Jubilació

ANGUSTIAS MUÑOZ

Qui no es recorda de l’Angustias? De ben segur que
tots d’una manera o una altra la recordarem... Aquella
mare que per primera vegada deixa el seu nadó a
l’Escola i el deixa en uns braços acollidors que inspiren tendresa, confiança i seguretat; aquell nen, que
tot jugant al pati, s’ha fet mal i l’han portat amb l’Angustias perquè ella li fes la primera cura; i quantes
educadores de la llar no trobaran a faltar la seva alegria i els seus consells.
Angustias, et jubiles! Semblava molt lluny, però ja ha
arribat el moment. Ja és hora de gaudir de la teva
família, de fer el que a tu més t’agrada: boixets, informàtica, cuinar... Ah, i si et sobra una mica de temps
véns a fer un tomb per l’Escola. Fins aviat!
1. Per què vas decidir treballar en una llar d’infants?
Perquè els nens eren el que més m’agradava, era la
meva il·lusió.
2. Què és el que més t’agrada d’aquesta feina?
El contacte amb els nens.
3. A quina edat vas començar?
Abans de fer els setze anys. Però abans ja treballava
a la llibreria de l’Escola, «Llibreria Flama», i quan la
tancava ja me n’anava amb els nens.
4. Quants anys fa que treballes a l’Escola?
Vaig començar l’any 1969, fa quaranta anys, que no
són pocs.

7. Quin és el curs que més t’agrada?
M’ho he passat molt bé amb els nens d’un any (els
caminants), però el que més m’agrada són els nadons.
8. Què trobaràs més a faltar?
En primer lloc els nens, però també trobaré molt a
faltar les meves companyes.
9. Què t’agradaria fer ara?
Seguir en contacte amb els nens d’alguna manera.
10. Algun record o anècdota?
Tants... que no sabria pas què dir-vos. Sobretot recordo quan amb la Rosario jugàvem amb ells, els
vestíem, els disfressàvem i gaudíem molt. I com a
anècdota recordo que quan jo encara no estava ni
casada una vegada vaig tenir un nen molt petit, de sis
setmanes, i estava morta de por.
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5. Sempre has treballat a l’Escola Joviat?
Sí, sempre. Vaig començar a la Llar d’infants de Sant
Joan, després a la de la Parada. I abans de venir
aquí, a Joviat 2, vaig estar un temps a la llar de l’Era
Firmat.

6. Quin va ser el teu primer curs?
Teníem nens de diferents edats barrejats, però jo
sempre tenia els més petitons.
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