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jo em quedo a casa

Pronovias regalarà vestits de núvia a les metgesses, 
infermeres, netejadores i cambreres que lluiten contra el 
coronavirus.  L’empresa catalana ha creat ad hoc The Heroes 
Collection perquè escullin el seu abans del 31 d’agost.

VESTITS DE 
NÚVIA CONTRA 
EL CORONAVIRUS

#fisiodesdecasa
#salutacasa

El Col·legi de 
Fisioterapeutes 
de Catalunya  
ha publicat unes 
infografies amb 
recomanacions 
d’exercicis  
per fer a casa.  
COL·LEGI DE FISIOTERAPEUTES 

DE CATALUNYA   

L’Òscar busca 
 una escala de mà

“No m’ho puc creure!”. La Lleona mirava a la contra-
claror de l’escala la radiografia amb què l’Òscar 
havia obert la porta del pis turístic. “Sé qui és! És 
la senyora Jesuischarlie!”. Aprofitant l’avinente-
sa que la veïna tenia els braços aixecats, l’Òscar 

Ideesnoires li va posar el termòmetre a l’aixella. En un acte reflex, 
la dona el va aguantar. “Doncs és la meva mare. Que us coneixeu de 
res?”. Tot s’ha de dir, es tractava d’una radiografia molt recent (un 
problema del genoll, sense gaire importància). Una altra cosa hauria 
estat que fos un retrat de joventut. “I tant! –li va dir la veïna–, soc 
la seva radiòloga”. “L’os pedrer!”, exclamà l’Òscar, amb una expres-
sió que sempre li havia sentit a la mare però que no arribava a saber 
d’on procedia. Envellir és assumir que no hi ha escapatòria, rebolcar-
se amb delectació en tot allò de què s’havia renegat, intentar obli-
dar cada dia que un s’havia conjurat per no fer mai tot allò que ara 
li donava tant de consol. 

“Trenta-cinc amb vuit, fantàstic. No cal trucar”. La veïna va mi-
rar amunt i avall de l’escala calculant una reacció, però va romandre 
on era, i l’Òscar va afegir: “S’ha declarat l’estat d’alarma i els hos-
pitals no donen l’abast”. I a continuació va pregar a la dona que el 
disculpés per parlar-li amb una careta de Donald Trump, però la se-

va veïna li va respondre per cor-
tesia que no se n’havia adonat. 
“Ràpid, he d’entrar a casa com 
sigui. Vull trucar a la clínica, pel 
que em dius hi faré falta”. Quan 
l’Òscar anava a dir-li que a casa 
seva tenia una escala de mà, i 
que potser la podrien fer servir 

per pujar pel forat del quarto de bany, el soroll d’uns passos ataba-
lats que baixaven va fer que tots dos aixequessin el cap. Van veure sor-
tir pels esglaons uns botins blancs de cremallera, després uns pan-
talons negres i tot seguit el senyor Bonastre en persona, el veí de dalt 
de l’Òscar. En veure’ls, el senyor Bonastre es va aturar en sec i els va 
dir: “Avui ningú se’n recorda, però molt abans feien a la tele el Show 
de James Stewart i era una meravella”.

E L S  D I E S  R A B I O S O S  
D E  L ’ Ò S C A R  I D E E S N O I R E S  
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JAVIER PÉREZ ANDÚJAR 

Quan l’Òscar li anava a dir que tenia una escala de mà per pujar  
pel forat del quarto de bany, va aparèixer el senyor Bonastre. GETTY

Nouvingut 
El soroll d’uns passos atabalats 
que baixaven va fer que  
tots dos aixequessin el cap

EL PRÍNCEP ENRIC ha hagut de suspendre els Invictus Games, 
que s’havien de celebrar al maig als Països Baixos, per culpa de la 
pandèmia del Covid-19. Es tracta d’uns jocs per a militars veterans i 
ferits de guerra, col·lectius “potencialment vulnerables”. 

gens de materi-
al”, explica. La fi-
sioterapeuta creu que és im-
portant que els adults, molts dels quals 
aquests dies estan fent teletreball, es 
moguin de la cadira i caminin per casa, 
pels passadissos, uns minuts cada hora, 
a banda de fer una hora d’exercici més 
intens al dia. 

Finalment, pel que fa a la gent gran, 
l’experta recomana que facin exercicis 
de mobilitat articular i que intentin be-
llugar totes les parts del cos perquè no 
es quedin anquilosades. “Han de ser 
exercicis suaus que moguin la muscula-
tura i oxigenin el cos”, explica Vich, que 
aconsella que cada hora s’aixequin per 
caminar pel passadís de casa o vagin fins 

a la cuina o el lavabo. “El que s’ha d’evi-
tar és que els surtin llagues, petites úl-
ceres, edemes o cames inflamades”. A 
més, recomana no perdre musculatura: 
“Una setmana sense moure’s et pot fer 
perdre entre el 7% i el 8% de la massa 
muscular, i això encara és més elevat en 
la gent gran”, explica. De fet, el Col·le-
gi de Fisioterapeutes de Catalunya ha 
publicat un document on s’explica de 
manera gràfica els millors exercicis 
que poden fer les persones grans durant 
aquests dies de quarantena.e 

que és im-
ults molts dels quals
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#fisiodesdecasa#retatlesmans
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