardanes. També vaig portar el 
Casal d’Estiu una bona tempora-
da. Quan s’acabava el curs escolar, 
engegàvem el Casal. Vaig trabucar 
molt el tipus de casal que s’havia 
fet abans; hi vaig introduir molt 
d’esport, manualitats, excursions 
i, «a banyar-se!», que no s’havia 
fet mai de la vida. Passava molta 
por quan anàvem a banyar-nos. 
Anàvem a Empúries; jo em posava 
a dintre de tot i no em movia fins 
a l’hora de marxar: «Eh!, d’aquí 
no passeu!»
Quan, per acabar, demanem a la 
Pepi que ens faci un balanç de la 
seva trajectòria professional, ens 
trobem davant una persona real-
ment satisfeta amb la feina que 
ha fet i amb la manera com l’ha 
feta, i, orgullosa, ens assenyala els 
nombrosos trofeus i plaques que 
conserva a casa seva. Se sent re-
coneguda i les seves paraules són 
de sincer agraïment a les persones 
amb qui ha col·laborat durant 

tants anys. Per a nosaltres, a més 
d’una persona d’extraordinàries 
qualitats –i els qui la coneixeu 
sabeu molt bé que això no és una 
ensabonada–, la Pepi Palomeras 
serà sempre aquella apassionada i 
tenaç esportista que va aconseguir 
de fer posar el xandall a tot el po-
ble de Verges, grans i petits; algu-
nes vegades conduint «ramats» de 
canalla cap al Pavelló, d’altres fent 
suar la cansalada a les de la primera 
volada, d’altres organitzant equips 
i competicions, però sempre amb 
la mateixa profunda convicció que 
l’activitat física i esportiva millora 
les qualitats de les persones, tant 
per dins com per defora.

KIKO FIGUERAS i SALVADOR VEGA
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