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PARAULES DE PRESENTACIO

Metge, pediatra i escriptor. Heus aquí els trets pregons,
substancials, meravellosos, del doctor Jorge Bello. La trí-
ada vital s'entrellaça en ell d'una tal sort que ens dóna un
resultat plausible: el d'un home assentat en unes coordena-
des de ciència mèdica, amb vocació per projectar-les
sobre els pacients infants i, com a culminació de tot ple-
gat, deixant obert un espai emocional per a metabolitzar-
ho finalment en una passió pro literària. El fenomen és,
per mi, esplèndid, mereixedor dels més nets i clars elogis.
I, no cal dir-ho, és just el que m'apresso de fer en aquest
pròleg.

El doctor Bello, els anys que va romandre a Menorca en
exercici de la medicina, es va fer notable, també, per les
constants –i a vegades passionals– col.laboracions perio-
dístiques. Ara encara, de Barcelona estant, no deixa d'en-
viar-nos les seves receptes en forma d'articles. Vull dir
amb açò que el llibre que ara segueix és el fruit de les
pràctiques d'escriptor amb què es va distingir quan vivia a
l'illa. L'illa, per tant, rau en el cor mateix d'aquesta garbe-
lla de narracions. Però també hi rau l'infant, perquè ens hi
ofereix una sensible –i potser densa– literatura per fillets i
adolescents que es deixa llegir pels adults.

Alguna cosa colossal de narracions mèdiques, o tal
volta de medicina literària, és el que conforma l'arquitec-
tura del llibre. El doctor l'ha titulada Conversa amb el
cavall, i altres papers. Lluny, però, de les converses que
Calígula mantenia amb el seu cavall Incitatus (açò és,
Impetuós), aquests diàlegs són, no pas una expressió gro-
tesca del cor dèspota del propietari, sinó una vívida plata-
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forma per fer-nos preguntes. És el cas que el doctor Bello
ofereix el seu llibre per estimular al lector (i nogensmenys
als infants) a afrontar l'única tasca realment educativa que
pot arribar a tenir l'existència humana: viure afanyats en
les preguntes, perquè preguntar-se és el repte per anar
obrint camí dins la selva de la vida. Aquesta és una de les
més palpitants conclusions que hom hi extreu quan hi fa
el recorregut pels relats, pàgina a pàgina.

Conversa amb el cavall, idò, és una síntesi punyent de
l'etapa menorquina del metge escriptor que aspira a gua-
rir, sí, les malalties orgàniques, però que no defalleix per
estendre fórmules magistrals per a la salut emocional i
social del lector. Començant pels infants que li són tan
corals.

Miquel Àngel Limón Pons
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Justificació

Encara que prim i petit, igual que un fiet prim i petit,
aquest llibre és d'això més forçut. És forçut, i valent, per-
què mira d'obrir-se camí tan sols amb una eloqüència sen-
zilla, res més que això, en la molt densa xarxa de mirades
interrogants que intenten d'esbrinar el què d'una realitat
força complexa. Les mirades miren cap aquí i cap allà, en
sentit d'anada i en sentit de tornada, rectes i obliqües, i for-
men d'aquesta manera una xarxa espessa, atapeïda, farci-
da de preguntes que no sempre troben la resposta sincera,
que és la resposta adequada. Aquesta xarxa és la xarxa de
les mirades de Menorca, mirades que miren endins, mira-
des que miren enfora. Però aquest document no vol donar
respostes, sinó oferir preguntes.

Oferir les preguntes és feina important, la societat neces-
sita preguntar i preguntar-se, i necessita respostes bones.
Quant a les respostes que no són bones, les respostes bui-
des, les que no accepten rèplica, hom ja hi està acostumat, i
prou que sap que no són més que una escenografia pintada
sobre cartolina per fer creure tothom que brilla el sol quan
plou. És més important oferir-li preguntes, a la comunitat,
que oferir-li respostes, perquè una pregunta implica un
qüestionament previ, una pensada, una preocupació, ganes
de saber-ne més. I de respostes, tot i que hi ha excepcions,
n'hi ha d'escrites, i de dites a la taula del bar. Una resposta
es pot improvisar, es pot comprar, es pot vendre. La pregun-
ta és sincera, tantes vegades la resposta és interessada!

Vull deixar preguntes al si d'una societat que estimo,
però no vull deixar-li les meves respostes. Perquè les
meves respostes són meves, les he trobades al cor, les he
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cuinades a casa meva, no són útils per a la resta d'homes i
dones de la comunitat. Un fiet obté respostes vàlides sense
plantejar-se les preguntes. Les persones adultes, en canvi,
hem de fer preguntes vàlides per trobar respostes vàlides.
Les respostes que sincerament són valuoses són aquelles
que viuen al cor de cadascú, al cor de la persona amada,
al cor del fiet estimat. Cal preguntar-li al cor, i el cor res-
pondrà.

Conversa amb el cavall és un conjunt de papers hetero-
genis, cosmopolites, policromats, diferents, i són entretei-
xits en una trama argumental de fils delicats, poc percep-
tibles però ben presents. Hom pot seguir ordenadament
aquesta línia d'arguments filats de manera tènue, o dei-
xar-se endur per l'argument de cada paper: el punt d'arri-
bada no canviarà. Els papers d'aquesta conversa volen
plantejar fets i circumstàncies que són preguntes, i les
respostes cal buscar-les al cor de cadascú o al cor de la
persona estimada, fins i tot si aquesta persona estimada és
desconeguda.

Hi ha papers que són de ficció, un conte, una rondalla,
un tros de vida retallat d'una vida. La conversa de Joan
amb el cavall és una ficció escrita d'ara, i vol deixar pale-
sa la voluntat imperiosa de saber, el desig voluptuós d'a-
prendre, no sempre expressat amb paraules, que tenen els
fiets i les fietes que deixen ràpidament la infantesa i volen
pujar al cavall, i volen fer el bot tan bon punt tinguin l'o-
portunitat. Cal donar-los un cavall.

Aquesta conversa també vol deixar palesa l'obligació
que han d'assumir les persones adultes d'explicar-los que
l'objectiu de la vida és la felicitat i la capacitat de fer feliç
una altra persona, objectiu que no és gens fàcil d'assolir.
Cal explicar-los que el secret de la vida feliç és força més
que un seguit d'advertències, i que no rau en les gestes
grosses sinó en els petits gestos quotidians.

La resta dels textos de ficció són papers els fulls dels
quals ja eren groguencs quan els rescatava de l'oblit, i han
estat actualitzats el mínim imprescindible per tal que no
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facin olor de naftalina. Però igualment parlen de coses que
el temps no fa malbé perquè són assumptes immortals.

Aquests papers conserven impregnada, en el català en
què són escrits, l'oloreta del moment i de l'espai geogràfic
on van nàixer, tret de Vox magistri, que conserva la barre-
ja d'idiomes original. Alguns d'aquests papers de ficció
han estat publicats per institucions oficials de Catalunya,
però en versió diferent i en edicions no comercials.

També hi ha un grapat de textos que no són de ficció.
Són còpia textual de l'original, són una pàgina sencera o
tan sols un conjunt de paràgrafs arrencats de llibres d'obli-
gada lectura. Són d'eloqüència poderosa, són papers
inoblidables i necessaris. Són papers que he trobat de
tanta transcendència, a causa de la pregunta que en llegir-
los la lectura provoca, que van guanyar-se un espai en
aquesta selecció.

Arrodoneixen aquesta conversa tres textos de clasifica-
ció difícil. N'hi ha un que torna forçut del bagul dels
records amb pretensions poètiques, i és sobre la infància
oncològica, amb la qual vaig tenir una relació professio-
nal durant força temps. Temps era temps, i mai més he vist
tanta vida com al costat de la mort, ni he vist mai tanta
esperança com al costat de la desesperança. El segon text
vol plantejar la qüestió de la noviolència, un concepte útil
i revolucionari. I el tercer text entra en escena vestit amb
pretensions polítiques, i és sobre el Consell de la Infància
de Ciutadella, les actes del qual són documents de valor
superlatiu, perquè són desitjos infantils que han estat for-
malitzats per tal que els adults tossuts els puguin agafar i
desar-los al quadradet correspondent.

Hi ha un Apèndix que amb tota formalitat presenta una
proposta: defensar la paraula fiet, escrita sense la doble ela
central, dels embats de fillet, que la vol substituir. Fiet és
una paraula magnífica, pròpia de Menorca, patrimoni de
Menorca, d'expressivitat màxima, que conté un bagatge
important d'història, de cultura, de sentiment maternal i de
sentiment infantil. S'ha de recordar que a Menorca, un fiet
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no és tan sols un fillet, un fill petit, sinó que la paraula té
un significat força més ampli, i fa referència a tot infant, a
tota criatura, fa referència a la infància; i que fieta és
també una nina de cartó o pedaç (també ho és, una mica,
a Eivissa). I s'ha d'observar que l'absència de la doble ela
central en la pronúncia menorquina és un tret característic
de Menorca, i tot el que sigui de Menorca, encara que
passi per hores baixes, s'ha de defensar dels pirates
moderns que volen imposar normes que no són d’aquí.

Tant de bo aquesta conversa, sincera i visceral, convidi
a considerar preguntes, i a buscar respostes. Tant de bo
sigui un estímul per concloure que la realitat menorquina
és privilegiada perquè és imperfecta. Menorca és imper-
fecta perquè és fieta. Tot fiet és imperfecte. I és precisa-
ment a causa d'aquesta imperfecció natural que Menorca i
tot fiet necessiten mans, encara que també imperfectes,
que intentin perfeccionar avui quelcom per aquí, demà
quelcom per allà.

Vet aquí les mans imperfectes. Tant de bo la lectura d'a-
quests papers faci benvinguda, i benaurada, la persona
imperfecta que vulgui millorar cada dia una part de
Menorca. Perquè és el fet de saber-se imperfecte un motor
que convida a buscar, a preguntar, a demanar, a cridar, a
compartir, a estimar.

He fet la Conversa amb el cavall amb molt de gust, amb
molta il.lusió. Però no hauria estat possible concretar-la en
aquestes pàgines sense la insistència i la confiança de l'e-
ditorial Ses Voltes i molt especialment de Luis Camarero
i de Xavier Castell, amics amb els quals tinc un agradable
deure de gratitud. Tant de bo continuïn vogant i vogant, tot
oferint més preguntes, tot buscant la veritat que s'amaga al
cor de casdascú. 

Jorge Bello
www.bello.cat
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Conversa amb el cavall

Amb les mans suades i el cor taquicàrdic, en Joan va
obrir la part superior de la porta. Tot d'una el cavall va fer
una passa endavant i va avançar el cap fins a treure'l fora
de la mínima cavallerissa on el recloïen cada capvespre
per passar el vespre.

En Joan ja s'havia adonat que aquesta dèria del cavall
d'avançar el cap no era tan sols a causa de la condició qua-
drúpeda i cavallina, sinó que també era un símptoma de la
voluntat equina d'atracar el cap a l'interlocutor per dir-li
alguna cosa important.

Dimecres de bon matí, feia calor, i la venteta mínima
que bufava tímida va dur-li l'expiració humida i calenta
que sortia de les narines del cavall. Van mirar-se mútua-
ment i es van reconèixer, tots dos sabien que aquell n'era
el moment, l'oportunitat, el dia més gran.

En Joan admirava el cap negre del cavall negre, entapis-
sada l'estructura òssia amb una pell atapeïda de pèls curts,
drets, de rigidesa flexible, igual que un raspall, més llargs
a la zona frontal, entre les orelles. Les orelles semblen
plantades a banda i banda de la part superior del cap,
simètriques, de perfecció cònica, i dirigien la concavitat
interior cap als ulls interrogatius d'en Joan.

De perfecció circular, els ulls són grossos, brillants, i
tota l'estona són coberts i descoberts per les parpelles len-
tes, parsimonioses, cerimonials. Les pestanyes són llar-
gues i còncaves cap al cel. El blanc de l'ull gairebé no s'hi
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veu, ni és blanc del tot: tira al gris, i està solcat per artè-
ries infinites, primes i delicades, de caminar tortuós. Unes
venes gruixudes també solquen el cap equí, també tortuo-
ses, també vitals.

El cavall va fer un renill de salutació. En Joan li atracà la mà,
infantil, el cavall li atracà el cap, paternal. I en Joan li acarona-
va el cap, de dalt a baix, des de les orelles fins als forats emmu-
cosits del nas, i el moviment es féu carícia. I mútuament van
saber que havia arribat l'hora de saber abans de sortir.

En Joan volia saber les coses de la vida, el cavall les hi
volia explicar. Abans de sortir al carrer, perquè tots dos
sabien que no en tornarien igual, havien de parlar. En tor-
nar, en Joan ja no seria el petit Joan, sinó el caixer petit, i
el cavall ja no seria cavall per a la qualcada. Hi havia una
ciència que havia de passar de generació, hi havia una
experiència que havia de passar de mans.

Tots dos havien de fer-se grans en travessar un procés
immortal, hi estaven cridats, l’un a començar, l'altre a ter-
minar.

El cavall mirà el seu amic, i el va veure a punt. Va veure
que duia barret negre, però barbameca la cara. Duia jaque-
ta negra i camisa blanca, blancs els calçons i negres les
botes. Tot semblava que li era massa gran, que calia
omplir el vestit d'etiqueta.

En Joan va aproximar la cara a la cara del cavall, aca-
rats van quedar-se un moment. «Hola, cavall», va dir-li en
Joan. I el cavall va borinar les orelles, en Joan va veure
que són peludes per dins. I llavors el cavall li va explicar
el què de la vida.

«He dit que això faria; però hauria d'haver dit que
intentaria de fer-ho. Perquè el segur és que, per dictador
i tirà que pervingués a dir-me, no m'ho deixarien pas fer.
A les primeres provatures es crearia un cert estat de des-
content. Hi hauria un xiu-xiu, hàbilment mentat per les
tertúlies de rebotiga, les penyes de filatèlics i altres socie-
tats secretes. El xiu-xiu esdevindria run-run. El run-run,
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avalot. L'avalot, aldarull. L'aldarull, motí. Esclataria una
revolució espaventable, i jo cauria i em tallarien el cap.»

Eugeni d'Ors (Xènius)
La Veu de Catalunya, 1913

El dimecres 24 de juny de 2009, en Joan va sortir orgu-
llós als carrers de Ciutadella de Menorca tot cavalcant un
cavall negre, briós, intel.ligent i d'edat madura. Es consi-
deraven una part important de la qualcada: era el caixer
fiet. En fer un bot i des del cim estant, en Joan va veure la
vida amb la perspectiva que només permet d'assolir l'a-
mistat amb l'amic briós, intel.ligent i d'edat madura. I en
virtut d'aquesta perspectiva ho va entendre tot.

Monamic Joan

La història que ara t'explicaré, Monamic Joan, és el
conte del món més bonic perquè és la meva història, i és
la història de l'àvia, i també és la teva història, i cal reco-
mençar-la. Començà un matí de diumenge, al poble, molt
d'hora. Jo esmorzava un tall de pa i un got de llet munyi-
da d'ara quan mon avi entrà a la cuina tot portant un
paquet amb cura embolicat. Estava molt emocionat.

–Bon dia, Monamic –em va dir.
–Bon dia, Monavi, què portes dins el paquet? –li vaig

preguntar.
–Una sorpresa per a tu, Monamic –em va respondre–,

perquè ja és l'hora.
Sí, Monamic, mon avi em portava una sorpresa perquè

s'havia adonat que jo deixava amb rapidesa la infantesa, i
em volia fer la mateixa sorpresa que el seu avi li havia fet
a ell, anys i panys enrere. Mon avi tenia aleshores la
mateixa edat que jo tinc ara, i jo tenia aleshores la mate-
ixa edat que tu tens ara. L'avi estava molt content de rega-
lar-me la sorpresa, i jo, intrigat per rebre-la. Saps quina
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era la sorpresa? Si la vols endevinar, Monamic, t'ajudaré:
es porta al cap i és elegant, fosquet si és per a un senyoret,
i amb llaç de color rosa si és per a una senyoreta formo-
sa... Un moment! Hem de reconèixer, Monamic, que
aquesta endevinalla és tramposa perquè parla d'una cosa
que de moda ja és passada, i perquè al cap i a la fi ningú
al cap ja se la posa.

L'has endevinada, l'endevinalla? Ben fet: mon avi,
Monamic, em portava un barret. Un barret d'allò més
bonic. Quina il.lusió, Monamic, per a mi, un barret de
color fosquet, perquè ja era un senyoret! En aquelles èpo-
ques, tot menut havia de portar el cap descobert, només
una gorra si feia fred, però en fer-se pelut el menut havia
de portar barret, la qual cosa volia dir que s'havia fet
homenet. I les senyoretes, Monamic, què n'eren, de for-
moses, amb barret de palla i llaç de color de roses! I saps
el què, Monamic? Tan bon punt se'ls endevinaven mame-
lletes, les senyoretes havien de portar barret.

Hi havia la temporada de sega i llavors senyorets i se-
nyoretes fèiem de pagès als prats. A més, senyorets i senyo-
retes fèiem escola, separats però: senyoretes a costura i
senyorets a estudi, era el costums de l'època. T'explicaré
un altre costum de la meva època de senyoret: tota la colla
de senyorets i senyoretes ens trobàvem a la plaça del
poble, cada diumenge al matí, sortint de missa, vestits de
fer goig. També hi eren pares i avis. Només hi havia missa
diumenges i sempre de bon matí, molt d'hora. Dins l'es-
glésia, homes i homenets ens assèiem als bancs d'una
vora, i senyores i senyoretes, als bancs de l'altra. I en sor-
tir, tots plegats a xerrar.

El barret era assumpte delicat, Monamic. Calia portar-
lo posat al cap, dret i molt dret. Un xic de gairell si exage-
raves de primmirat, encara que el barret tort no és pas cosa
de la gent d'aquest indret. La complicació era fer-lo servir
amb correcció: costum de bona família era treure's el
barret davant tothom que saludés, a dins, sota sostre i a
taula, eren signes de bona educació. Però no pas senyores
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i senyoretes, Monamic, perquè elles podien romandre amb
el barret dalt del cap tota l'estona, fins i tot a l'església,
elles de barret enlaire i nosaltres, barret a la mà. 

Temps era temps, i mon avi i jo marxàrem aquell diu-
menge de bon matí cap a missa. Era el meu primer dia
d'homenet, de senyoret amb barret. M'havia banyat amb
aigua i sabó i vestia de fer goig. Si m'hagessis vist, el goig
que hi feia! De pantalons llargs fins les espardenyes i alts
fins al melic, negra la jaqueta, blanca la camisa i vermell
el corbatí; i barret, com un senyoret de bona família. Camí
de l'església caminàvem mon avi i jo fent miradetes a ple-
ret i de reüll. D'orgull, n'estàvem plens tots dos. Vam tro-
bar el metge del poble, un home gran, parsimoniós i amb
barret de copa:

–Bon dia tingui, senyor doctor –li digué mon avi i es
tragué el barret amb molt de cerimònia.

–Bon dia i salut –li respongué el senyor metge i es tra-
gué el barret amb molt de parsimònia.

Amb tanta cerimònia i tanta parsimònia em vaig quedar
immòbil, palplantat, fins que mon avi em va donar un cop
de colze. Aleshores, Monamic, vaig recordar el que s'ha-
via de fer, i ho vaig fer tot d'una.

–Bon dia tingui, senyor doctor –vaig dir-li i em vaig
treure el barret amb molt de cerimònia i amb molt de par-
simònia.

–Oi que és bufó el noiet! –va dir el senyor doctor i va
marxar sense dir res més.

Molt enfadat, em vaig quedar molt enfadat perquè jo ja
feia servir barret, cosa que val a dir que jo ja no era pas un
noiet bufó, sinó més aviat tot un homenet, fet i dret, i amb
barret.

–Avi, oi que ja no sóc un noiet bufó? –li vaig preguntar.
–No, fillet, ja no ets un noiet bufó, ets més aviat un

homenet, Monamic, tot un homenet –i llavors em vaig
quedar més tranquil.

Poc després ja érem a missa, tots dos asseguts a la vora
dreta de l'església. Hi havia una nena, bufona, asseguda a
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la vora esquerra, a tocar de la seva àvia. N'hi havia d'al-
tres, però aquella em cridà l'atenció. La vaig mirar i la
vaig trobar molt bonica. Lluïa un vestit de color de rosa i
un barret de palla amb llaç de color de rosa. Vaig pensar
que aquella era una senyoreta formosa, semblant a una
rosa. Si l'haguessis vista, Monamic, era tan bonica! Ales-
hores succeí una cosa molt estranya: jo l'estava mirant
sense que ella se n'adonés quan, de cop i volta, ella es
tombà i em mirà de cap a peus.

No hi havia res a fer: la nena bufona em va mirar de cap
a peus. És clar, Monamic, jo també la vaig mirar de cap a
peus. Així, ens vam topar, amb la mirada. Però en mirar-
la vaig sentir un ventijol molt calent que em va escalfar les
galtes i em va fer suar les mans.

–No et preocupis de res, Monamic –va dir-me mon avi,
a cau d'orella.

Saps per què, Monamic, mon avi em va dir això? T'ho
diré: perquè mon avi s'havia assabentat de l'escalfor que
m'havia envaït, i després em va dir:

–Es diu Maria Antònia –una altra vegada a cau d'orella.
No sé pas per què em va dir el nom d'aquella noieta, tan
bufona, tan bonica i tan senyoreta. L'escalfor de les galtes
se'm va anar de pressa. Acabada la missa mon avi va voler
saludar l'àvia de la Maria Antònia. Tots dos ens hi vam
apropar a poc a poc. Jo, barret enlaire i d'homenet, el
caire.

–L'àvia de la Maria Antònia també es diu Maria Antònia
–per tercera vegada, mon avi va dir-me, a cau d'orella. I
d'ençà que m'agraden les paraules dites a cau d'orella. A tu
t'agraden, Monamic, les paraules dites a cau d'orella? A mi
també. Potser són les millors paraules, les dites a cau d'o-
rella.

Llavors ja érem a tocar de les dues Maria Antònies.
Vaig mirar, un altre cop, la petita Maria Antònia, tan boni-
ca i tan bufona. Tenia ganes de dir-li alguna cosa a cau d'o-
rella, però no se me'n va acudir cap. Ella també va mirar-
me un altre cop, i segur que volia dir-me alguna cosa a cau
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d'orella, i segur que tampoc no se li'n va acudir cap.
Encara feia olor d'haver-se banyat amb aigua i sabó.

–Bon dia tingui, senyora Maria Antònia –va saludar-la
mon avi tot traient-se el barret amb cerimònia.

–Bon dia tingui, senyor –sense treure's el barret ella li
va contestar i tot d'una li va oferir la mà dreta. I saps,
Monamic, què va fer mon avi? L'avi, que era tot un cava-
ller, va agafar-li suaument la mà a l'àvia i va donar-li un
petó, a la mà. Llavors l'àvia es va quedar molt contenta.
L'avi també es quedà molt content, però encara i així em
donà un altre cop de colze, i saps per què? Perquè de tan
bufona, tan bonica i tan senyoreta que era la petita Maria
Antònia, jo m'havia quedat bocabadat, immòbil, palplan-
tat, sense fer res, i el que calia era saludar-la, és clar. I la
vaig saludar, és clar. Em vaig treure el barret amb tot de
cerimònia i tot de parsimònia, i li vaig dir:

–Bon dia tingui, senyoreta Maria Antònia.
I saps el que va passar? Passà que la senyoreta Maria

Antònia em mirà amb una mirada molt dolça, i era tan
bonica, Monamic! Potser volia dir-me alguna cosa a cau
d'orella, potser volia... I sense treure's el barret em digué:

–Bon dia tingui, senyoret –i m'oferí la mà dreta per tal
que jo l'hi donés un bes. Jo estava tan emocionat i tan con-
tent de donar-li el bes a la mà! Però abans de besar-li la
mà, Monamic, va passar una altra cosa molt estranya: de
cop i volta, sobtadament, vaig tenir moltes, però moltes
ganes de fer un pipí, amb urgència. Un pipí, Monamic, un
pipí! Però les ganes de fer aquell pipí eren tan grosses que
no les vaig poder aguantar, i vaig haver de sortir corrents
a fer el pipí rere el molí, i al cap i a la fi va ser un pipí de
no res.

En tornar, la senyoreta Maria Antònia ja no hi era, quina
pena! Mon avi, però, em va dir que les dues Maria
Antònies ens convidàvem a fer una camamil.la al jardí de
casa seva, després de dinar. Que n'estava, de content, jo!
Vam tornar després de dinar i vam fer la camamil.la al
jardí, i encara que volíem jugar a córrer i decórrer, no hi
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vam jugar pas, saps per què, Monamic, no hi vam jugar?
Perquè mon avi m'havia explicat que ja érem prou gran-
dets per jugar jocs de nens petits. Deia que hi ha jocs de
nens petits i jocs de nenes petites, i que també hi ha jocs
de senyorets i de senyoretes.

D'ençà d'aquella camamil.la al jardí, Monamic, moltes
vegades més ens vam trobar, la Maria Antònia i jo. Cada
dia jo la trobava més bonica, a la Maria Antònia. El temps
va passar a poc a poc, fins que un dia dia, un diumenge
d'estiu, Maria Antònia i jo ens vam casar. I vam tenir un
fill, Monamic, que es diu Joan. I el nostre fill Joan va tenir
un fill, i saps qui és, Monamic, el fill estimat del meu fill
estimat?

Fins aquí aquesta història, el conte del món més bonic.
És d'això més bonic perquè és la història de mai acabar.
No s'acaba mai, aquesta història, Monamic. I com que no
s'acaba mai, ara comença un altre cop. Mira: mon avi, fa
molt de temps, va fer-me'n cinc cèntims i em va regalar un
barret. Encara el tinc aquí, veus? Ara, com que ja te n'he
fet cinc cèntims, aquí tens el barret. És el meu regal per tal
de tornar a començar. I ara et toca a tu recomençar aques-
ta història, la del món més bonica.

Bressolada

El fiet ha pres el pit, està net, però no vol adormir-se. És
en braços de sa mare, sa mare el bressola, passegen cam-
bra cap aquí, cambra cap allà, passadís amunt, passadís
avall, però el fiet no es vol adormir. Es diu Joan, igual que
son pare, igual que el fill que tindrà.

Estones plora, estones gemega, estones aclucla els ulls
i es xucla el polze dret, sembla que s'adorm. Però de cop
obre els ulls, es desperta i espera.

–Què vols, Joanet?
Al cap d'una estona bona tanca els ulls i llavors sa mare

intueix la son, acaba la passejada a poc a poc i sense fer
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cap soroll s'atraca al bressol, però en Joanet adverteix la
maniobra i amb un ploramiqueig inequívoc informa que
encara no dorm.

Tornen a passejar, cambra aquí, cambra allà, passadís
aquí, passadís allà. El fiet de casa no es vol adormir, tanca
els ulls i sembla que dorm, però no dorm, només gaudeix
en secret i en silenci de la son i de la mare. El capvespre
ja és quasi un vespre, la vermellor del cel, blavós, fa rat-
lles en filtrar-se a través de les persianas. És l'hora de l'Àn-
gelus, angelet. I l'angelet s'adorm i es queda adormit, però
sa mare no el deixa al bressol, gaudeix en secret i en silen-
ci de la son i del seu fill.

Sobre la Gota de Llet 
i l'arribada de la vacuna

Vet aquí dos textos històrics que parlen de les dificultats
que van tenir els fiets menorquins de fa poc més d'un segle
quant a disposar d'ajuts institucionals per mantenir la bona
salut, i desenvolupar-se en conseqüència. I de l'actitud que
van tenir les autoritats envers el problema de la infància,
que patia un índex de mortalitat força alt. És història, és el
que va passar. Tots dos textos pertanyen a sengles llibres
publicats per l'Institut Menorquí d'Estudis en 2008. Són de
lectura molt recomanble.

El primer és del capítol «Recapitulació» (pàg. 317 i
318) de La Gota de Llet. Protecció a la infància i educa-
ció social a la Menorca contemporània, escrit per Xavier
Motilla Salas i Bernat Sureda García. Aquest llibre,
extraordinari i d'interés superlatiu, és el resultat del pro-
jecte de investigació que els autors van presentar a
l'Institut Menorquí d'Estudis per a la convocatòria d'ajuts
a la investigació de 2005. I presenta la tasca que va desen-
volupar la Gota de Llet de Menorca. Aquesta institució,
d'esperit higiènic i educatiu, va fer molta cosa i molt
important en favor de la protecció de la infància i de l'e-



18

ducació social dels fiets de la Menorca de principis del
segle passat. La Gota de Llet ha estat fundada en 1906 i es
va dissoldre, en integrar-se en el Dispensari d'Higiene
Infantil, en 1939.

El text que hi figura de segon pertany al llibre Las vacu-
nas: historia y actualidad, escrit per un seguit d'especia-
listes coordinats per Enrique Perdiguero Gil i Josep M.
Vidal Hernández. Aquí es presenten dos fragments (pàg.
53 i 76) del capítol «La polémica de la introducción de la
vacuna en Menorca», obra de Josep M. Vidal Hernández.
Parla dels inicis, problemàtics a Menorca, de la vacuna
contra la verola, una malaltia que abans era coneguda com
pigota, i que cal no confundir-la amb la verola borda, o
pigota borda, que és la varicel.la, més coneguda a Menorca
com volatge. Ni s'ha de confondre el volatge amb el foc de
volatge, o foc de Sant Antoni, que és l'herpes zòster, una
malaltia que, curiosament, és força dolorosa en pacients
adults, però cap dolor provoca, respectuosa i maternal, si el
pacient és infant.

És màxima la importància de la vacunació antivariolo-
sa, contra la verola, perquè ha estat gràcies a la vacunació
sistemàtica, massiva, que la humanitat ha aconseguit d'e-
radicar completament de la faç de la Terra aquesta terrible
malaltia, mortal moltes vegades. De fet, ja ningú no rep
aquesta vacuna perquè la verola ja no existeix.

Sobre la Gota de Llet a Menorca

«A les acaballes del segle XIX i principis del XX, es
produeixen una sèrie de factors que atreuen l'atenció cap
a la necessitat de millorar les condicions de vida dels
infants i disminuir-ne la mortalitat, garantint-ne la super-
vivència en las millors condicions possibles. La situació
de desenvolupament del capitalisme que es donarà al tom-
bant del segle i la conformació d'una societat de masses,
exigeixen tenir cura de la conformació d'una mà d'obra
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futura en bones condicions de salut i amb un grau de for-
mació adient. Per aquest motiu, la infància esdevé un sec-
tor social al qual és necessari cuidar. La difusió de l'esco-
larització pretenia garantir una formació bàsica per a tots.
Els avenços mèdics, biològics i químics permetran lluitar
amb eficàcia contra las malalties i millorar la prevenció.

La medicina, i especialment la medicina infantil, cada
cop donaran més importància a l'higiene i a les mesures
preventives. La prevenció i l'aplicació generalitzada dels
principis higiènics implicarà formació i divulgació. La
medicina infantil assolirà la dimensió d'un projecte
socioeducatiu dirigit especialment a les mares, que es con-
sideren les responsables més directes del món de la llar i
l'atenció als fills.

Els consultoris maternoinfantils, com la Gota de Llet,
les mesures legals a favor de la infància i la creació de
Juntes locals de Protecció a la Infància i dels Tribunals
Protectors, la creació i millora de les escoles d'educació
infantil, la difusió de les colònies escolars i altres activi-
tats a l'aire lliure, formen part d'un projecte global en què
l'higienisme i l'educació es combinen com instruments de
regeneració social. Totes aquestes activitats pretenien
aconseguir una societat futura més sana, equilibrada, for-
mada i integrada, que permetés el creixement i el desen-
volupament econòmic...

En el seu conjunt, aquestes activitats educatives, socials
i de protecció a la infància, portades a terme a Menorca,
palesen la preocupació que, a principis del segle XX, hi
havia a la societat civil menorquina... per tal de protegir la
infància dels mals que l'afligien: elevada mortalitat, degu-
da principalment a una mala alimentació; hàbits poc salu-
dables i manca d'higiene per part de les famílies; manca
d'espais adequats des d'un punt de vista higiènic i educa-
tiu per tal que els fills de les classes obreres i populars
romanguessin atesos correctament durant el dia, mentre
els pares i les mares treballaven; manca d'espais a l'aire
lliure, saludables per als infants de ciutat, que s'havien de
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compensar amb el contacte amb el medi natural a
l'estiu, etc. Són, en definitiva, tot un conjunt d'activitats
que evidencien el pedagogisme i l'higienisme que amara-
ren... el pensament i els discursos d'aquells que demana-
ven la regeneració social del país a través de l'educació i
la higiene de la infància.»

Sobre l'arribada a Menorca 
de la vacuna contra la verola

«El 7 de septiembre de 1800, el capitán Roca anota en su
diario que en un convoy de 32 buques ingleses llegados
desde Inglaterra al puerto de Maó, después de haber hecho
escala en Gibraltar, viajan dos médicos ingleses llamados
Marshall y Walker, comisionados por el duque de York para
administrar la vacuna contra la viruela, que acababa de ser
descubierta por Jenner, a las tropas británicas estacionadas
en Gibraltar, en Menorca y en el Reino de Nápoles.

La llegada de los médicos ingleses no pudo ser más
oportuna porque en aquellos días existía una epidemia de
viruelas en Georgetown, la actual Es Castell...

El capitán Roca... describe la nueva técnica de la
siguiente manera: "Se diu pigota de vaca, perquè amb la
matèria d'una pota de cavall que té pedrafita s'unta una
mamella de vaca, lo que li procura a la mateixa alguns
grans, y de la matèria de estos grans, s'empelten despues
los que no han tingut la pigota natural ni empeltada, intro-
duint-la per medi d'una petita incisió en la part alta d'un
bras. De esta incisió surt un sol gra, que fa el seu curs,
dona poca febre i sense malas consequèncias; y los així
empeltats queden exemps de la altra pigota, sia natural sia
empeltada, així com hey quedan los que la han tinguda.
De la matèria del gra dels així empeltats se poden servir
igualment per empeltar altres."

El 10 de septiembre, el diarista menorquín anota que los
médicos ingleses habían procedido, durante los dos días
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anteriores, a vacunar a los hijos de los militares de la guar-
nición inglesa en Menorca, y que aquel mismo día lo dedi-
caban a vacunar a 7 niños menorquines de la Casa de la
Misericordia...

Conclusiones
La vacuna llegó a Menorca en septiembre de 1800 de la

mano de dos médicos ingleses, y un fracaso en su prime-
ra aplicación así como la posible relación de desconfian-
za, por razones de competencia, entre médicos extranjeros
y menorquines, hizo que la gran mayoría de los médicos
menorquines, si no todos, dieran la espalda al nuevo des-
cubrimiento, con la excepción de un cirujano, Pere Roca,
que mantuvo su fe en la vacuna y la aplicó en solitario. El
hecho de que Roca siguiera vacunando supone, sin embar-
go, que aunque los médicos no creyeran en la vacuna,
parte de la población sí creyó en ella, puesto que de no ser
así el cirujano no habría encontrado clientela para poner en
práctica sus ideas, clientela que como era de suponer se
nutría principalmente de los hijos de las personas con un
cierto nivel de instrucción; evidentemente no tenemos en
cuenta aquí el caso de las pobres huérfanas que fueron
vacunadas sin que nadie les pidiera permiso.»

Els fiets oncològics

Fiets oncològics són fiets amb càncer. L'experiència de
fer feines amb ells, superada la tristor per inútil i assumi-
da la necessitat imperiosa d'haver de lluitar contra un ene-
mic poderós, resulta extraordinària. És una experiència
vital com n'hi ha poques. Allà on la vida s'esmuny entre
els dits, igual que l'aigua, la vida assoleix un valor fins lla-
vors impensat. I allà on la vida alça el cap i bat les ales
vigorosa per volar, i quedar-s'hi, en superar mil anys de
cendres, com l'au Phenix, també assoleix un valor fins lla-
vors impensat. I és d'ençà de llavors que hom té la temp-
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tació vanitosa de pensar que si no té càncer, el fiet, està
realment malalt?, o tan sols està malaltó?

La infància oncològica li dóna a cada minut i a cada
somriure un valor fins llavors impensat, per gegantí. I
alhora li lleva valor a les petites dolències que en d'altres
circumstàncies semblarien muntanyes. Al costat d'un fiet
amb càncer, el món queda petit, insignificant. Al costat
d'un fiet oncològic, la vida s'escriu amb majúscula.

De totes les formes de càncer infantil, que no són
poques, la leucèmia n'és la més freqüent. Aproximada-
ment la tercera part de tots els infants amb càncer tenen
leucèmia, i de leucèmia, n'hi ha un grapadet de varietats.
La paraula leucèmia significa sang blanca, i li deu el nom
al fet que abans era una malaltia que presentava un desen-
volupament tan descontrolat, era tan descontrolat el nom-
bre, a la sang, de glòbuls blancs, que la sang es feina blan-
quinosa.

Les perspectives d'un fiet amb leucèmia eren desespe-
rades en 1935. El Tratado de pediatría de Degkwitz, que
era la paraula màxima del moment, diu que «Todas las
formas de leucemia son mortales después de una evolu-
ción de duración variable... El tratamiento se manifiesta
impotente ante la enfermedad, y los mejores efectos rela-
tivos se obtienen con el arsénico o con las transfusiones
repetides». 

Gairebé cinquanta anys més tard, poc havia cambiat la
situación. En 1980, el Tratado de pediatría de Nelson,
màxima paraula del moment, diu que «La leucemia es una
enfermedad maligna uniformemente fatal debida a una
proliferación neoplásica no controlada de los leucocitos
en la sangre, médula ósea o tejidos... Sin un tratamiento
específico, la enfermedad es uniformemente fatal en un
corto período de tiempo». Però aquí la ciència ja comen-
çava a parlar de la possibilitat d'un tractament específic.

Avui, amb tractament específic, aproximadament les
tres quartes parts dels fiets amb leucèmia es curen de la
malaltia. No se sap, però, si la curació és definitiva, per-
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què ara que sobreviuen, i viuen anys, se sap que poden
recaure, que poden contraure una altra varietat de leucè-
mia o una altra varietat de càncer, sigui durant la infància,
l'adolescència o la vida adulta. Això de dir leucèmia a la
infància és, per tant, una paraula de abast llarg, il.limitat.

Del records que conservo amb zel, en rescato un paper
amb pretensions poètiques. Vol indicar, en veure com evo-
luciona de positivament el nombre de fiets que es curen,
que és necessari que alguns donin la vida, ara i aquí, per
tal que allà, demà, d'altres fiets tinguin més vida, inexora-
blement.

Són una força poderosa. És un misteri fosc,
i un llum petit però misteriós i poderós.
El foc, el raig, la marea i la tempesta,
l'àtom, el protó i el neutró, química i física.
L'amor de mare i l'amor de fill.
La petitesa gegantina de la cèl.lula,
però la malesa de la cèl.lula oncològica.
Els fiets oncològics: una força poderosa
i un llumet que lluita contra la foscor.
Qui lluita aquí, estima desesperadament.
Estima a les palpentes, en la foscor de la nit.
Tal vegada un balbuceig, un entrebanc
i fins i tot un fracàs en la cerca del llumet,
que cada dia es fa més gros, i ara encega,
però s'apaga per moments.

Fiets oncològics que ensenyen
l'amor de la lluita, de la vida, cada dia.
Aquí, qui tingui veu que cridi,
qui tingui orelles que escolti atentament,
i qui tingui ulls que estudiï i aprengui.
Qui en sàpiga, que en parli fort
i qui pateixi, també que en parli.
Qui sàpiga estimar que cridi el més alt.
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Qui pugui pagar, prou que pagui,
i qui no pagui, faci com si pagués,
i que tothom s'hi atraqui, que ja no fa fred,
perquè ha sortit, i somriu, el sol,
perquè prou que un hom estima,
i encara tenim força per donar.

Fiets amb càncer, força poderosa,
far, llum que es veu de lluny
per tal que no es perdi la barca
si fos cas de plor i de tempesta.
La lluita és aquí i arreu, contra aquestes
cèl.lules tan grosses, tan dolentes.

El pagès que lleva la malesa perquè
el blat pugi més alt i més fort, aquí
i arreu, països rics i països pobres,
cadascú segons la pròpia magnitud,
perquè per a cadascú el propi és tot,
però el de fora, el forà, n'és exemple.
Vestits de blanc, uniformats i anònims,
estudien, proven i comproven, visen
i revisen alambins, provetes, ordinadors
idiomes estranys, persones estrangeres,
medicines, idees i paciència, l'intent.

L'entrebanc i el fracàs, i un altre intent,
i ara llum i somriue, encara que sense cabells.
Molts dels que van amb bates blanques i
cor a la vista, d'ençà del principi de tot,
investiguen coses del càncer infantil.

Fa temps el camí no tenia sortida, i qui
hi caminava deixava pedretes pel camí,
que d'altres recolliren per estudiar-les.
Recollir pedretes d'un i d'un altre, vet
aquí on era la clau per canviar el destí:
allò inexorable ja no és inexorable.
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Pedretes del principi i pedretes del final,
totes són valuoses, tot s'hi val,
el somriure, la desesperança i el plor.
Recopilació de dades de fiets oncològics
d'aquest hospital, d'aquest país, d'aquest
món, tan gros i alhora tan petit, i així
el percentatge sorgí com la l'expressió
científica de l'esperança de cadascú.
Allò propi ho és tot i el forà n'és exemple.

Cada branca de la ciència aporta una cosa,
sang i suor, cada dia, milers de dades són
primmirades i després convertides en el
tractament més adient, la millor oportunitat
però, de vegades, ai!, l'única possibilitat.

Res ja no és inexorable, el camí mil cops
caminat té ara més sortides, però conserva
la possibilitat del terrible final de sempre.
Encara hi ha molta cosa que s'ha de fer,
molta lluita per lluitar, molta gent fa molta cosa
per trobar-hi solucions, alternatives definitives,
fan feines amb forces noves cada dia
perquè gairebé cada dia hi ha una alternativa
nova, un altre camí, i al final sembla que hi és
la llum, l'escola, les vacances, la vida i encara
més: els fills amadíssims, perquè de fred
ja no en fa, ha sortit el sol, hom vol donar-ho tot
per tal que la barca, si l'agafa la tempesta,
que n'hi ha, no es quedi a la mar bravia.

Oncològics, força poderosa, fiets capaços
de vèncer fins la mateixa malaltia
a cada casa. Però han de saber, abans
de partir, que el camí no és cosa fàcil i
el transport és dolent, hi ha punxades,
ingressos, i malestar, i vomitar, i feina.
El preu és alt, però val la pena.
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Hi ha analítiques, ecografies, radiografies,
tomografies, radioteràpia, cortisona,
i la caiguda del cabells, ai!, quina cosa,
que després tornarà a sortir, vigorós
i triomfant, al cap de mil ingressos.

T'estimem molt, fiet, i volen que facis bo.
El trasplantament de medul.la òssia és
senzill però es avorrit, cal preparar-s'hi.
S'ha de lluitar. I s'han de comptar, cada any,
prop de cinc o sis-cents fiets amb càncer,
tanta és Espanya, i alhora tan petita,
tan mala és la cèl.lula mala, és una lluita.

Força s'ha d'estimar, força s'ha de voler
i força s'ha d'amagar la llàgrima i 
el desconsol. Bates blanques, ulls de fiet,
professionals, maternals i paternals.

Tots hi estem capficats: mil pediatres,
oncòlegs, quimioterapeutes, infermeres,
radioterapeutes, psicòlegs, estadistes,
biòlegs, la senyora de fer feines, i tu.

I tu, que sense haver-ho volgut
(valga'm Déu, que ningú ho voldria)
ja ets aquí, on ja no fa fred, però
de vegades, només de vegades,
sí que en fa, i força.

Però, ai!, tot s'ha de dir:
n'hi ha hagut que tant estimaren la vida
que, sense saber-ho, donaren
la vida per tal que d'altres fiets,
no se sap quan, no se sap on,
puguin viure, i no ho sabran pas.
Sembla que no es pugui estimar més.
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La roda del molí

Maria Antònia sabé de l'arribada de les acalorades finals
quan encara tenia pendent una oportunitat última. I no la
deixaria pas escapar. Fregava terres enrajolats de vermells
quan la seva soferta natura li féu saber, i no caberen dub-
tes ni temences: calia fer alguna cosa. Fer alguna cosa...
Tantes vegades havia fet tantes coses sense obtenir-ne més
que les mirades interrogants de les velles del poble i els
xiu-xius dels adolescents. Res, tot i els molts intents, les
tisanes i els exercicis, els consells i les abstinències, els
temps escaients i els temps inescaients, res. «Quan vingui
del molí li diré», pensà, ja resolta.

Enrere romanien els anys joves de les mans entrellaçar-
se junt al molí o a la vora del rierol, i les excuses de treu-
re la brolla o de llavar la roba. Temps de nuvis, recordava,
quan amb prou feines la pubertat florejava tímida sobre la
pell rossa, sobre les mans llises i incòmodes que es feien
fredes i suoses quan l'olor oposada temptava la curiositat.
Quan els ulls baixaven la mirada si al mercat s'entreban-
caven amb els ulls cobdiciats i el vermell desgraciat inun-
dava les galtes, i feia venir ganes d'un pipí urgent.

Ja havia fet sang, i llavors Mare explicà la necessitat de
trobar un bon xicot del poble, fort, ben plantat i treballa-
dor del camp o del molí. Maria Antònia ja en tenia un, l'úl-
tim d'una família de moliners. L'havia vist per primer cop
un migdia d'estiu en què l'homenet treia la brolla de rere
el molí i ella tornava del rierol, de llavar la roba. El veié
de lluny, il.luminat de ple pel sol. El veié dallant l'herba
alta, l'ombra li seguia les passes. El veié aturar-se en el seu
vaivé, treure's el mocador de la butxaca posterior d'aquells
pantalons tan grans i emblanquinats de farina acabada de
moldre, i netejar-se de suor la cara i el coll. Temps després
sabria que la suor de Joan és salada. 

Recordava Maria Antònia l'homenet que més endavant
fóra el seu Joan com el dels cabells negres i arrissats, la
camisa oberta fins al mig del pit i la pell bruna i brillant
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de suor salada. Els ulls grossos i tafaners la trobaren tor-
nant del rierol amb la palangana de roba retorçuda als bra-
ços, i l'obligaren a abaixar la vista d'aquell espectacle
meravellós, i llavors va trobar-ne un altre, misteriós i sor-
prenent. Es veié a si mateixa en abaixar la vista, de brusa
de flors, mullada d'esquitxades de llavar al rierol. Hi veié
sengles mamelletes pugnant per tal d'ésser mamelles, mar-
cades com dues puntes a sobre del cotó policrom i engan-
xat a la pell. Per tapar-se-les, deixà caure a terra la palan-
gana de roba retorçuda, massa a prop del xicot mirant-la
amb ulls negres i tafaners.

–Tònia –li cridà, però Maria Antònia no pogué alçar
la vista per mirar-lo. Hi havia un mal de panxa a punt
de començar, feia temps que havia començat d'ama-
gat.

Aquella fou la nit. Gairebé no tastà bocí de sopar i foren
debades les paraules de Mare insistint en el brou i en la
coca de farina. Maria Antonia féu llit de panxa buida,
plena la tenia de sangs puixants. Retorçons incomprensi-
bles li avisaren a una hora incerta que estava mullant-se
amb líquids calents, i per tal de no tacar encara més, es
llevà en silenci, en la seva cambra. Un poderós raig de
lluna il.luminava l'estança amb resplendor d'argent.
Només alçar la camisa de dormir es descobrí senyoreta a
l'espill, il.luminada amb esplendor d'argent.

Es mirà als ulls: la mateixa cara de sempre, els llavis
bonics, llavors entreoberts, amb un vellutat gras d'argent
enllumenat. Més enllà del coll, dues mamelletes de
mugrons rosats i a penes turgents, i tocar-los fou conèixer
un pessigolleig i una certa tremolor a les cames. «Tinc el
ventre massa llarg», pensà entretinguda perquè no volia
arribar fins la petita espessor inferior, un muntitjol fosc i
de cotó fluix, però hi arribà de seguida, i no pas amb la
mirada. Hi arribà amb dits d'exploració meticulosa, i una
altra vegada el pessigolleig i la tremolor a les cames. Tocà
humit i sentí fàstic. «Tònia», cregué oir, i ràpida es cobrí,
i de seguida sentí el crit un altre cop. «Tònia», però només
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és un eco que ressona i que l'obliga a treure el cap per la
finestra. La nit és clara, ningú crida, només l'eco il.lumi-
nat per un poderós raig de lluna amb esplendor d'argent.

Passà confusa la resta de la nit. Al matí, les ablucions
amb aigua tèbia i sabó confirmaren les sospites de Mare,
que prou sabia que el dia seria un dia d'aquells. Una
esmorzà llet grassa i pa amb oli, l'altra una infusió d'oren-
ga. El migdia, la tornada de Pare del camp i els estofats
encara sense escalfar les sorprengueren xerrant a la taula
de la cuina. Més tard, ja negra nit i al llit immemorial,
Mare preguntà pel xicot.

–És bon noi –respongué Pare– i sa, i treballador –con-
clogué.

Passarien d'altres estius, els que hi ha fins als quinze
anys, però no passarien pas d'altres pensaments ni d'altres
alternatives. Ni tampoc mai no es recordà tan net de bro-
lla el rere del molí ni tan neta la roba de casa, encara que
l'un no sabé de l'altra, ni l'altra de l'un, més que per la
humitat de les mans, la lluïsor dels ulls i el ritme compas-
sat del cor.

Per culpa del seu germà gran, Joan volgué tastar el
sabor dels llavis buscats un dia de llavar al rierol però,
quan intentava beure del nèctar, una de les velles del
poble, bugadera també, els sorprengué i els cridà. I del
dolç, tots dos se'n quedaren en prolegòmens. Cridà també
la vella a casa de Mare:

–Els hem de casar ja, que ja no se n'aguanten més.
Les velles teixiren el llenç amb el millor lli i orlaren

cada vora amb randes primoteres, i hagueren de discutir,
consultar i esbrinar fins a localitzar amb exactitud quin
fóra el punt en què el cast forat uniria carn amb carn per
tal de fer-ne una altra, petita i mamaire. Imaginaren gran-
dàries i volums amb discussions, consultes i esbrinaments
per tal que el forat no fos més ample que el necessari, i al
final en brodaren la circumferència per evitar filagarses
molestes. Quan fou acabat, rentat i planxat, mare i filla
repassaren les normes maritals, el què, el com, el quan i el
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on, però el perquè, ai!, Maria Antònia no pogué pas com-
prendre ni Mare explicar.

Enrere romangueren els anys joves, insisteix el pensa-
ment de Maria Antònia. «Quan torni del molí li diré, i
sabré trobar el moment exacte per l'últim intent perquè de
sangs, tan sols me'n queda una. Quan torni del molí li diré,
sí.» Tornaria del molí per al sopar. D'altres i per torns s'en-
carregaven de mantenir lliure de brolla el rere del molí,
Maria Antònia ja no se'n recorda, del llenç de lli, orlat,
foradat i brodat.

Celebrat el sagrament a la plaça pública, al matrimoni li
fou adjudicada la cambra on dormí la infantesa la petita
Maria Antònia, a casa seva. La finestra deixaria passar,
aquella nit, un poderós raig de lluna per a il.luminar-los
amb resplendors platejats. El forat marital deixà passar un
raig poderós que esperava, creixent dia rere dia, el gran
moment d'expressar allò que no expressen les paraules.
Ella no en digué cap, només cridà amb sordesa però d'un
audible tal que Mare, a la seva habitació, aclucà els ulls tot
recordant el preu de l'estupidesa. Després el món fou lleig,
brut, llord, dolorós i incomprensible. Joan no sabé què fer
amb el poder d'un raig que insistia a renéixer cada cop que
jeia mort, ni Maria Antònia sabé què fer amb el raig des-
tructor. El temps i la insistència d'ambdós, els consells de
Mare per a ella, i els consells del germà gran per a ell,
relegaren el llenç de lli a l'oblit i feren del llit infantil un
jaç on la carn estigué amb freqüència però el plaer fou
ocasional.

Les velles d'arreu esperaren i contaren mesos amb l'es-
perança de veure-la de panxa gruixuda, però l'espera fou
inútil i les llunes passaren inexorables. «Que no tens sang
per a tota la vida», li deien tot comprant melons al mercat,
rentant la roba al rierol o fent la passejada. Maria Antònia
no responia. Després arribaren recursos i consells posats a
la pràctica, obeïts escrupolosament fins al ridícul, «que
has de posar les cames cap amunt», «feu-lo de migdiada»,
«mai en nits sense lluna», «no mengis res amb orenga»,
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«que sigui en silenci», «no t'oblidis del llenç», «encara
que sigui plorant». Que sigui o que no sigui, que si això o
que si allò, la panxa de Maria Antònia no volia pas créi-
xer, però creixia cada nit el raig del xicot, ja sense sorpre-
ses i cada cop amb menys il.lusions.

Les pells llises perderen llisor. Les mans es descubriren
calloses i les ungles es tornaren groguenques a la base i
negres a l'extrem. La carn ferma perdé fermesa. Les
mamelles, abans rosades, punxegudes i apuntades cap al
front, es feren capbaixes i de mirada cota. Apareixeren
solcs més pàl.lids a la cara i més aviat blaus a les cames.
Fins que un vespre estiuenc, tornat Joan del molí, Maria
Antònia descobrí que la suor del seu home ja no era pas
salada: feia pudor de demonis.

–Tònia –li cridaven pels carrerons tortuosos del poble–,
fes alguna cosa –i li aclucaven un ull alhora que es toca-
ven amb discret suggeriment una mamella lànguida o el
ventre baix. Però quan les marques del temps i les succes-
sives sangs inútils deixaren empremta a la carn i a l'hu-
mor, les velles li retiraren el salut.

–Inútil –xiuxiuejaven algunes.
–Potser és maleïda –d'altres comentaven.
Segons es digué, el molí teixí la seva tela a la pell de

l'home i la joventut hi passà ràpida, i aviat se'l veié arru-
gat i amb olor de demonis i d'aiguardent de canyamel. De
res serviren consells del germà gran ni del pare en la inti-
mitat de la molinada: la panxa de la dona era buida. «Fes-
ho a poc a poc», uns; «fes-ho un ramat de camins, tots
seguits», d'altres. «Fes un període d'abstinència», uns; «no
la deixis ni tan sols respirar», d'altres.

–Fes-ho amb una altra –al cap i a la fi va dir un moliner
insignificant i barbamec. Tots ho havien pensat però ningú
havia gosat de dir-ho. Barbamec i insignificant, la roda del
molí el va matar una matinada molent el gra, la matinada
següent a la tarda de les tres vegades. Tots saberen que foren
tres les vegades, però no pas Joan, convençut que només hi
havia estat ell, i que el noiet era de la seva pròpia sang.
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En dia oportú, el barbamec la portà en carro des d'un
poble veí, li donà un vas de vi negre i un tros de coca de
farina, i rere el molí, a mitja tarda, la féu servir amb insig-
nificància per tal de deixar-li els sucs dins la panxa i asse-
gurar que el segon tirador, quan tiri, encerti. Joan fou el
segon tirador sense saber que ho era. Gaudí d'ella com no
recordava d'haver-ho fet mai amb ningú, i li deixà els sucs
com a empremta perenne, i la deixà després abandonada
rere el molí i es marxà a casa, fèrtil i potent com mai se
sentia. No sabia que des del cim del molí el barbamec i la
resta de moliners vigilaren que el divertiment i el procedi-
ment fossin de forma, de lloc i en temps adients, i contro-
laren la correció animal de tot l'experiment. El barbamec,
més barbamec i més insignificant, volgué encara una tira-
da més, però com que la pobra ja no en volia més, hague-
ren d'agafar-la entre tots i així la tercera vegada començà
entre rialles masculines i acabà entre llàgrimes femenines.
Barbamec i insignificant, la roda del molí el matà a la
matinada.

Tot el poble s'assabentaria, al seu temps, que la pobra
tingué un noiet de pell bruna i ulls grossos i tafaners. Joan
rebé totes les enhorabones, discretes, perquè quedà
demostrat que els seus sucs germinals germinaven si la
terra és bona. Llavors el temps continuà passant i foren
pocs qui observaren que el noiet moreno i d'ulls grossos i
tafaners es convertia en un homenet fort, treballador,
moreno, d'ulls grossos i tafaners, però barbamec.

Assabentada, Maria Antònia no en digué res: tan sols de
Joan buscaria sucs germinals i no pas la pell, i encara
menys la passió. L'altre no se n'assabentà. D'altres camins
Joan anà amb dones momentànies rere el molí, sota el
salze o a prop del rierol. N'oblidaria aviat els rostres; dels
noms, no arribaria mai a saber-ne gaire cosa.

Mare ja havia perdut les esperances d'ésser àvia, però
no pas Maria Antònia d'ésser mare. «Seré mare i seré
àvia», pensava, i en veure la mare privada d'ésser àvia es
deia que el mal de no ésser mare és no ésser àvia, i conti-
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nuava fregant terres enrajolats de vermells. Fins que un
dia, amb la clarividència de l'última sang a punt, veié la
sabiduria a prop, i veié així que la forma, el mètode i el
sistema serien infal.libles.

Evitaven trobar-se amb ella a la plaça, deixaven el meló
si les presències coincidien al mercat. No deixaren les
noies mirar-la ni que fos de reüll. De tant en tant, sí que a
Mare li preguntaven amb sorneria i ella responia que res,
amb vergonyes. «Que ho intenti a l'inrevés», «que faci un
tridu, una novena, una quinzena i una quarantena», «que
faci força», «que no en faci». «Quan torni del molí», es
repetia Maria Antònia en la solitud dels terres fregats.

–Tònia –de vegades li cridaven els adolescents a la nit,
sota la finestra, a penes un instant abans de la sortida de la
lluna, el raig de Selene ja no era tan poderós ni il.lumina-
va l'estança amb resplendor d'argent.

Queia el capvespre d'estiu quan Joan arribà fent pudor
de demoni i enfarinat. Maria Antònia li donà un tassada de
brou, ell begué en silenci. En silenci el mirà: res no sobre-
vivia del que havia estat en temps de la roba retorçuda i el
dallar l'herba alta rere el molí.

–Al bany –li digué en acabar –, la tina és a punt.
De la mà el portà, amb delicadesa li tragué la roba

emblaquinada i suosa. Joan pensa en una nit de passió tar-
dana, però s'equivoca i entra a la tina on amb prou feines
hi cap assegut. Somreia, l'estúpid. Aigua una mica tèbia,
un xic sabonosa i una tènue aroma de llorer i romaní.
Maria Antònia banyà Joan com si fos un noiet, i encara
Joan li somreia.

–Farem l'últim intent –diu ella.
–L'últim intent? –pregunta ell.
–Ja et diré quan –Maria Antònia ho sap perquè sap que

l'última sang serà la pròxima.
Joan la mira, estúpid. Una petita força, tan sols un

moviment quasi imperceptible avisa del seu despertar
tardívol. L'avís li fa brillar els ulls i Maria Antònia se
n'adona:
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–Només vull la teva llavor, Joan, la passió la deixes per
al rere del molí.

Acabat el bany, el portà a la seva cambra, la cambra
infantil on la seva ninesa, present i pretèrita alhora, es vol
perpetuar en un fill, en una filla, nina i nineta. Joan, ninot
i estúpid, espera sense entendre. Maria Antònia és al llit
gitada. Ara llueix la camisa de dormir de Mare, blanca tan
blanca i brodada de filigranes al cosset: la tenia reservada.
No mira enlloc, els ulls tancats i la boca tancada, i aspira
tot l'oxigen amb moviments amplis, profunds però lents i
de cadència irregular. La panxa de Joan fa sorolls de
panxa, la panxa de Maria Antònia espera el senyal. Les
mans de Maria Antònia són posades a l'abdomen, una a
cada vora, quietes i delejants, esperen la subtil vibració
que indicarà l'hora. Joan, que no n'entén, s'hi apropa.

–Vés-te'n, ja t'avisaré.
–Tònia –cridaren els adolescents una llarga estona més

tard, i de cop i volta la nit s'obrí tot apartant la foscor i
donà pas a un poderós raig de lluna que il.luminà Maria
Antònia amb esplendor d'argent.

–Ara, vine –li digué, perquè les seves mans havien
enregistrat la subtil vibració, una vibració poderosa, el
senyal inequívoc que esperava d'ençà de llavors. A penes
pogué Joan complir conforme la necessitat mínima. Maria
Antònia no obrí els ulls ni la boca, ni deixà d'aspirar l'oxi-
gen amb moviments amplis i irregulars, encara que la suor
de Joan ja feia pudor de demonis.

–Ara vés al molí, ja tenim l'albada, és l'hora de treballar,
la roda t'espera.

La roda del molí el va matar aquella mateixa matinada.
Maria Antònia, quaranta setmanes més tard, tingué un
noiet que oportunament li donà catorze néts: set fiets i set
fietes. I encara Maria Antònia va tenir temps de veure la
primera besnéta.
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Les portes i les finestretes

Alguna cosa passava: les portes del metro no es van
obrir. A l'estació tothom desesperava. Dins del tren es des-
esperaren, trencaren els vidres i sortiren a través de les
finestretes. Alguns van caure a l'andana i van arribar a
temps per a la feina, d'altres caigueren a les vies i els matà
el tren que circulava en sentit contrari; aquests no van arri-
bar a temps per a la feina. Els qui eren fora entraren al tren
per les finestretes rompudes i llavors el metro va poder
continuar fins a l'estació següent.

La matança del porc

–En relació a les informacions que des de mig matí cir-
culen per aquesta institució sanitària –vaig agafar la
paraula per respondre, serè i tranquil–, sense adonar-se del
mal que fan a la més pura tradició porcina i perquè m'ho
demaneu, senyor comissari inspector i senyor assessor del
comissari inspector, us explicaré a continuació com es fa
la matança del porc i per què el porc que va matar aques-
ta colla de visionaris al pati de Sa Molinera Sanitària n'és
una versió poc ortodoxa, encara que prou efectiva –conti-
nuava amb posat seriós i responsable perquè les circums-
tàncies així ho demanaven, i a més perquè hi era present
la cúpula directiva, no pas tots, però, que no van badar
boca.

–Gràcies per la nomenada –indicava l'uniformat que
semblava més vell–, però jo no sóc cap comissari inspec-
tor ni aquest senyor és cap assessor de cap comissari ins-
pector. Només som policies del carrer i tan sols volem que
vostè ens expliqui el que va passar aquest matí a la insti-
tució i res més que això. No cal que ens ensenyi com s'ha
de matar un porc.

–Una cosa, senyors, ens portarà cap a l'altra. A més,
saber com es mata un porc és útil per mantenir viva la tra-
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dició de la matança del porc, i és útil també per matar un
porc, que mai se sap, perquè de porcs n'hi ha per tot arreu.
Començaré, si m'ho permeteu, fent oïdes sordes a la inte-
rrupció que acaba de treure cap en aquesta conversa infor-
mativa i amb característiques interrogatives. Deia que el
que va passar a Sa Molinera Sanitària n'és una versió poc
ortodoxa, perquè la botifarra que van fer no és la tradicio-
nal però, això no obstant, haig de reconèixer que ha estat
adient per calmar les ganes que hi havia de fer-ne. Aquesta
mena de botifarra és millor que res, segons ensenya la veu
popular, sàvia i sempiternal, quan diu que una botifarra a
temps és un victòria.

«Dissortadament, l'escassa qualitat de la carn de certs
tipus de porc no permet de fer d'altres embotits. En el cas
del cas que tant us preocupa, senyor comissari inspector i
senyor assessor del comissari inspector, la possibilitat del
pernil salat va quedar descartada de bon començament,
encara que tothom sabia que l'animaló tenia les potes de
color negre, circumstància més aviat conseqüència d'un
trepitjar quotidià en negres tintes que no pas de l'origen
ètnic o de l'alimentació del desgraciat.

«Deia que aquesta matança ha estat poc ortodoxa, a
més, perquè no es va respectar el procediment tradicional,
fet que no hauria de considerar-se una cosa enutjosa sinó
avantguardista, ja que a partir d'ara queda establerta una
nova manera de matar porcs. Aquesta manera de fer es
podria convertir, amb el temps i la insistència de practicar-
la, en tradicional, pròpia de casa nostra, què us sembla?

–Res no ens sembla res de res. Nosaltres no estem per a
semblances ni per a opinions. I ara, vol dir-nos d'una
vegada el que hi va passar?

–Sí, amb molt de gust. Abans, però, ens hem de pregun-
tar com es fa correctament la matança del porc. Vet aquí
la resposta. El primer és tenir un porc. Tenir-ne un a l'a-
bast de la mà no sembla un problema logístic a cap lloc,
on és un animal habitual, gairebé una part indivisible del
paisatge. Però, què feia un porc, grassonet i temptador, a
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les oficines de Sa Molinera Sanitària? Algú l'hi va portar
d'amagat o es va desenvolupar a dins, a poc a poc, des de
la condició embrionària? O és més aviat el resultat inespe-
rat de l'evolució de les espècies, segons explicava Charles
Darwin amb allò del ocells de les illes Galàpagos? O pot-
ser és una misteriosa metamorfosi d'allò que no semblava
porcí al principi però en portava les característiques gra-
vades a foc dins l'entrellat del codi genètic? En tot cas, un
porc fora de la porquera, és una situació rutinària o excep-
cional? Són part inseparable del paisatge, rural i urbà, els
porcs, en aquests temps? Respondre aquests interrogants
no és feina que em pertoqui, encara que en tinc opinió for-
mada; si voleu ara us l'explicaré amb molt de gust.

–No, no cal que ens expliqui cap opinió, sinó fets,
només els fets fets –va apressar-se a interrompre l'unifor-
mat que semblava de més edat.

–Això mateix és el que faig, i continuo tot seguit amb la
matança del porc. El procediment comença de manera
lenta, progressiva, quan la colla sent la necessitat física i
psíquica de matar el porc. De vegades és una qüestió de
gana o d'oportunitat, però d'altres vegades és una obliga-
ció, i fins i tot una necessitat, gairebé un deure moral per
protegir la integritat pròpia i la de les generacions futures.
Al principi, aquesta necessitat sembla mal de panxa o mal
humor; després apareix un descontent i un xiu-xiu a la
cafeteria, a la rebotiga, a la penya i a la tertúlia discreta; el
xiu-xiu es fa run-run; el run-run, avalot; l'avalot, aldarull;
i l'aldarull, motí: ja hi som. No obstant aquestes últimes
paraules semblaren de la meva collita, no ho són pas: són
del gran mestre Eugeni d'Ors, modificades per tal d'adap-
tar-les a les circumstàncies esfereïdores, però alhora alleu-
jadores, que els fets que us estic aclarint ens fan reviure a
tots els qui vam tenir el desgrat de conèixer el porc quan
encara vivia dins el regne dels porcs vius.

–Modifiqui i adapti les paraules que li vinguin més de
gust si amb això comença d'una vegada a dir-nos què va
passar aquest matí al pati de Sa Molinera Sanitària.
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–Gràcies, amb aquest permís estic més tranquil i millor
disposat per continuar. Continuo, per tant. Tan bon punt
tingueu escollit l'animal i decidida l'operació, cal posar fil
a l'agulla. Agafeu el porc i porteu-lo al pati. Vigileu les
sabates o el que sigui que porteu de calçat, no fos el cas
que el porc us hi faci porqueries urinàries o fecals, que en
fa amb molt de freqüència, i a la babalà. Caldran tres o
quatre persones com a mínim per agafar el mamífer.
Compteu que no voldrà pas acompanyar-vos i que es
resistirà amb tot de moviments, crits i arguments insospi-
tats. És notable com el porcam se n'adona. No subestimeu
ni les forces, ni l'esperit ni la intel.ligència del porcí. El
podeu agafar de la cua, de les potes, del cap i de la panxa,
però no pas de la boca, que mossega.

«A la versió de la matança que es va fer a la seu de Sa
Molinera Sanitària, sembla que el porc ja sospitava d'un
temps ençà que havia estat escollit i que, en conseqüència,
una mica més tard o una mica més d'hora, li arribaria l'ho-
ra. I és clar, l'hora fatídica li va arribar com li arriba a tot
porc d'aquest corral. A mig matí van anar a buscar-lo. El
van trobar a les seves dependències. Es feia el distret men-
tre mastegava desganadament unes patates alhora que for-
follava un munt de papers amb el morro. Mirava de reüll,
va adonar-se de la malastrugança que li cauria a sobre.

«Tothom a la colla de visionaris el va rodejar. S'hi van
apropar tots a la una, simultàniament. S'estrenyia de
manera inexorable al seu voltant un cercle com més va
més ofegant. El porc es va veure perdut, és clar, i va
començar a cridar com un porc, i ja se sap que el crit és la
raó del qui no té raó. I llavors, precisament, el crit porcí va
fer de senyal perquè tots li caiguessin a sobre. El van aga-
far entre molts, homes, dones i fins i tot fiets i fietes, i ado-
lescents, i el van dur al pati.

«Reglamentàriament, després li heu de nuar amb força
una corda resistent a una de les potes del darrere. I encara
que cridi, encara que es mogui, encara que bavegi, encara
que faci promeses de caire electoralista, encara que dema-
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ni perdó, pengeu-lo de tal manera que quedi balancejant-
se cap per baix.

«Féu el cor fort, ara. Fiets i fietes, persones impressio-
nables, aprensius en general, dissimuleu, doneu-vos la
volta, tombeu-vos, mireu cap al blau cel i tapeu-vos les
oïdes, perquè el porc és a punt.

«Llavors algú que agafi el ganivet. Convé que sigui una
ganiveta de tall, grossa, esmolada fins la por i amb punta
aguda. Guaiteu, que el porc sap el que li espera. Ja no pot
fer-hi res, ja no es pot defensar, no té manera de resistir-
s'hi perquè està despullat, desargumentat, penjat i nuat.
Només pot fer una cosa: mirar-vos. L'últim recurs del con-
demnat és mirar el botxí i amenaçar-lo amb la mirada, un
recurs desesperat i inútil si el matador és insubornable, tal
com ha de ser. Penseu que la imatge amb què les retines
porcines tancaran aquesta vida terrena serà la del seu botxí
juntament amb la de la resta de persones que hagin parti-
cipat en el seu final. Alguns especialistes pensen que
aquesta imatge pòstuma s'ha d'evitar tot fent servir una
caputxa porcina, però d'altres pensen en sentit contrari,
que el porc miri i sàpiga que las porcades es paguen.

«Insubornable, l'escollit per a la clavada definitòria que
agafi el cap del porc pel morro i, sense dubtar ni tremolar,
amb força al canut, que li clavi al coll la ganiveta fins
l'empunyadura. Aquest moviment ha de ser ràpid, enèrgic,
decisiu, mortal. Brollarà sang barrejada amb bombolles
d'aire. El porcí emetrà un crit agut, penetrant, esgarrifós,
esborronador, que s'anirà apagant a poc a poc i potser es
mourà una mica, tossut, el moribund.

«Al pati de l'empresa Sa Molinera Sanitària les coses
anaren de manera menys reglamentària. De primer, amb
timidesa, alguns li donaven cops de puny mentre d'altres
li feien puntades de peu. El van insultar, el van escopir i
fins i tot li van pixar a sobre. No li varen pas tapar els ulls,
per tal que pugui mirar, el porc, i assabentar-se'n. Ni li
varen pas tapar la boca, per tal que pogués dir la seva,
pero no la va dir.
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«De segon, amb el personal força més animat, li van
clavar ganivets, forquilles, filferros, tornavisos, trempa-
plomes, bolígrafs i llapis. Al principi, el porcí feia patolla-
des, després cridava pel que semblava impotència, i cap al
final només gemegava. No em consta que hagi fet cap gest
de penediment, però.

«D'agressors i agressores n'hi havia un munt, el pati
n'estava ple. Els de càrrec més alt, amb la cortesia pròpia
de la bona posició sociolaboral, després d'apallissar afe-
rrissadament la bèstia durant l'estona necessària, van tenir
la delicadesa d'apartar-se una mica de l'escena de l'ajusti-
ciament per permetre que més persones, subalternes, inte-
ressades també en una agressió directa, poguessin apro-
par-se per acomplir el desig llargament acaronat d'esco-
metre el desgraciat. Així, organitzats de manera espontà-
nia però respectuosa de la jerarquia, tothom va poder fer
la seva, senyor comissari inspector i senyor assessor del
comissari inspector.

–Ja li he dit que jo no sóc cap comissari inspector ni
aquest senyor és cap assessor de cap comissari inspector,
que només som policies. Continuï, sisplau.

–D'acord. En circumstàncies normals, el porc ha de
romandre penjat, sagnant, hemorràgic, fins que quedi avo-
lèmic, un neologisme que indica l'absència total de sang, el
dessagnament acomplit, l'hemorràgia pòstuma, l'acomia-
dament vital, l'adéu-siau perenne, el pas cap al més enllà,
el viatge sense retorn, el no-res, el finament infinit, el
silenci de la mare terra, el desnonament complet, el somni
per sempre més, el sinus extramaternal, l'enlloc absolut, la
desvitalització, el regrés a la pols, el forat negre, el veure
les flors des de baix, el gens ni mica, l'antimatèria, la des-
organització postrema, l'èxitus, el zero a l'esquerra, l'ome-
ga, l'òbit, la condició cadavèrica, la rigidesa final, la fredor
mortuòria, el pou sense fons, l'existència acabada, l'obra
finalitzada, la fatalitat indesxifrable, la norma ridícula, la
trajectòria trivial, la xifra que no quadra, la mitjana numè-
rica, el percentual inadmissible, la dormida total, el no
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indestriable, la copa de cava, el brindis dels altres, la negra
negror, el bitllet de tornada, la baixada fins al final, la fos-
cor més fosca, l'allò incomprensible... En d'altres paraules,
la mort porcina, el traspassament del porcí, el desenllaç del
mamífer, la fi del quadrúpede, el decés de la bèstia, la
defunció del porc o el traspàs de l'omnívor. Confirmat des-
prés el fet de l'animal no tenir ja més alè ni símptoma
extern ni intern de vida, cal eviscerar-lo, és a dir, esventrar-
lo de primer i desbudellar-lo de segon.

«En canvi, a casa nostra, el porc empresarial, en comp-
tes de morir penjat com cal, va morir al terra. Encara que
va quedar ple de forats, els seus forats naturals van ser res-
pectats, oblidats, tal vegada menyspreats. Ningú va mani-
festar interès en el procés de l'evisceració. En acabar-se la
feina, i quedar ben feta, i rentades les mans a la pica del
pati, tothom va tornar a la feina ja que encara no havia
arribat l'hora de sortir per dinar.

«Així, el monstre va quedar al bell mig del pati, mort i
ben mort, on vosaltres l'heu vist fa una estona. I ara que us
he explicat amb detalls els detalls de la matança del porc
segons les dues versions, la tradicional i la innovadora, us
faré cinc cèntims de la interpretació que heu de fer del que
ha passat a casa nostra. 

–La interpretació del fet és funció pròpia de nosaltres,
l'autoritat legalment constituïda i constitucionalment i
reglamentàriament avalada, i no pas de vostè. Ara faci'ns
el favor de dir-nos nom, cognom i càrrec de les persones
involucrades en la mort del mort.

–D'acord, amb molt de gust satisfaré aquesta demanda tal
com he satisfet les anteriors. Abans, però, us vull convidar
a considerar aquest fet alleujador com la conseqüència pre-
visible i inexorable, guanyada dia rere dia, d'una actitud
errònia, i caparrudament persistent. Al cap i a la fi, a cada
porc li arriba el seu Sant Martí, com diu la veu popular...

–I mort el porc, morta la ràbia –va interrompre, temorós
i discret però amb una curiosa brillantor als ulls, el policia
més jove, que fins en aquell moment no havia dit res.
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–Sí, però no ens hem d'oblidar que a porc mort, porc
posat, segons diu la mateixa veu popular. Continuo. Si
aquesta explicació us resulta només diplomàtica, massa
críptica o recargolada en excés, simplement podeu inter-
pretar que la colla estava farta del porc i de les porqueries
que feia cada dia, al pati i arreu. Heu d'entendre que d'a-
questa fartança en sorgí la matança. És la llei de la vida,
senyors policies o mossos d'esquadra, de l'esquadró pro-
tector, agents i artífexs de la seguretat ciutadana, sentine-
lles de l'aurora, pares adoptius i alhora potestatius, vigi-
lants de l'alba, soldats d'un exèrcit salvador...

–Què diu ara? Només som policies, i prou, i volem acla-
rir el que va passar aquest matí.

–Això, aclarir-vos-ho, és el que intento de fer. En
poques i senzilles paraules, el que ha passat és això: al pati
de l'esmentada empresa una colla de visionaris va matar el
porc. Voleu saber quines persones formen la colla visionà-
ria? Vet aquí la resposta: tots el treballadors Sa Molinera
Sanitària, i els usuaris, és clar, és a dir, tothom.

–Tothom? Tots a la una? Com aquella història castella-
na... com es deia?

–Fuenteovejuna, escrita pel magnífic Félix Lope de
Vega y Carpio, en 1611 –va apuntar el policia més jove
amb saviesa jovenívola– o també Assassinat a l'Orient
Express, escrit per l'Agatha Mary Clarissa Miller Christie
Mallowan, publicat per primer cop en 1934 –va comple-
tar, satisfet.

–Em sembla que d'aquests casos, reals i desitjats, n'hi a
per a tots els gustos –vaig afegir.

–Això... ara me n'adono. En aquest cas, fóra millor de
fer els ulls grossos, plegar i marxar –va dir el policia més
gran, amb saviesa madurívola.

–De cap de les maneres. Si heu vingut fins aquí sou
convidats a prendre una copeta d'un vi molt bo que fem
nosaltres mateixos, els de la colla de visionaris. Ara en
portaré una ampolla i brindarem, senyor comissari ins-
pector i senyor assessor del comissari inspector –vaig
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concloure, il.luminat pel triomf i per l'acceptació po-
licial.

Em persegueix un detectiu

Mitjanit tocades i ja no plovia. L'empedrat, però, roma-
nia xop de l'aigua caiguda i concentrada en el munt de
petites basses que, separades les unes de les altres per
superfícies de pedra convexa, dificulten el pas de les se-
nyoretes de sabates de taló, freqüents i habituals en la tra-
vessia. Abans d'arribar-hi, servidor va començar el procés
de dissimulació de la seva figura, prou coneguda: quan la
cantonada era a tocar, el barret em tapava mig cap fins a
les orelles i les solapes de la gavardina grisa me'n cobrien
la meitat inferior.

Amb aquest amagatall portàtil, servidor no hi veia
gaire, la qual cosa no era pas motiu de preocupació perquè
el camí era prou conegut i jo em guiava més aviat pel cos-
tum, les olors i el desig. Mans a les butxaques. Cap ànima
humana al carrer, només un gos prim i avorrit mirà passar
tan discreta figura. L'atmosfera humida i freda feia que
l'alè fos un nuvolet rítmic expel.lit amb cada respiració,
més accelerada segons s'hi arribava.

Servidor passà la cantonada: tot en ordre, res presagia-
va la presència del detectiu, amagat com una rata al can-
cell de la porta veïna. Se'm feia aigua la boca en pressen-
tir la sala, de llum tènue i de música suggeridora, de cati-
fes vermelles i cortines de color de passió. I les senyore-
tes... quines senyoretes!

Passava davant de la porta del costat quan una olor des-
acostumada, encara que llunyanament familiar, i un frec
anormal, em sobresaltaren fins al punt de deixar-me sec,
paralitzat al bell mig de la travessia molla, de la nit freda.
Només vaig trigar un segon per adonar-me que allí hi
havia algú, ocult i traïdor. Devia ser una persona masculi-
na, segur que embotida en una gavardina grisa i coberta
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per un barret mig enfonsat, segur que fumador de tabac
negre i barat, segur que amb un petit quadern i un llapis
robats de l'agència, segur que amb gana i sense escrúpols,
segur que es tractava d'un detectiu.

«La meva dona, la meva dona m'ha fet seguir», pensa-
va atemorit. L'altre sortí de l'amagatall i vaig sentir-lo al
meu darrere, gairebé a fregar gavardina contra gavardina.
Em vaig sentir perdut, i encara que acovardit per l'embos-
cada i desil.lusionat per no poder entrar on, de ben segur,
m'haurien amagat amb dolcesa sota llençols de seda amb
olor de colònia i temperatura corporal. Vaig conservar la
calma que sempre m'ha caracteritzat per tal de decidir què
fer en aquelles circumstàncies tan comprometedores. No
vaig moure ni un pèl, servidor es quedà palplantat, i enca-
ra més perquè una pistola es va recolzar suaument però
indubtable a la meva esquena. Amb el cap fred i la mà
esquerra a punt com sempre, vaig inventar un pla que li
vaig exposar tot seguit:

–Miri, senyor detectiu, aquest és un problema que
podem solucionar de manera ràpida i efectiva. Ja sé qui és
vostè, sé què vol i sé també que la meva dona és qui li ha
enviat per espiar-me, però també sé que tinc un grapat de
bitllets de cent a la butxaca dreta de la gavardina –el des-
graciat m'hi ficà la mà i em robà la pasta sense dir res i
continuava amb la pistola a la meva esquena–. A més, el
convido a entrar, ja veurà les senyoretes que hi ha, jo pago
tot, és clar, només caldrà que la bruixa de la meva dona no
en sàpiga res i tots dos oblidem l'episodi.

Llavors, a poc a poc, el detectiu em va voltar i vam que-
dar cara a cara. Continuava sense parlar, mut, i ocultava la
cara amb un joc d'ombres projectades des de les ales del
seu barret, enfonsat fins a les orelles, i les solapes de la
gavardina grisa, pujades fins el nas. I quan servidor pen-
sava que la qüestió ja estava solventada gràcies a l'astuta
proposició, el detectiu es va treure el barret, va abaixar-se
les solapes de la gavardina. La pistola a la mà, apuntant-
me.
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I per un raig de claror de lluna que va sortir entre els
núvols de pluja nocturna, quasi sobrenatural, que li
il.luminà la cara, vaig assabentar-me'n: era la meva dona.
I d'ençà d'aquella topada que estic aquí, així.

Les tres al.lotes

–Posa't al sol –li digué Visitació. Feia dies que observa-
va que Purificació estava pàl.lida, i en imaginar-se el
menú del dia va recordar que per a la pal.lidesa d'hivern
no hi ha res millor que el sol de mig matí i el fetge amb
patates. Purificació féu cas i tot d'una agafà una cadira i
s'assegué al pati; en un altre temps, amb mans millors,
s'hauria endut la costura o les puntes.

–Durant l'hivern et poses pàl.lida perquè el sol està més
allunyat de la Terra.

–Sí –li contesta Purificació des del pati.
–Segur que no m'has escoltat, i si m'escoltes, segur que

no m'entens.
–Sí –li contesta Purificació des del pati.
–Deixa-la tranquil.la –diu Resurrecció des de la cuina,

tot llevant-li les vores membranoses als quatre últims talls
del fetge–. Que no veus que les mans li fan mal i té els
peus inflats?

–Sí que em fan mal les mans i que tinc els peus inflats,
i això significa que avui plourà –apunta Purificació des
del pati amb saviesa popular.

–Encara és prest per ploure, sempre plou a la primave-
ra i encara som a l'hivern.

–Si Purificació té inflats els peus, és que plourà.
–Ja veureu que plourà –assegura Purificació des del pati

tot alçant la vista per veure-hi un cel immens d'un blau
intens.

–No crec que plogui –Visitació, des de la galeria.
–Espera't i ho veuràs, aquest vespre tindrem aigua…

Els peus de Purificació mai no s'equivoquen –apunta
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Resurrecció, i posa els talls de fetge a la cassola.
–Avui ens menjarem el fetge, el que queda del fetge?
–Sí, és el que queda, i a més Purificació està pàl.lida, li

vindrà bé.
–Em vindrà bé, sí –conclou Purificació des del pati.
–Sí –conclou Visitació des de la galeria, i Resurrecció

continuà a la cuina tot vigilant el fetge.
Les tres germanes viuen juntes d'ençà que van morir els

marits. Els van matar durant la guerra, a la plaça del poble,
en una batalla absurda: eren els únics tres homes que hi
romanien, van defensar el poble d'uns atacants que no ata-
caven gaire. Els rebels havien entrat al poble per conque-
rir-lo a sang i foc, però tan sols van trobar la resistència
dels tres marits, atrinxerats sota la font de la plaça. Els van
matar en un tres i no res, i tot va anar tan ràpidament, i tan
fàcil, i tenien encara tantes ganes de guerra i desolació que
van pensar en dedicar-se a la barbàrie, perquè de combats,
a la vista quedava, ja no n'hi hauria en aquell poble. De
primer intentaren el pillatge, però al poble ja no quedava
res d'interessant, només coses de la llar i estris per fer
feina al camp. Descartat el pillatge, pensaren en viola-
cions, però només trobaren Visitació, Resurrecció i
Purificació, i no les van tocar, ja no en tenien ganes, van
dir, i acabaren marxant del poble amb cares llargues i bui-
des les mans. D'ençà de llavors que les tres germanes
viuen a la mateixa casa, la més gran del poble, un poble
desert.

Purificació prenia el sol d'hivern convençuda que plou-
ria cap al vespre, i començà a fer-se fregues seques a les
mans adolorides i als peus inflats.

–Agafa –Visitació li dóna un bòtil amb greix de porc
perquè és bo per a la pell, els ossos i la inflor. I Purificació
continua amb les fregues, ara amb el greix.

–Gràcies… Creus que plourà?
–No ho crec, encara és prest per ploure, sempre plou a

la primavera.
–Però tinc els peus inflats i les mans em fan mal.
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–Ja ho sé, per això t'he donat el greix de porc, perquè et
facis fregues.

–Ja me les faig… Sempre plou quan tinc els peus
inflats, crec que avui plourà, o canviarà el temps, o passa-
rà alguna cosa.

–No crec que el temps canviï només perquè tens els
peus inflats.

–Sí, és clar –va concloure Purificació, que això no obs-
tant mirava el blau cel tot buscant algún núvol de tempes-
ta, però res, no en va veure cap. Però va admetre, només
per a ella, que la llum era estranya, com si fos tèrbola.

Resurrecció aprofità que pujava a les golfes per buscar
les quatre patates per als quatre talls de fetge, i des de la
finestra estant albirava l'horitzó: tot era blau cel, cel pro-
fund i net encara que s'endevinava quelcom de tèrbol a la
llum del migdia, i mirava el camí, aquí a prop i allà tocant
l'horitzó, tal vegada vingués algú, però el camí era desert.

–Purificació –cridà des de dalt–, aquí dalt hi ha patates
florides, i amb això indiquen pluja.

–Però Visitació diu que no plourà –va concloure un
altre cop Purificació des del pati.

Resurrecció va baixar a la cuina amb les patates al
davantal, les va rentar i pelar amb molta cura i les va afegir
a la cassola, i aigua calenta, i unes herbes. El poble havia
estat arrasat durant els mesos de guerra. Els nacionalistes
van endur-se tothom capaç de disparar un fusell, i els repu-
blicans van endur-se tot comestible, vegetal o animal. Els
nacionalistes van tornar per beure tot el que hi havia per
beure, i el republicans van tornar després, igual d'assede-
gats, i van endur-se les dones i els fiets perquè no tenien res
a donar-los per beure. Només van quedar les tres germanes,
amagades a la porquera, i els marits, a dalt d'una teulada tot
esperant l'operació de defensa del poble. I també va quedar
un porc vell i prim, malaltó, i les patates de les golfes,
malaltones. En quedar-se el poble buit i silenciós, les ger-
manes van sortir de l'amagatall i els marits van baixar a la
plaça, i a la plaça els va matar un escamot de rereguarda.
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–És massa –diu Visitació en veure la cassola amb el
fetge i les patates.

–Trobes massa? –preguntà sense interrogació–. Tal
vegada vindrà algú.

–Purificació, vine i posa't a cobert, que agafaràs una
insolació –diu Visitació per sortir-se del tema.

Després de sepultar cristianament els tres morts, les tres
dones van buscar venjança a les cases del poble. Van obrir
totes les portes, van entrar a totes les cuines, van furgar en
tot rebost, en tot armari, en tot rober. Buscaven arguments
per venjar-se del despreci, de la humiliació, del desensís
que tenien al cor. Buscaven que passés alguna cosa,
només un cop a la vida. De cada casa van agafar això que
van voler: d'aquí una vaixella blanca, d'allà unes estova-
lles brodades; d'aquí un cobertor de lana, d'allà unes saba-
tilles de seda...

–El menjar ja està a punt –diu Resurrecció–, preparem-
nos per dinar.

–Tinc bon color? –pregunta Purificació, però no li van
respondre.

A la palangana de porcellana rosa, una a una van rentar-
se la cara, el coll i els braços fins més enllà del colze. Van
vestir-se de brodats i van pentinar-se amb llaços de colors,
van vestir-se amb el millor que havien trobat aquí i allà, i
amb el millor que havien trobat aquí i allà van parar la
taula. Cada dia feien la mateixa rutina, Purificació,
Visitació i Resurrecció, des de la mort del morts.

–Deixaré la porta una mica oberta, tal vegada vindrà
algú.

–De passada mira el camí, i mira si plourà.
Igual que cada dia, amb la porta oberta i la certesa del

camí desert i del blau del cel, es van asseure a taula per
menjar, sense il.lusió ni gana, el que anava quedant de
patates i de porc, i ja no en quedava gaire cosa. Feia temps
que vivien reunides a la casa gran, rodejades del bo i
millor de cada casa, en espera d'alguna cosa que passés.
Havien oblidat el poble, només miraven el camí i el cel.
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–Tal vegada vindrà algú, ho hem de tenir tot preparat.
Començaren a dinar en silenci i en silenci acabaren, cap

soroll a l'exterior. Purificació pensava que començaria a
ploure al capvespre perquè continuava amb els peus
inflats. Visitació i Resurrecció també volien pluja, però de
la pluja no van dir-ne res, prou sabien que sempre és pluja
de dies i dies, i que la pluja ho embruta tot, i que menys
encara vindrà algú en dies de pluja, però igual esperaven
la pluja. Més esperaven que vingués algú.

Resurecció recollia taula i fregava plats mentre les ger-
manes repassaven els mobles del menjador i de la sala,
deixaven tot net i polit, tal vegada vingués algú, no les
agafés amb la casa sense fer. La mateixa cerimònia feien
després del dinar, cada dia des de la mort dels morts, i
cada dia esperaven el mateix miracle. Hi va quedar del
dinar, com sempre, la quarta part, no sigui cas que arribés
algú amb gana, però ni plovia ni arribava ningú.

En acabar les feines de la casa, tot passat i repassat, tot
ordenat i ben parat, les tres germanes s'acomiadaren mutú-
ament i anaren a l'habitació que a cadascuna li pertocava
per fer-hi la migdiada. Abans, però, de ficar-se al llit, amb
els millors llençols del poble, rescatats d'aquí i d'allà,
cadascuna mirà el camí des de la finestra, tal vegada hi
hagués algú de camí, i miraren el cel, tal vegada hi hagués
pluja. Ni pluja ni ningú a l'horitzó, però tot i així les tres
dormien mig despertes, amb una orella tancada i l'altra
oberta, tal vegada algú truqués a la porta.

–Ave Maria –es va sentir una veu de temorosa prudèn-
cia, però clara i eloqüent, al bell mig del silenci terrible i
esperançador de la migdiada.

D'ençà de la mort dels morts, Visitació, Resurrecció i
Purificació tenien cura de les patates i d'aquell porc prim
i esquifit, no hi havia res més a fer. Amb les patates de les
golfes alimentaren el porc amb avarícia, només el mínim,
i menjaven només patates cuites amb suc de patates i greix
de porc. Quan les patates començaren a florir-se, mataren
el porc, feina d'homes, però d'homes no en tenien.
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La matança del porc seria feina desagradable però
necessària. Van agafar coratge, van banyar el porc amb
aigua i sabó, el van assecar amb llençols blancs d'alguna
casa del poble, i després van haver d'agafar més coratge.
Encoratjades cadascuna amb l'esperit i la flaquesa de les
altres, i decidides a fer el que calgués, la feina va ser ràpi-
da i fàcil. Purificació el va agafar de les cames i
Resurrecció de les mans, i Visitació va clavar-li una llarga
ganiveta de tall al coll, i les tres feien cas nul dels crits i
dels moviments desesperats de l'animal, ni els va importar
acabar amb les mans tacades de sang.

Van salar la carn i la conservaven trossejada, tal vegada
vingués algú amb gana. Van separar el greix, una mica per
a les fregues de Visitació i la resta per al cuinar de cada
dia. Les vísceres s'havien de menjar sense espera perquè
no aguanten. Feia dies que menjaven vísceres, el fetge al
final, el final del fetge el dia del soldadet.

–Ave Maria –tornaren a escoltar les tres, i ja eren lleva-
des del llit i tot d'una es vestien amb pressa però amb cura,
ràpidament es pentinaren i assajaren el somriure al mirall.
I eren les tres a la sala a un mateix temps, amb una mate-
ixa idea.

–Ave Maria –digué Visitació, la primera, en trobar-se
una figura masculina esbossada a la porta entreoberta.

–Ave Maria –digué Resurrecció, la segona, en adonar-
se que era un soldat.

–Ave Maria –digué Purificació, la tercera, en saber que
era un soldadet brut i despentinat.

–Bones tardes –digué el soldadet–, que teniu aigua per
mi, si us plau, i alguna cosa per menjar?

–Sí que en tenim, sí –diu Visitació, i van tenir prou amb
una mirada còmplice entre les tres per tal que Purificació
sortís per buscar una botella d'aigua fresca, i Resurrecció
a escalfar el quart tall de fetge i la quarta patata. Visitació
quedà a la sala per fer els honors a la visita nouvinguda.
Aprofità per mirar-lo: poc més que adolescent, soldadet,
despentinat i brut, les botes amb pols d'indrets llunyans,
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l'uniforme massa gran, cara de gana i de set, ulls famo-
lencs, camisa de color caqui.

–Com és que no té fusell, soldat?
–No, no tinc fusell, però en tenia un fins fa uns dies, el

vaig canviar per aigua i menjar, a un poble de més enllà de
la vall… No tinc fusell ni diners, però puc treballar, si
voleu.

–No, per això no passi pena, nosaltres no cobrem res,
som amigues dels soldats.

Visitació i Purificació paraven taula amb estovalles bro-
dades i vaixella de porcellana blanca, el bo i millor de
cada casa. Uns minuts després, el soldadet era a taula, i
bevia aigua en copa de cristall i menjava amb coberteria
de plata i amb avidesa de soldat. Feia temps que l'espera-
ven, les tres també a taula, assegudes sense plat, el mira-
ven amb atenció i es preguntaven si seria soldat republicà
o nacionalista, i si havia estat tan dolent com aquells sol-
dats de la guerra al poble.

–Nosaltres creiem que la guerra ja s'ha acabat.
–M'ho imaginava –respongué el soldadet–, perquè fa

dies que camino i no he trobat cap soldat, ni paisans
armats.

–Perquè vosté és soldat, oi que sí?
–Sí, senyora, sóc soldat de la república.
–Combatia per aquesta vall?
–No, per aquí no, nosaltres érem de la rereguarda, i

només fèiem neteja dels pobles enemics.
–Només neteja, què interessant…
–És a dir que vosaltres no vau atacar cap poble, que no

us heu dedicat al pillatge ni a les violacions?
–No, senyora, de cap de les maneres, jo no he mort

ningú, i res de pillatge ni violacions –afegí en defensa prò-
pia per assegurar-se l'aigua i el fetge.

–És clar –diu Visitació amb una ironia que el soldadet
no va saber agafar–, res de matar homes escudats al darre-
re de la font del poble, res de fer malbé res, res de maltrac-
tar les persones.
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–Efectivament, res de res –i s'apressava per acabar el
menjar.

–Tranquil, soldat, no passi pena per res –apunta
Visitació–, la guerra s'ha acabat, ara vivim en pau.

–Exactament, ara vivim en pau –i en acabar el plat va
començar a plegar–. Gràcies, moltes gràcies, ara haig de
continuar camí.

–Ara, ara mateix?
–On anirà, ara? D'aquí a poc plourà, i plourà força

–assegurava Purificació tot evitant la mirada interrogativa
de les dues germanes.

–Haig de tornar al meu poble.
–No tingui pressa, home, que d'aquí a poc plourà –ara

ho assegurava Visitació.
–I d'aquí a poc serà negra nit –afegí Resurrecció. I totes

tres, amb armes femenines de persuació, convenceren el
soldadet per quedar-s'hi per prendre un bany i passar la nit
a casa, en un llit net i confortable

–Demà podrà continuar camí ben descansat.
Pobrissó, cansat, acceptà. Les tres van preparar-li el

bany: aigua tèbia i sabó perfumat, tovallola petita i tova-
llola gran, blanques, brodades en blau les inicials de la
família. El soldadet es va treure la roba bruta i enganxosa,
i es va entregar a la dolcesa de les aigües del bany.

–Vol que li freguem l'esquena? –tot entrant les tres al
bany, i sense esperar resposta agafen la roba del soldat.

–Demà tindrà la roba neta i repassada, no es preocupi.
–Gràcies... No, no em fregueu l'esquena, em banyo tot

sol.
–Troba que l'aigua està bé? Aquí li deixo una camisa de

dormir, és meva, és bona, no tenim roba d'home.
–Gràcies senyora, gràcies senyores.
–Senyoretes –corregí Visitació–, senyoretes i ben sen-

yoretes –i picava d'ulls a les germanes.
El soldadet donà per acabat el bany quan ja era fosc.

S'assecà amb fils de lli i es posà la camisa de dormir que
li havien deixat. En veure's al mirall es trobà ridícul amb
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aquella roba femenina i sense roba interior, però rai!, va
pensar, coses de la vida… I amb aquestes estava quan el
cridaren per sopar. Al menjador li esperava un sopar
calent, carn de porc dessalada i patates sofrites amb greix
de porc, la taula parada de bones maneres, les tres senyo-
retes vestides de diumenge, i encara es disculparen per no
poder oferir-li ni vi ni postres. Ja no pensaven en la pluja
ni en els peus inflats, encara que estaven més inflats que
durant el matí. Van sopar en silenci, van acabar el sopar en
silenci.

–Ara, a dormir! De ben segur que està cansat. No es
preocupi de res. Demà, quan desperti, tindrà un esmorzar
preparat, i preparada la roba neta de soldat, tot estarà pre-
vist per a un soldat de la revolució –li deia Visitació men-
tre l'acompanyava a la habitació que tenien preparada des
de feia mesos i que acabaven de repassar.

–Bona nit, i gràcies –digué el soldadet.
Una estona després, assegudes les tres a la sala, va

començar a ploure, a poc a poc, en silenci, tot el poble
estava en silenci, i la casa, i les germanes. Cap a mitjanit
la pluja era intensa i torrencial, però continuava silencio-
sa sobre el poble arrasat per la desolació de l'avorriment,
de la guerra civil i de la desil.lusió. Les tres, cansades de
tant de viure tot esperant no sabien què, tal vegada aquell
era el moment. Els minuts passaven lentament, silencio-
sos, ansiosos. Fins que en arribar a un punt misteriós,
Visitació s'alçà.

–Som-hi –digué–. I les tres anaren de puntetes i sense
cap soroll entraren a l'habitació del soldadet, que dormia
com un fiet, tal vegada somniava.

Il.luminades amb prou feines amb una candela,
Resurrecció s'apropa al llit i al soldadet li besà una galta
de manera gairebé imperceptible, Purificació li besà des-
prés la mateixa galta, i Visitació el va besar al front, el sol-
dadet dormia, ni es va moure.

–Ara –digué Visitació amb una veu de no res. I ràpides
com és de ràpida una persona desesperada, Purificació
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agafà amb fermesa el soldadet per les cames. Resurrecció
li agafava els braços. El soldadet es despertà confós.

I llavors Visitació, ràpida i efectiva, li clavà al coll un
ganivet llarg i esmolat, amb punta, i cap de les tres feia cas
dels crits ni dels moviments del soldadet, ni els va impor-
tar acabar amb les mans tacades de sang.

Dues més sobre la guerra

Més enllà de la ficció, però, hi és la realitat, que supera la
ficció. És bo d'oblidar, tal vegada és l'únic camí per sobre-
viure al record que fa de corc. Però alhora és bo de recor-
dar, per tal d'evitar que l'oblit torni a obrir-li les portes a
les realitats terribles que ningú no voldria tornar a viure.
N'hi ha, en conseqüència, que necessiten oblidar, i n'hi ha
que volen recordar, i tots han de conviure sota un mateix
sostre, que és el cel blau de la llibertat.

La violència dels conflictes, en especial la violència de
la guerra, i en particular la violència de la guerra civil, que
en acabar-se obliga a conviure vencedors amb vençuts,
roman força temps al si de la societat com una llaga que
no cura. Passada la Guerra Civil, i assolida aquella condi-
ció que va rebre el nom eufemístic de pau, la violència va
entossudir-se amb els vençuts, ja sense possibilitat de
defensa. Acarnissar-se amb el caigut és tal vegada el pecat
imperdonable de la guerra.

El temps no perdona el pecat ni cura la ferida, només
permet que el pecador i el ferit es facin vells i desapareguin
a l'empara de l'oblit. Durant la Guerra Civil, els fiets espan-
yols van patir força. En totes les guerres, en tot conflicte
són els fiets les víctimes més innocents. Passada la Guerra,
però, van continuar patint, van haver de suportar la maldat
aferrissada del vencedors, una actitud impossible d'enten-
dre perquè ja no hi havia res més a guanyar. Acarnissar-se
amb el caigut és un pecat imperdonable, de baixesa inhu-
mana, però fer-lo amb un fiet, ai!, això què és?
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Per tal que no torni a passar el mateix, i per tal d'haver-
nos de posar dempeus en anomenar-los, vull recordar dos
episodis protagonitzats per fiets, fills de pares vençuts.
Són d'un llibre necessari: Los niños republicanos, que va
escriure Eduardo Pons Prades (Madrid: RBA, 2005). De
primer és el testimoni de Elena Prades Igual; després, el
de Michel del Castillo.

L'Orfenat de sor Isabel, Pamplona

«Todos varones y más desvalidos los unos que los otros.
Años más tarde, al cambiar impresiones con mujeres que
pasaron por un trance parecido al mío, supe que, por lo
regular, a los huérfanos de rojos los pasaban –después de
haberlos ahormado bien– de los asilos a las escuelas reli-
giosas. Y algunos, los más espabilados, podían acabar sus
estudios en un seminario y terminar enfundándose la sota-
na. O en conventos, donde tomarían sus hábitos niñas
catalogadas de entrada como rojillas. Pero en aquel orfa-
nato –nunca supe por qué– los internos seguían enclaus-
trados allí, sin que uno solo saliese, como no fuera cami-
no del cementerio. Por lo menos mientras yo estuve con
ellos. Y fue tal la compasión que sentí por aquellos niños
que, casi sin darme cuenta, pasé allí cuatro años...

Pese a que los chicos aquellos pasaban una cantidad
increíble de horas en rezos y oraciones en silencio, con el
catecismo del famoso padre Ripalda como libro de cabe-
cera, yo me las arreglaba para enseñar a alguno a leer y
escribir, y las cuatro reglas. Y luego mi alumno transmitía
a otros las lecciones... Lo hacían a escondidas, a la luz de
unas velas que yo les facilitaba. Eran de admirar, la ver-
dad. Yo, en su lugar, antes de seguir viviendo en aquel
infierno hubiese deseado morirme... Aquel panorama me
recordaba que el objetivo fundamental de la revolución
nacional-sindicalista era el de forjar en cada español una
doble personalidad: mitad soldado y mitad monje, aunque
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la disciplina inquisitorial a la que se los sometía dudo
mucho que la conociesen en ningún cuartel ni en ningún
monasterio.

La más mínima distracción comportaba un castigo físi-
co. Que iban desde una serie de palmetazos en la yema de
los dedos hasta las bofetadas –hasta hacerles sangrar la
nariz, lo que era a la vez tan aparatoso como ejemplariza-
dor– y los tirones de oreja. O dejarlos varias horas de rodi-
llas sobre las losas frías, con los brazos en cruz...
Negándoles –cuando estaban bajo castigo– el permiso
para ir al retrete. Lo cual provocaba la inevitable inconti-
nencia, obligando al meón a seguir con la ropa mojada
hasta que se le secase encima. Incluso para dormir.

El miedo acumulado por los torturados se extendía a la
mayor parte de sus compañeros –temerosos de pifiarla–,
lo que, una vez apagada la mortecina luz de sus dormito-
rios, originaba pesadillas violentas, hasta caerse del
camastro. Puedo dar fe de ello porque me sacaron de la
cama infinidad de veces y otras tantas las pasé a su lado,
tratando de tranquilizarlos. Una vez me descubrieron y
compartí con uno de ellos el castigo que se reservaba a los
escandalosos noctámbulos: nos metieron en el sótano.

Era un lugar infecto, húmedo, frío, con ratas por todos
lados. Al niño lo sentaban en la parte baja de una silla
rogatoria rota, y delante le ponían una caja de madera, a
modo de pupitre, con una vela encendida, con papel y
lápiz para escribir 500 o 1.000 veces: "No volveré a caer-
me de la cama".

Puedo asegurar que a consecuencia de su paso por aquel
maldito sótano varios niños enfermaron y fallecieron...
Las salidas al patio eran tan poco frecuentes como tristes
ya que, para salir al recreo, era condición ineludible la de
no haber sufrido castigo alguno en una semana. Decir que
aquello era la representación terrenal del Infierno sería
una aproximación muy tímida a la realidad.»
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L'Asil Durán, Madrid

«Tanguy leyó: "Asilo Durán. Establecimiento correccio-
nal". El policía lo entregó al portero y, al instante, se
encontró ante un religioso vestido de negro. ¿Su última
residencia? Declaró: "Un campo de concentración en
Alemania"... Lo raparon al cero...

Se pasaban todo el día en el patio. También allí, como
en el campo alemán, había kapos, armados de delgadas
varas de castaño con las que fustigaban las piernas de los
rezagados cuando el hermano tocaba el pito. "¡El último
se quedará dos días sin postre!" O, al saltar de la cama,
"¡El último que se levante, tres días sin pan!" Los kapos,
como en Alemania, eran delincuentes comunes... Y los
hermanos, como los SS nazis, los que se ensañaban con
los internados. Te pegaban en la cabeza, en los tobillos, en
las partes sexuales. A puñetazos y a patadas. El hermano
Antoñín habia arrancado de cuajo la oreja a un fugitivo. El
hermano Armando provocó una hemorragia cerebral a un
muchacho que estuvo a punto de perder la vida. El herma-
no Rojo era el plusmarquista: una tarde había administra-
do más de doscientos golpes... También le hablaron de las
inclinaciones homosexuales de algunos hermanos...

Tanguy, que nunca supo odiar, aprendió allí... de tener
fuerzas, con sus propias manos hubiese ahogado, uno tras
otro, a todos aquellos hombres con sotana. Los habría
estrangulado sin piedad... Recordaba los campos alema-
nes... era la guerra. Los nazis ejecutaban a sus prisioneros
sin andarse por las ramas, fieles a su sistema racista.
Mientras que los hermanos del Asilo Durán se atrevían,
día tras día, a comentarnos los Santos Evangelios.

El hermano Rojo se enfrentó un día con Tanguy –al que
tenía entre ceja y ceja desde hacía un tiempo–: "¡Ocho
días sin pan y sin descanso por haber llegado el último a
la ducha!" Lo había tenido que sacar de la cama a correa-
zos, sin que Tanguy exhalara la más mínima queja...
"¡Canalla, escoria, puerco!", le gritó. "¡Te voy a enseñar a
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plantarme cara, cerdo comunista, puerco bolchevique!
¡Yo te enseñaré a creer en Dios Todopoderoso!" Y la
emprendió de nuevo a cintarazos con él... De pronto, un
vértigo de odio se apoderó de Tanguy. Se levantó, con la
frente ensangrentada y el cuerpo desnudo surcado por
huellas violáceas, y se puso a gritarle: "¡Venga, matadme
ya de una vez! ¿Qué os detiene, es acaso vuestro
Jesucristo? ¡Ja sabéis lo que pienso de vosotros, hipócri-
tas! ¡Sois vosotros, la escoria! ¡No blasfeméis hablándo-
nos de caridad cristiana, comulgáis cada mañana y no sóis
más que un hatajo de ladrones y asesinos!"... La paliza
que le dio el hermano Rojo no es para ser contada... El
plusmarquista mejoró aquella mañana todos sus récords...

Tanguy pasó cinco días en la enfermería... Cuando salió
todavía tenia la cabeza hinchada y el cuerpo tumefacto. El
hermano Rojo lo estaba esperando... le arreó un par de
bofetadas, para espabilarlo –dijo–, lo sacó al patio y le
ordenó...

Una noche, en el otoño de 1949, Tanguy... se fugó del
Asilo Durán.»

Vox magistri

A dos de octubre del año del Señor de mil y quinientos
y sesenta y cuatro, este servidor de cincuenta años de
edad, hijo de Andreas Van Wesele (vástago ilegítimo de
Everard Van Wesele y de Margarita Winters, pero legiti-
mado por orden imperial), casado con Anne von Hamme
y padre de una única hija; arquiatra de Su Majestad Carlos
V, de su hijo Felipe II y de su nieto el infante Don Carlos;
médico de la Princesa de Orange, del Conde de
Rennenberg y de Andreas Masius; traductor de Galeno;
filólogo, anatomista y cathedrae explicator chirurgiae de
la Universidad de Padua; conocedor del sensorium com-
mune de Leonardo da Vinci y conocido de Ambroise Paré;
profesor de Realdo Colombo y de Vitus Tritonius, discípu-
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lo de Günther de Andernach y de Jacques Dubois –llama-
do Sylvius–; amigo de Gemma Frisius, de Gerard van
Weltwyk y de Antoine Perrenot –Cardenal de Granvelle–;
autor de De Humani Corporis Fabrica, del Epitome y de
las Tabulae Anatomicae Sex, de la tesis Paraphasis in
nonum librum Rhazae medici arabis clarissimi ad regem
Almansorem, de obras menores como Anatomicarum
Gabrielis Fallopii observatiorum examen, como Lettre
sur la racine de Chine y como Epistola docens venam axi-
llarem dextri cubiti in dolori laterali secandam, y colabo-
rador en Opera Omnia y en Institutiones Anatomicas;
natural de Wesel –ducado de Clèves–, de familia ennoble-
cida por el Emperador Federico III, con derecho a blasón
parlante de tres comadrejas de plata alineadas en palo
sobre campo de sable, y Conde Palatino por el Emperador
Carlos V; enfermo moribundo, declara con toda solemni-
dad que:

Quando las primerías deste mismo año del Señor de mil
y quinientos y sesenta y cuatro desempeñábame como
arquiatra de los embajadores y de los funcionarios flamen-
cos de la Corte Española, gozaba de la protección del
Cardenal Antoine de Granvelle –aunque el purpurino
todavía no había llegado de Flandes–, y Su Majestad el
Rey de España, Felipe II, me tenía en mucha estima pese
a los desgraciados acontecimientos que a su hijo, el infan-
te Don Carlos, le costaran la vida. Me encontraba a la
sazón cuidando del Embajador de la Gran Bretaña, sir
Thomas Chaloner, quando mis servicios fueron requeridos
para una dama de la corte cuyos nombres y apellidos me
reservo pero que identificaré como perteneciente al mar-
quesado de Mó. La susodicha, otrora fuerte y redonda, era
entonces víctima de una enfermedad.

Apersoneme. La dama yacía en su lecho, cubierta con
sábanas de hilo y mantas de lana caprina hasta el cuello;
sólo enseñaba la cara, una cara maravillosa. Me detuve en
examinar la anatomía visible para descubrirla perfecta: la
facies feminae se veía esplendorosa en su palidez; la dura
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tunica oculi, alba; y la adherens albave tunica, apenas
rosada. La dama me miraba suplicante, los ojos muy
abiertos, la boca cerrada y las narinas pujantes abriéndose
y cerrándose con ritmo sumo por el flujo del pneuma. La
estancia olía a cetrino.

–Una buena anatomía no puede, por sí sola, reformar
una mala fisiología –murmuré. La dama de compañía, que
permanecía a los pies de la cama, saludó con una flexión
de muslos y un sutil levantarse de faldas y faldones; sus
ojos demostraban haber llorado. Más allá, sumidos en la
penumbra de la habitación, Pedro Ximeno y Luis Collado
guardaban silencio esperando mi diagnóstico. Las herma-
nas de la dama enferma, la una pícnica y la otra asténica,
susurraban entre sí al lado de la estufa. El médico real,
protomedicus y arquiatra en jefe, Narcissus Parthenopeus
Olivarius, presente con su ayudante de cámara, no me qui-
taba los ojos de encima. La estancia olía a cetrino, a ori-
nas y a sudores.

De pronto, la enferma emitió un gemido apenas percep-
tible entre los jadeos pneumáticos y fue bastante para que
la dama de compañía nos mirara a nosotros, los hombres
presentes, invitándonos a salir para poder cumplir el deseo
de alguna íntima necesidad femenina de su ama. En salir,
no resistí la tentación de posar mi mano derecha sobre la
frente dolente: tenía fiebre. Luego salimos. Narcissus
Parthenopeus Olivarius me miraba réprobo y, ya fuera, me
dijo:

–Inhonestum magistrum in medicina manu operari.
–Es el testimonio de los sentidos lo que me guía –le res-

pondí.
–Non solus ex galeni testimoni sed etiam oculis ipsis

perspexeris –apuntó con voz agria, pero esta vez guardé la
réplica para mejor ocasión.

Al cabo entramos otra vez a los aposentos. La enferma
yacía ahora de lado, las cobijas cubríanla tan sólo hasta la
cintura; la camisa de dormir dejaba entrever el cuello –tan
bonito– y la parte más alta del truncus thoracicus.
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–Pectora pectoralis –exclamó el ayudante de cámara,
pero calló ipso facto, fulminado por la mirada de su maes-
tro. Yo pensé lo mismo al ver aquéllo que el muchacho
había visto, el nacimiento de un busto inimaginable, pero
cuidé mis palabras. La dama de compañía, entonces, nos
enseñó sumisa la palangana de porcelana rosa donde la
enferma acababa de eliminar sus orinas y de apenas oler-
la supe de su enfermedad: me bastó mojar un dedo en el
líquido turbio, caliente aún, amarillento y urinoso y pro-
barlo con la punta de la lengua para confirmar:

–Diabetis mellitus est.
–Non est –gritó Narcissus Parthenopeus Olivarius y se

sumergió en un recitar de explicaciones relativas a la tra-
quearteria citada como gutturis pars superior, conmuniter
epiglotis, larinx et nodus gutturis, trachen artera, spiritua-
lis fistula, arteria vocalis, aspera arteria, pulmonis canna,
gargar, gargorean...

–Su merced debe creerme, las orinas de sabor dulce son
sine equa non de diabetis mellitus –le interrumpí con pru-
dencia y suave paciencia, pero continuó su perorata ahora
refiriéndose a las yugulares como phagitides, guidez, apo-
plecticae, sommi, pensiles, organicae, phagotides...

–Vox magistri –acotó su ayudante admirando tanta sabi-
duría en su maestro.

–Galenus dixit... –recomenzó el médico real volviendo
a la manualis operatio.

–I nos vero comperimus –su ayudante completó el axio-
ma para satisfacer a su profesor.

–Probad vosotros mismos con vuestras manos... y creed
–yo insistía sabedor de que tanto entretenerse científico
nos hacía perder un tiempo valioso.

–Vull aigua –pidió la dama con apenas un hilo de voz y
así interrumpió al fin nuestras inútiles aunque científicas
disquisiciones.

–Què diu la senyoreta? –le preguntó la dama de compañía.
–Malalta dixit –sentenció Narcissus Parthenopeus

Olivarius.
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–Vox malalta –añadió el ayudante.
–Aigua, la senyoreta vol aigua, si us plau senyoreta, la

senyoreta vol aigua per beure –dice este servidor.
–Aqua non plus –el galeno en jefe.
Entonces la dama de compañía se dirige a mí, con voz

suplicante y súplicas en los ojos, congestionados.
–Sembla que el doctor diu que la senyoreta no pot pas

beure aigua... potser un traguitxó d'aigua de camamilla o
de vi dolç?

–Aqua non plus –insistía Narcissus Parthenopeus
Olivarius. Pero esta vez me impuse y ordené a la dama de
compañía que le diera toda el agua que la enferma quisie-
ra beber.

–Vox popularis –acertó a decir el ajudante cuidando que
sus palabras fueran oídas sólo por la dama de compañía.

El médico real se enfadó entonces al verse desautoriza-
do, y furibundo abandonó la cámara como una saeta
dejando tras de sí una estela de alcanfor y solimán en el
ambiente. Refunfuñaba enfurecido:

–Vesani cujusdam calumniarum in Hipocratis Galeni-
que ren anatomicam depulsio –Y tras él, las dos hermanas
de la dama encamada salieron por una puerta lateral recla-
mando al cielo justicia, a los médicos ciencia y a los juris-
tas herencia.

Después de beber agua en abundancia, la dama se sin-
tió mejor y hasta pidió ser sentada entre cojines de seda y
terciopelo, oropeles, puntillas y bordados, almohadas,
almohadones y almohadillas, doseles y brocados carmesí-
es. El flujo pneumático seguía ruidoso, frecuente y super-
ficial. Me senté a su lado, la sentí caliente, febril. El pulso
rápido y el cor acelerado. La boca seca, la piel sabrosa.
Las uñas pálidas, el hablar pausado. La mirada fija, los
oculi parvuli. La mirada fija, en mí.

–Estic malalta, doctor. No tinc forçes, i menjo molt,
però. A penes si em puc moure del llit i encara em trobo
cada dia pitjor amb tot el que em fa el metge i el seu aju-
dant, el barber i el seu ajudant, l'apotecari i el seu ajudant,
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l'adobador i el seu ajudant, el remeier i el seu ajudant...
–Déu n'hi do... i què l'hi fan per tal de guarir-la?
–De primer, no em deixen beure res, i tinc molta set,

estic desesperadament assedegada, sedejant, sedegosa. De
segon, m'hi porten grapats d'herbes amargues per menjar i
per fer-me emplastres als ronyons. I cada día, de bon matí,
l'ajudant del barber em fa una sangnia abundosa després
de la qual resto com estic, miri'm, sense forçes –y en su
intento de enseñarme la carencia de fuerzas, descubrióse
bajo la camisa de dormir: un corsé de seda color marfil la
ceñía desde la glandulae mammaria hasta la pelvis major,
del lado dexter y del lado sinister del thorax y del abdo-
men.

–Pectora pectoralis –exclamó libidinoso el ayudante,
que miraba la enferma de reojo.

–Senyoreta, si us plau, tregui'l la cotilla –le indiqué a la
dama de compañía con el fin de aliviar a la enferma de la
opresión.

–Vox eroticus –decía en baja voz el ayudante sin apar-
tar los ojos.

Una vez aliviada, la dama continuó:
–I el riu, doctor, quin riu que faig d'orina.
–Vox pluvialis –acertó a decir el ayudante y se ganó así

que lo expulsara de la sala, pero, acostumbrado como
estaba a las labores de urgencia, antes de irse pudo propo-
nerle a la dama de compañía, al oído:

–Pectora pectoralis? –al fin salió de la sala hacia la
antecámara, y entonces la dama de compañía, compadeci-
da, se ofreció a acompañarlo más allá.

–... per tal que no estigui sol, pobrissó –dijo, los oculi
parvuli.

Más tranquilos sin tanta compañía, puede explorar deteni-
damente la anatomía de la dama y confirmar que padecía la
dicha enfermedad de las orinas dulces. Le recomendé repo-
so en cama, cataplasmas frías para combatir la fiebre, beber
abundante agua del Carmen o de Flandes, y repetidas veces
durante el día y durante la noche ingerir tisanas tibias, endul-
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zadas con miel, de lignum sanctum, tan efectivas quando los
ataques de gota de Su Majestad Carlos V.

Despidiéndome como estaba más tarde, besaba la fren-
te de tan bella enferma quando sentí que alguien gritaba a
mis espaldas:

–Vade retro, impostorum –y un tropel de damas, caba-
lleros, gentilhombres y galenos invadió la cámara. Me
apartó uno dellos con violencia del lecho de la dama, y
pude así reconocer la escena: allí estaban Daza Chacón y
los otros cirujanos españoles, los mismos que, en mil y
quinientos y sesenta y dos permitieron la trepanación del
cráneo del pequeño infante Don Carlos oponiéndose
entonces a mi consejo de dejarlo reposar. Estaban también
Pedro Ximeno, Luis Collado, Narcissus Parthenopeus
Olivarius y su ayudante, la dama de compañía y clérigos
varios, monaguillos y asistentes, miembros de la guardia
y otros que no conozco, y el secretario real, y el notario
mayor, y los escribas de turno.

–Zapatero a tus zapatos –me ordenó el secretario real
mientras la dama de compañía se interrogaba a sí misma:

–Sabater?
Entonces Pedro Ximeno, el más cuerdo según aparien-

cias de toda la murga tomó la palabra para decir:
–Narcissus Parthenopeus Olivarius y el resto de los arquia-

tras de la Corte invitan a su merced a retirarse de los cuidados
desta enferma, so pena de denuncia ante la Santa Inquisición.

–Experientia sensualis est mihi auriga –agregó
Narcissus Parthenopeus Olivarius.

–Porque de su merced es conocido el arte de la anoto-
mía –continuó Pedro Ximeno–, pero no pas el de la medi-
cina –patraña semejante me obligó a dirigirme a la concu-
rrencia toda con un aforismo de los asclepíades:

–Asclepiades officium esse medici dicit ut tuto, ut cele-
riter, ut jutcunde curet.

Narcissus Parthenopeus Olivarius, ciego de ira, de envi-
dia y de celos, habló entonces ex cathedra y dictaminó:

–Andrea Vesalii anatomicorum est. Et non plus ultra
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–tras lo qual dejó la sala, y Pedro Ximeno, aún conservan-
do la cordura y demostrando así que me tenía en su esti-
ma, concluyó:

–No obstante, en mérito a la reputación de que su mer-
ced goza, será llamado a prestar servicios si fuere necesa-
ria de la enferma la autopsia.

–No vull cap autòpsia, el que vull és aigua –atinó a
defenderse la femina diabeticae. 

–Errare humanun est –me dije en voz mínima mientras
me retiraba, cabizbajo y cejijunto y no sin antes haber ren-
dido mis respetos a la dama del marquesado menorquí.
Caía yo en la cuenta de que no me quedaba ninguna alter-
nativa más que dejar actuar a los otros galenos y rogar al
cielo para que mis servicios necrópsicos no fueran reque-
ridos. Pero no había cambiado aún la luna quando me
llamó un ujier de la Corte. La fémina era morta desde la
hora prima y urgía realizase la autopsia para demostrar la
causa del óbitus. La triste noticia me turbó, y un nudo afe-
rróseme a la garganta, cruel.

Zaherido, doloroso, preparaba mis cuchillos, navajas y
escalpelos quando, sigiloso, entró al quarto Luis Collado.
Era allí para animarme a descubrir la verdad oculta tras
tegumentis corporis porque, dijo, ninguno de los sabihon-
dos arquiatras de la Casa Real había dado con la enferme-
dad de marras ni con sus remedios. Y se permitió decir
con desprecio:

–Quod natura non dat, Salamantica non prestat.
El theatrum anatomicum, habilitado ad hoc, estaba pleno

de los sabios de la Corte: magistrados, leguleyos, notarios,
eclesiásticos, representantes de la Santa Inquisición, ciruja-
nos, barberos, médicos, arquiatras, apotecarios, botánicos y
artistas de la pintura, del grabado y de la escultura.
También estaban los oficiales, ayudantes, asistentes, secre-
tarios y escribientes; profesores, maestros, estudiantes,
aprendices y legos. Y en la primera grada, tras la balustra-
da, Narcissus Parthenopeus Olivarius y su ayudante, las
dos hermanas de la occisa y la dama de compañía.
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Y acá estaba yo con ella, dispuesto a la terrible opera-
ció de la necropsia, superior el deber profesional a las
fuerzas de la carne. En la tabula operationis yacía ella,
muerta, con apenas un pequeño sudario de hilo bordado
cubriéndole la pars pudendis. La miraba quan hermosa
era. El rostro sereno, como dormida, me traicionaba los
sentidos y la hubiera deseado viva y caliente. Al menos,
pensé doloroso, será mía en su íntima natura, será mía en
el momento último, post mortem pero per vitam. Y luego
nada, y luego nadie me quitará de las manus operaris el
tacto de la piel amada con tardía. Ni la visión de ella pos-
trera. Al menos, pensaba más doloroso, me quedaré un
secreto: en la hora póstuma desentrañara la razón de su
vivir y de su morir. Y el secreto nos hará cómplices per
saecula saeculorum. La verdad nos hará libres, veritatis
resignatio.

–Lettore, incisore, ostensore, prosector –comencé
diciendo sin atisbo de duda, con el pulso firme aunque con
el ánima contrita –: anatomia subtilis est –y concluí la sen-
tencia inmortal que se dice al comenzar con una incisión
desde el processus xyfoideus hasta el umbilicus para des-
cubrir así la membra nutritiva, la primera cavidad en des-
componerse. Ninguna anormalidad quedó demostrada en
éste, el primer jorn de disección. El segundo día, según el
nomenklator anatomicvm, corresponde al estudio de la
cavidad media, membra spiritualia, tras la resección del
plastrón esternocostal. Y aquí fue quando ocurrió lo
incomprensible: el tórax expuesto, con el escalpelo abro el
pericardio y descubro el cor. Pálido de pronto, alelado por
el impacto, no pude menos que gritar, tembleque:

–Felicissima menor insulae ingenia –porque el cor de la
femina adorabilis latía. 

–Batega, el cor batega –en darse cuenta gritó enfervori-
zada la dama de compañía.

–Batega, el cor batega –protestaba la hermana pícnica.
–Batega, el cor batega –crispada gritaba la hermana

asténica, desesperada ante la perspectiva de no ser herede-
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ra de una vez por todas sino todavía sólo hermana. Y ya
luego fueron todos en el theatrum anatomicum que a corro
gritaban a voz en cuello:

–¡Batega, batega, batega, el cor de la fémina batega,
está viva!

No más que un pater noster después descubrí que la
intensión del «Batega, batega» era equívoca: los oficiales
al servicio de la Santa Inquisición me aprehendieron y me
inmovilizaron con correas, herrajes y maderos. Un ancia-
no vestido con ropón y jubón de pañolensi, desde la grada
más alta del auditorium, imponía su autoridad diciendo:

–Hereticus, homicidae et hereticus: adversus Andrea
Vesalii depulsionem anatomicorum calumnias pro –desde
la distancia y a través de las lágrimas pude reconocerlo
como mi otrora maestro Jacques Dubois, dit Sylvius. Más
aquí, Narcissus Parthenopeus Olivarius y otros cirujanos
contenían la sonrisa de la victoria.

–Vox magistri –gritó un leguleyo rasgándose las vesti-
duras.

–Cabronis histericus –le respondió un ayudante de ciru-
jano. 

–Vox porcae –agregó clarividente el ayudante de
Narcissus Parthenopeus Olivarius antes de que éste le
asestara un golpe de bastón y lo despidera de su servicio.

Para mayor escarnio pasaron los presentes por delante
de mí. Me insultaron con saña casi todos. Apenas recuer-
do a Luis Collado y a Pedro Ximeno pasar en silencio, y
al ayudante despedido murmurarme:

–Vox magistri tuam in lumen perpetuam sia.
–Déu vos guard –la dama de compañía, en susurrarme.
El tramo de esta declaración que sigue es ya conocido:

la Santa Inquisición me acusó de complicidad demoníaca
porque sólo por opus satanicus el cor late tras la muerte,
decía el auto. Y también me acusaron de homicidio por
disecar un cor aún latente, agregaba el auto. Y me senten-
ciaron a la pena capitalis in extremis por hereje y por
homicida, concluía el auto.
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En la oscura humedad del calabozo, engrillado, hice mi
auto constrictionis reflexionando sobre si en realidad
aquel cor latía o fuera sólo mi deseo de verlo latir quien
me hiciera traición a los oculi. ¿O todo había sido una arti-
maña tramposa de Narcissus Parthenopeus Olivarius por
opacarle el brillo? ¿O tal vez el traidor había sido Sylvius,
por oponerse tan ferozmente a mis ideas de ilustrar los
textos de anatomía con grabados y pinturas? ¿O quizá
Jéremie Drivère, por negarse a desterrar ya de una vez la
práctica de las sangrías? ¿O tal vez Paolo Colombo, a
quien despojara con buenas artes de su cátedra? ¿O tal vez
el Cardenal Madrusso, a quien no pude operarle con éxito
los pies? ¿O tal vez mi discípulo Gabrielis Fallopii, a
quien criticara sus Observationes Anatomicae? ¿O tal vez
algún allegado de Juan de Aragón, muerto por no haber
aceptado mi método de drenaje pleural? ¿O tal vez Daza
Chacón, trepanador sordo y sin resultados del infante Don
Carlos? ¿O fuera sólo mi deseo de ver latir aquel cor de
fémina adorada quien me hiciera traición a los oculi? No
lo sabré jamás, pensaba taciturnus et melancholicus, el
verdugo me espera.

El verdugo, lo supe casi al borde del cadalso, no me
esperaba: Su Majestad el Rey de España, Felipe II, con-
mutó mi pena capitalis por una peregrinación a Tierra
Santa.

–Ad maiorem Deu gloriam –dicen que dijo. I de inme-
diato para aquellas tierras partí con las mareas favorables
y los vientos venturosos.

De regreso de Yerushalayim, me embarqué en una nao
de peregrinos para volver a tierras hispánicas, pero la fata-
lidad nos persiguió y las fiebres hécticas se declararon a
bordo. Nada podía hacer por esos enfermos pues yo
mismo caí víctima de los temporales, la mala nutrición y
las calenturas. Y aquí, en esta isla de Zante fui abandona-
do a mi suerte, enfermo y moribundo, rodeado de la mare
jónica y en pies de la iglesia de Santa María delle Cruzie,
cerca, según dicen, de la tumba de nuestro padre Cicerón.
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Hace frío, pero aún me queda un hálito para acabar mi
declaración. ¿Por qué los grandes se hicieron pequeños en
acusarme de hacer latir el cor mortum? ¿Qué tanto quisie-
ron robarme si las manos tienen plenas? ¿O fuera sólo mi
deseo de ver latir aquel cor de femina adorabilis quien me
hiciera traición a los oculi? No, ni aún lácrimos los oculi
me traicionan. Aquel cor latía. Pero, ¿los grandes lo vie-
ron, los grandes lo sintieron acaso latir desde la distancia
de sus gradas en el theatrum anatomicum? No, nomás se
puede ver latir el cor amado quando se lo acompasa con el
propio, muy de cerca. Traidores, no vieron más que sus
miserias, y miserables y mentirosos hicieron propios mi
visión y mi deseo.

Quizá latiera aquel cor, quizá, pero ellos no lo vieron,
no lo supieron ni lo sabrán: la distancia impide ver cómo
late el cor.

Hace frío y tengo las manos frías, y tengo prisa por des-
cubrir si el cor de mi femina adorabilis latía. Tal vez latie-
ra sólo por esperarme y señalar que late porque espera.
¿No es acaso la espera un latido? ¿No late acaso quien
espera, y no es acaso el latido la señal de la espera?

¿Latía aquel cor? Sí que latía, sí. Y ya tengo las manos
frías. Gloria in excelsis Deo. Gratias agimus tibi, y se hace
de noche. Y su cor latía, sí.

–Consumatum est: aquí voy, ya llego, mi querida María
Antonia.

El passadís

La primera porta del passadís principal condueix a la
biblioteca; no et convé d'entrar-hi perquè és plena de lli-
bres. La segona porta, a l'esquerra, condueix a la sala de
fumar; no et convé d'entrar-hi perquè és plena de fum. La
tercera porta, a la dreta, condueix al jardí; no et convé
d'entrar-hi perquè és ple d'arbres. La quarta porta, a l'es-
querra, condueix a les habitacions; no et convé d'entrar-hi



70

perquè són plenes de gent dormint. La cinquena porta, a la
dreta, condueix al rebost; no et convé d'entrar-hi perquè és
ple de teranyines. La sisena porta, a l'esquerra, condueix
al celler; no et convé d'entrar-hi perquè és ple d'ampolles,
barrils i bótes. La setena porta, a la dreta, condueix al pis
de dalt; no et convé d'entrar-hi perquè hauries de pujar.

La vuitena porta, a l'esquerra, condueix al pis de baix;
no et convé d'entrar-hi perquè hauries de baixar. La nove-
na porta, a la dreta, condueix a la comuna de senyores; no
et convé d'entrar-hi perquè és plena de senyores. La de-
sena porta, a l'esquerra, condueix a la bassa de senyors; no
et convé d'entrar-hi perquè els escandalitzaries. L'onzena
porta, a la dreta, condueix al pati; no et convé d'entrar-hi
perquè sortiries al pati. La dotzena porta, a l'esquerra, con-
dueix a la cuina; no et convé d'entrar-hi perquè és plena
d'olles i d'altres eines de cuinar. La tretzena porta, a la
dreta, condueix al dormitori dels fiets; no et convé d'en-
trar-hi perquè és ple de fiets i fietes, i encara dormisque-
gen. I la catorzena porta, a l'esquerra, condueix al terrat;
no et convé d'entrar-hi perquè és perillós.

Al costat d'aquestes dues últimes portes, tant a la dreta
com a l'esquerra, trobaràs els interruptors amb què podràs
apagar tots els llums ubicats a les llindes de les portes fins
ara enumerades. Amb els mateixos interruptors podràs
encendre tots els llums ubicats als llindars de les portes
que no han estat enumerades fins ara, tret de la del fons,
que no té cap llum exterior.

La quinzena porta condueix a un altre passadís, i aquest
passadís té més portes encara que el passadís principal; no
hi entris. La setzena porta, a l'esquerra, també condueix a
un altre passadís; aquest passadís és curt i només té una
porta, pero tampoc no és per tu, si us plau, perquè aques-
ta única porta condueix al mateix passadís a què condueix
la porta quinzena del passadís principal.

La dissetena, a la dreta, és la porta d'un armari; no t'hi
fiquis perquè és abarrotat de camises, pantalons, barrets,
paraigües, calcetins, calçotets i d'altres interiors; sabates,
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abrics i vestits diversos, d'home i de dona, i perquè, a més,
tot està brut i passat de moda. La divuitena porta, cap a
l'esquerra, condueix a les dependències del servent i de la
serventa; mai vaig entrar-hi, no te les recomano. La dino-
vena i la vigèsima portes, dreta i esquerra respectivament,
són tancades amb clau. Si fos cas que tinguessis forma
d'obrir-les, no et recomano d'entrar-hi perquè ambdues
condueixen a sengles cambres, mal ventilades, fosques i
humides. La porta número vint-i-u és l'única que sempre
està oberta, condueix al finestral, però no et recomano que
hi entris perquè hi ha molta venteguera i et podries refre-
dar. La vint-i-dosena porta del passadís condueix a la sala
del vigilant. No et convé perquè hi és el vigilant i no fa res
més que vigilar. No vigila el passadís, no: vigila la carre-
tera, a través d'un altre finestral. La vint-i-tresena porta
condueix a la carretera; no et convé d'entrar-hi perquè sor-
tiries a la carretera.

La vint-i-quatrena porta dóna pas a un túnel bifurcat
que té quatre extrems: dos que miren cap aquí i dos que
miren cap allà. Dels dos extrems que miren cap aquí, el de
la dreta n'és la mateixa porta vint-i-quatrena del passadís,
i el de la dreta també és la porta vint-i-quatrena, però del
passadís a què s'accedeix mitjançant la porta quinzena.
Dels extrems que miren cap allà, l'esquerre condueix al
mar, i el dret, a la muntanya; no te'n recomano cap perquè
són tancats i barrats, i ni tan sols tenen una petita escletxa
per on respirar l'aire marítim, si és un, o muntanyenc si és
l'altre.

La vint-i-cinquena porta és pintada de verd, condueix a
un vestíbul empaperat de verd que és ple de plantes ver-
des, artificials, i sempre roman visitat per un ramat de per-
sones, curiosament sempre vestides de verd. La vint-i-
sisena porta no és de veritat: només n'és un dibuix. La
vint-i-setena porta mena cap a un passatge secret que, al
seu torn, mena cap al vestíbul verd, el mateix vestíbul que
pot ésser accedit a través de la porta vint-i-cinquena. La
porta següent ha estat innominada i és precisament per
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això que ningú l'ha travessada; no la recomano de cap
manera.

Les portes vint-i-vuitena i vint-i-novena estan localitza-
des totes dues a la banda esquerra del passadís; no te les
recomano perquè només comuniquen una amb l'altra. La
trigèsima porta, a l'esquerra, és la dels mapes; no et convé
d'entrar-hi, perquè tota la informació que trobaries als
mapes és la informació que ara te n'estic donant.

Veuràs que la porta número trenta-u és més baixa que
les altres i que condueix a un llarg i zigzaguejant passadís,
de sostre amb voltes i asprives parets de pedra. De bon
començament notaràs que és una mica fosc, però poc des-
près es fa fosc del tot, com negra nit, i per moments es
torna tenebrós. Notaràs a poc de continuar-hi que a poc a
poc el sostre es va fent cada cop més baix i que la paret
esquerra s'apropa a la paret dreta; aquest és un detall que
no ha de preocupar-te gaire perquè encara que l'estretor
augmenta fins l'ofec, no arriba mai a l'asfíxia. El passadís
zigzagueja trenta-set vegades cap a la dreta, amb un pen-
dent ascendent, i trenta-set cops cap a l'esquerra, amb un
pendent descendent, i aquí sol acumular-se la humitat i
fins i tot es fa una fotja: no et preocupis de res, només et
mullaries els peus i els turmells.

Després del trenta-setè zigzagueig a l'esquerra, el pas-
sadís es fa recte però d'una estretor que obliga a arrosse-
gar-se per tal de continuar camí. Tampoc aquí no passis
pena: de seguida veuràs una petita porta de fusta, massis-
sa i tancada amb trenta-set cadenats oxidats. Per a obrir-
la, només caldrà que li donis suaus cops al vèrtex de cada
cadenat. Aquesta porta, la del fons d'aquest passadís, et
portaria al fons de la cambra del fons del passadís princi-
pal, i no te la recomano pas, però això no obstant és un
camí alternatiu.

Al passadís no hi ha cap porta trenta-dosena ni trenta-
tresena, ni trenta-quatrena, ni trenta-cinquena ni trenta-
sisena. Abans sí que n'havia, però han estat tapiades fa
molt de temps. Qui les tapià ho va fer perquè totes con-
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flueixen en un mateix laberint, i cap dona va poder sortir-
se'n mai. Allà on eren aquestes portes no hi queda res més
que paret llisa, tret d'un petit espiell enreixat a través del
qual hom pot observar l'interior del laberint. No et convé
pas de mirar-hi perquè t'arriscaràs a veure, i escoltar, les
persones que, perdudes, encara hi vagaregen tot cercant
ajut per sortir-se'n. Però no passis pena per elles perquè no
tenen solució, no es coneix forma humana d'ajudar-les.

La trenta-setena porta del passadís, la del fons, l'única
que no té llum ni al llindar ni a la llinda, condueix a la
cambra del fons. Sóc aquí. I fa molts anys que t'espero. Si
de cas decidissis no pas venir, no caldrà que m'ho facis
saber: em trauries la il.lusió. Però si decideixes venir, tam-
poc no caldrà que m'ho facis saber: t'esperaré.

Violència, no violència i noviolència

Quanta violència trobo en aquests papers! Tal vegada és
que n'hi ha tanta per aquí i per allà: la violència que impli-
ca el recanvi generacional, la violència del fiet que no vol
dormir, la violència social que obliga a organitzar ambu-
latoris i dispensaris per alimentar i protegir la infància, la
violència de la malaltia, la violència de l'esperança que no
arriba, la violència de la obligació laboral sense sentit
comú ni compasió, la violència concentrada i de cop alli-
berada, la violència de la mentida, la violència de la gue-
rra i la violència contra els infants, la violència des de l'al-
tura del poder administratiu, la violència de no trobar el
camí i la violència d'haver d'explicar com és el camí i on
és la persona que espera.

La violència d'haver-ho de cridar, la violència d'haver
d'insistir, la violència d'haver d'alçar la mà per dir que
estic aquí... Semblarà que tot és violència si s'accepta que
hi ha diverses formes de violència; fins i tot hi ha violèn-
cies que no semblen violència. Hi ha una forma de violèn-
cia que no és violenta, però que tampoc no és pacífica.
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Hi ha violència en el fiet que plora i crida tot demanant
el pit de la mare, perquè té gana, i res el consola. Res que
no sigui el pit de la mare el consolarà, o cosa força sem-
blant ha d'ésser per consolar-se i acabar amb la plorera. És
violència, és una exigència demanada, exigida amb vio-
lència. El bebè demana això que té dret a rebre perquè té
una necessitat que només se saciarà amb això que dema-
na. No és una actitud pacífica, però tampoc no és la vio-
lència que fa mal, que destrueix, que deixa ferida.

El bebè pot plorar tot demanant la llet durant un temps
més llarg i més desesperat del que sembla, fins i tot podria
fer-se mal, a ell mateix, sense que per aquest motiu aturés
l'exigència. Només acceptarà el pit de la mare o, a tot esti-
rar, un biberó de mans d'una altra persona, però només
com a succedani, com alternativa acceptable al pit. Però
no aturarà la seva protesta fins aconseguir l'aliment al qual
té dret, ni es consolarà amb el xumet o amb una passejada
extra, ni menys encara amb paraules boniques.

Cap llei, però, indica la necessitat d'haver de donar-li el
pit o el biberó al fiet que plora i crida com a mètode per
demanar la llet. Podria ser l'instint maternal, això que indi-
ca la necessitat d'alimentar-lo, però també ho indica l'ins-
tint d'un pare, el sentit comú de una veïna, l'experiència
d'un avi o una àvia, o d'una cuidadora, o d'una cangur. És
una força, el nom de la qual varia segons la persona que
hi estigui involucrada, que impulsa una persona racional a
alimentar un bebè que reclama aliment.

D'una banda hi ha una violència en el fiet, que es veu
obligat a aturar tota activitat i a plorar ben fort. I de l'altra
banda hi ha una obligació en la mare, o qui sigui, que es
veu obligada, a causa d'aquesta violència, a deixar això
que estigui fent, encara que el consideri important, i aten-
dre tot d'una la demanda del fiet. És la noviolència.

El món en què vivim és violent, i la violència hi és cosa
quotidiana i estesa per aquí i per allà. En aquest món de
violències, la noviolència sorgeix com un far en la foscor
i en la por de la tempesta. El concepte de noviolència és
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una alternativa que ofereix més perspectives d'aconseguir
això que es necessiti, que no pas d'altres mètodes, que
prou demostren que no són gens efectius: per la força, mai
s'ha pogut imposar la justícia i la pau de manera duradora
(això no obstant, encara hi ha ingenus perillosos que s'en-
tossudeixen d'atribuir-li eficàcia a l'atemptat, a l'acció
guerrillera, als exèrcits, a la violència activa o passiva).

És fàcil saber què és violència. També és fàcil veure què
és la no violència, entesa com la negació de la violència,
l'estat d'una comunitat en què la violència ha estat contro-
lada, ningú sap si definitivament o tan sols de manera
transitòria. La violència no marxa ràpid, si és que de veri-
tat se'n va algún dia, perquè al seu pas ha anat deixant lla-
vors que després germinen a poc que plogui, i torna per
tant la violència i el seu cercle viciós desesperant.

La noviolència és cosa diferent de la no violència. No
és una pau ressignada, ni és cristiana ressignació, ni és
passivitat, ni és negligència o indiferència, ni és esperit
fort per suportar el que sigui. No és deixar-se arrossegar,
ni és assumir una actitud derrotista envers els fets que
semblen inevitables. No és tampoc oferir l'altra galta.
Mahatma Gandhi, mestre de la noviolència, considera que
és quelcom com una resistència no violenta, una desobe-
diència civil, un mètode, fins i tot una tècnica detallada
per a la resistència i la desobediència.

Encara que la idea de la noviolència és molt antiga,
almenys té dos mil cinc-cents anys, el concepte formal i
avui universal de noviolencia procedeix de Mahatma
Gandhi, primer terç del segle XX, a l’Índia i Sud-àfrica.
Gandhi, però, deia que havia après la noviolència a
Occident, del Sermó de la Montanya: «Benaurats els
pobres perquè d'ells serà el regne del cel; benaurats els
pacificadors...»

Explicava que hi ha la violència passiva, que és la vio-
lència que alimenta la violència activa. És molt destructi-
va, però és discreta, és legal, duu guants blancs, camisa i
corbata; parla amb un discurs grandiloqüent, però buit de
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contingut. És la violència de la normativa, de l'especula-
ció, de l'arbitrària decisió parlamentària, del consens dels
qui són a dalt. És la violència que no taca las mans de
sang, però de sang taca països sencers. És la violència de
la «riquesa sense treball, del plaer sense consciència, del
coneixement sense caràcter, del comerç sense moralitat,
de la ciència sense humanitat, del ritus sense sacrifici i de
la política sense principis». D'aquí sorgeixen, explica
Gandhi, les guerres, el terrorisme, l'assassinat, la pallissa,
l'entrebanc.

Cal entendre la noviolència com una estratègia que
combat les causes fonamentals de la violència i que mira
de corregir els seus efectes, sense oposar més violència a
la violència. La història recent és farcida de moviments
noviolents i d'accions noviolentes que van aconseguir
això que semblava impossible. Vet aquí un grapat d'exem-
ples: accions de la Lliga Agrària contra els terratinents
anglesos, al segle XIX; campanya de boicot dels naciona-
listes indis de Bengala contra els productes anglesos, entre
1905 i 1910; moviment a favor del vot femení, a
Anglaterra, 1906 i 1907; accions per a la independència
de l'India, dels britànics, entre 1915 i 1947.

Lluita noviolenta contra la segregació racial, l’apar-
theid, a Sud-àfrica, des del 1960. Moviments per al dret a
l'objecció de consciència a Espanya, entre 1971 i 1990.
Mares i Àvies de la Plaça de Maig, en Argentina, que bus-
quen els fills i els néts dels desapareguts en mans de la
dictadura militar, des de 1977. Creació de la Xarxa Eurpea
dels Cossos Civils de Pau; manifestacions populars contra
Milosevic, a Sèrbia; creació de l'organització internacio-
nal Forces de Pau Noviolentes a Delhi... La llista és llarga
i fecunda. 

Cal tenir present la noviolència a l'hora de controlar la
correcció i l'honradesa de polítics, empresaris i gestors
dels diners públics. Cal recordar que la violència degrada
l'ésser humà, però la noviolència apuja la condició huma-
na, la fa més digna, més persona.
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Sessió del Consell Assessor Infantil 
i Juvenil de Ciutadella

El temps fa estralls en les paraules dites quan aquestes
paraules són de buida formalitat, i les deixa al descobert,
i són vergonyes. Llavors la noviolència hi treu el cap.
Transcric a continuació una part de l'acta oficial del
Consell Assessor Infantil i Juvenil de Ciutadella del 15 de
gener de 2003, celebrada a la sala de reunions de
l'Ajuntament. Sobre el tema general «Quina ciutat
volem?», s'hi va parlar del tema particular «Com ha de ser
una plaça?».

Proposo comparar les il.lusions dels integrants del
Consell amb la presentació de l'enginyer de l'Ajuntament.
Proposo observar que el discurs oficial fa servir paraules i
expressions de comprensió difícil, i que no sembla que
vulguin atracar-se als fiets sinó que més aviat miren de
mantenir distància. I proposo finalment comparar aquella
realitat amb la realitat actual per veure si la paraula
expressada en 2003, en resposta a peticions infantils i
juvenils, és una realitat set anys després. És a dir, proposo
de veure què tant de cas va parar la paraula oficial, prote-
gida pel mur de la burocràcia, a la paraula infantil, més
vulnerable perquè no té cap mur al darrere del qual ama-
gar-se.

«Elisa. Hi ha d'haver lavabos públics que estiguin nets
(els de la plaça del Peix no ho estan mai). Ha de tenir més
espai de pàrquing per a motos, ha d'estar fora de la circu-
lació dels cotxes, ha d'haver-hi fonts d'aigua per beure,
vegetació, i ha d'estar cuidada. També ha de tenir llum i un
quiosc.

Ruben. Una plaça hauria de ser rodona i grossa, amb
una font, bancs i papereres, arbres, dos parcs: un d'infan-
til i un altre més juvenil, amb un espai per anar amb velo;
jardí, aparcament per a velos, porquerietes i pista de pati-



78

natge. Hauria d'haver-hi un espai pla, cobert amb terra. No
hauria de tenir barreres arquitectòniques.

Diego. Una plaça hauria de tenir construccions tancades
per si plou, arena perquè els animals hi facin les seves fei-
nes, parc per als nens petits, llocs per asseure's les perso-
nes majors, un quiosc, aparcament per a motos i velos,
facilitats per a minusvàlids, vigilància, cabina de telèfon i
fonts d'aigua potable. Papereres i llum.

Lluís. Una plaça és un espai per compartir amb d'altres
i on es puguin fer coses diverses. Per cada activitat que
s'ha de poder fer ha d'haver-hi uns elements. Per als espais
verds: bancs, jardins, arbres i flors, fonts amb brolladors.
Per als esports, preparats per si plou: circuit per a velos,
pista de patinatge i hoquei, patins, vestidors, piscines,
camp de futbol, bàsquet amb cistelles de minibàsquet,
pista multiesports, atletisme i parets per a escalada. Per a
l'oci i la diversió: tobogans, laberints, un parc d'atraccions,
joguines teledirigides, llits elàstics, etc. Per passejar ani-
mals: un lloc per a les seves necessitats i un centre per
atendre'ls. També un lloc on s'ha de poder aprendre: un
planetari, cartells amb el nom de les plantes.

Javier. Ha de tenir una font d'aigua, bancs per asseu-
re's, arbres i flors, bona il.luminació; que s'hi puguin orga-
nitzar concerts; un quiosc i llocs per a refugiar-se de la
pluja.

Júlia. Una plaça ha de ser gran, sense gaire arena; ha de
tenir bancs i un lloc per als petits; brolladors i aigua per
beure, pasteres i vegetació.

Guiem. Una plaça és un lloc on es respira bon ambient,
obert a tothom, amb bancs, papereres, jardins... S'ha de fer
un manteniment regular de la plaça, ha d'haver-hi fonts
d'aigua potable, i llum. Ha d'estar neta, il.luminada, que
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s'hi puguin fer espectacles: titelles, concerts, etc.
Adreçada a totes les edats, amb monitors, grafitis, etc.

Anna M. Ha de ser rectangular, amb un poc de vegeta-
ció, desnivells i manera d'apujar-hi diferents: costes i
escalons. Pipicans, bancs de llenya per a la gent gran i
petita; un quiosc; fonts com la del Born i també fonts per
beure, més modernes.

Judith: Ha de tenir bancs i ombra, flors i gespa, fonts,
un monument, una bústia i una cabina de telèfon; una
paret per dibuixar-hi, i papereres.

Ignasi. Una plaça ha de ser per a totes les edats: majors
i fiets. Ha de tenir totes les condicions per als discapaci-
tats i per a la gent gran. A l'hora de fer el disseny, s'hau-
rien de tenir en compte les necessitats de la gent que la vol
emprar. Per als majors: bancs per seure i arbres, i ombra,
i quiosc, que estiguin fora de la zona de jocs. Zona de
jocs: dues zones, una esportiva i una infantil (jocs, tobo-
gans, balances, etc.). Ha d'estar il.luminada i ha d'haver-hi
papereres, cartells, font i vigilància.

Joana G. Ha de tenir una font d'aigua i una de decora-
ció; també arbres de fulla perenne. Papereres, il.luminació
i un quiosc. Zona amb jardins, parets per fer grafitis.
Contenidors de reciclatge. Servei de neteja, senyals per-
què els cans no hi facin les seves feines. Ha d'haver-hi una
zona coberta i una zona infantil, amb arena i gronxadors.
Serveis soterrats amb bon servei de neteja. Que no hi pas-
sin vehicles de motor. Aparcament per a velos i una cabi-
na de telèfon.

Tolo. Les places haurien de ser grosses, tenir papereres,
contenidors soterrats, vegetació, arbres, parc infantil, ram-
pes per a invàlids, un terra que no patinés, fonts per beure,
pista per anar amb l'skate un quiosc per porquerietes. Que
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no passin cotxes; que serveixi per anar a passejar, quedar
amb els amics, estar-s'hi... Per dur animals a passejar, amb
serveis públics. S'hauria de cuidar molt bé.

Laura. Hauria d'haver-hi un quiosc, bancs i taules per asseu-
re's, pista per patinar, il.luminació i una pista per petanca.

Sheila: En una plaça s'ha de poder passejar i estar tran-
quil. Ha de tenir bancs per asseure's, que hi hagi un
quiosc, fonts per beure. No hi ha d'haver contenidors però
sí papereres, arbres, fonts per beure i bona llum. Que no
hi vagin els cans, i aparcament per a velos i motos.

Pere. Una plaça ha de tenir bancs per seure. Ens agra-
daria que sigui rodona i gran, amb papereres, fonts de
beure i un safareig; que estigui prohibit dur-hi cans.
També que hi hagi palmeres, telèfons, bústia, lavabos, un
tros perquè els cans hi puguin fer les seves feines, faroles,
contenidors de reciclatge, bar i un quiosc.

Carlos. Una plaça ha de tenir el de sempre: bancs,
llums, zona verda, paperera, etc. Però també ens agradaria
que hi hagués una zona coberta per a quan plou, fonts per
beure, cabines perquè normalment n'hi ha poques a prop
de les places. Parc per als fiets petits, que estigui prohibit
portar-hi les mascotes, per la higiene. Al mig de la plaça,
un quiosc amb porquerietes, refrescos, etc. I un rellotge, i
la temperatura. Taules i cadires fixes. Estaria bé que tota
la plaça estigués enfonsada respecte del nivell del terra per
protegir-la del vent; i així les pilotes no volarien tant.

Júlia. Una plaça ha de ser per a totes les edats. Ha de
tenir una zona per als fiets i fietes: amb gronxadors, tobo-
gans i sorra per als petits. Per als més grans un camp de
bàsquet i de futbol. La vegetació és important, però també
hi hauria d'haver arbres i zona verda. A més, lavabos i
papereres, i que estigui ben cuidats.
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Anabel. Hauria de ser una plaça amb arbres de tot tipus,
que fessin ombra a l'estiu i sol a l'hivern. També hi hauria
d'haver flors de tot tipus. Que estigués il.luminada, que el
terra no patinés. Hauria de tenir un quiosc amb taules i
cadires. També una font de decoració i una altra per beure.
També hi hauria d'haver papereres, trossos de gespa on es
pogués caminar; que hi hagués aparcaments a la plaça.
Que hi hagués serveis públics, però no amb cabines (com
els de Sant Joan). Si hi ha d'haver escales, que hi hagi
rampes per als minusvàlids. La plaça podria ser quadrada
o octogonal.

Nacho. Una plaça és un lloc ample dins una població on
hi van a parar diversos carrers. Ha de ser un espai on els
fiets i les fietes puguin anar a jugar, que els joves s'hi tro-
bin per seure als bancs. Pot haver-hi cans, però que els
seus amos respectin les normes; també hi pot haver boti-
gues per comprar. Aniria bé que hi hagués gronxadors i
jocs infantils, papereres, un quiosc, font per beure i font
per fer polit; un espai amb terra per als cans que hi puguin
fer les feines; arbres, jardins i faroles per fer llum.

Gerard li dóna la paraula a Joan Moll, enginyer de
l'Ajuntament, que presenta les dues places.

Enginyer. La primera plaça és la que hi haurà davant de
l'escola nova. Des de l'Ajuntament s'han fet diversos
dibuixos amb propostes. Aquesta plaça estarà situada al
final del passeig de Sant Nicolau, i encara no està feta. Les
seves dimensions són d'aproximadament 200 metres de
llarg per 40 d'ample. Ve a ser com dos camps de futbol,
una mica més grossa que la plaça des Pins. Tal com està
pensada, hi ha coses que els Consellers han dit i coses que
no. No s'havia previst posar-hi jocs infantils, sinó passejos
i llambordes de formigó, vegetació i dotze tarongers amb
bancs per poder passar l'estona. Hi havia previst espais per
als més petits (zones amb gespa) i amb petites muntanye-
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tes per poder-hi jugar, il.luminació, més de 20 bancs, aten-
ció a les barreres arquitectòniques, etc. No hi havia previst
cap quiosc. Això vol dir, per tant, que haureu de fer pro-
postes amb les coses que trobeu que són importants que hi
hagi perquè ho tinguin en compte des de l'Ajuntament. 

Ignasi. Hi ha muntanyes de terra?
Enginyer. Sí, amb raigràs per poder jugar els al.lots. Hi

ha unes àrees amb sauló, on no s'hi pot posar la gent al
damunt i hi haurà les de raigràs on sí s'hi podrà jugar.

Consellera. La font prevista és d'aigua potable?
Enginyer. Sí. També està previst que hi hagi bancs,

papereres i llums. A més dels focus normals hi haurà tres
torres de 12 metres que donaran una llum més general. La
segona plaça és la que està devora el cementiri antic. Està
situada entre una urbanització nova, la via perimetral i el
camí vell. Ara s'empra com a aparcament. Està prevista
una àrea de jocs (s'hauria de definir quins jocs) i arbres de
la zona: alzines, oliveres, etc. Seguirà havent-hi aparca-
ments. La plaça de moment no està gaire pensada. L'espai
total té unes mides de 100 metres de llarg per 70 d'ampla-
da. La plaça resultaria d'uns 100 per 30 metres, però els
Consellers poden opinar sobre tota l'àrea, ja que en un
futur tot l'espai serà municipal (encara no ho és).

Gerard. Què es té present quan es fan les places?
Enginyer. El manteniment és important, ja que pot ser

molt costós. Segons el material de què estigui feta la plaça
encara pot ser més difícil. En algunes places es va posar
un quiosc i no va arribar mai a funcionar. Es va haver de
tirar a terra. Si hi ha els mateixos serveis en àrees prope-
res ja no farien falta. No es poden fer piscines, però sí que
es poden posar fonts. Fer la plaça per davall del nivell del
carrer donaria problemes quan plogués. S'haurien de pen-
sar altres maneres de protegir del vent.



Conseller suplent. Es poden posar botiguetes a la plaça?

Enginyer. Es poden posar, si així es decideix. Es pot fer
també un espai per als cans. Però el primer que s'ha d'a-
prendre és a recollir les necessitats. Solen fer olor i és des-
agradable. Referent a les places amb auditori, si són o no
possibles, sí que és possible, es pot fer un petit escenari.
Els lavabos també es poden fer, i és convenient que hi
siguin, però s'han de mantenir nets i la gent moltes vega-
des els destrossa. Aleshores, hauria d'haver un vigilant
permanent, perquè si no ens destrossen els lavabos, i això
ja resulta molt car. 

Un conseller opina que les places estan molt bé i que no
s'esperava que fossin aquestes. I una consellera comenta
que en lloc de fer tantes places s'haurien de millorar els
carrers de Ciutadella.»

Tots els innocents del món

No trobo eines més oportunes per concloure aquests
papers, aquesta conversa, que els paràgrafs finals, impreg-
nants magistralment d'infància adolorida i esperançada,
del llibre Metge de nens. Cent anys de pediatria a Cata-
lunya, escrit per Oriol Casassas i Joaquim Ramis (Barce-
lona: Edicions de la Magrana, 1993):

«Sense que ho expliqui res més que l'atzar, aquestes rat-
lles... hauran estat escrites el dia vint-i-vuit de desembre,
dia dels Innocents. És molt difícil que una persona que
guarda la Toscana entre els seus records més delicats no
asociï aquesta commemoració amb l'Hospital de la plaça
della Santissima Annunziata, a Florència. Que ningú no hi
entri sense… haver sentit, profunda, la tristesa de la mira-
da… dels infants trobats que Andrea della Robbia deixà
als medallons de terracota…. Feia segles que l'infant anò-
nim no era el protagonista per als artistes, potser des d'a-
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quell noiet hel.lenístic que es treu una punxa del peu, d'a-
bans de Crist. Després, durant cent anys, l'infant dels artis-
tes només és l'infant Jesús. Fins que el Renaixement des-
cobreix l'home i el fa protagonista, i Andrea della Robbia
fa protagonista l'infant, el sense nom que, a més, en aquest
Hospital dels Innocents, és el sense amor, l'abandonament.

Després, sí, ja es pot anar al pis de dalt, on… uns inno-
cents són al primer rengle. Sense pressa, l'Adoració dels
Reis Mags… espera el visitant que vulgui afegir-s'hi, amb
l'escena… del nen que prou fuig dels soldats d'Herodes i
encara no sap que el mar li barrarà la fugida. I al centre,
davant de la cova, en reverent adoració, els Reis i els pas-
tors i, fins i tot el pintor, que també va voler ser-hi. Però a
primera fila… els innocents, amb aurèola d'or i les encara
sagnants ferides de l'espasa i l'odi.

Que siguin aquestes pàgines una veu al cor dels homes,
perquè el món encara és ple d'infants que sofreixen, i d'in-
nocents que no saben què és l'alegria.»

Menorca i Barcelona, novembre de 2009
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APENDIX

I proposta sobre la paraula fiet

Trobo que la paraula fiet –i els derivats fiets, fieta, fie-
tes– són força importants, força més del que sembla. I pro-
poso defensar-la de la voluntat, encara que benintensiona-
da, de deixar-la com si fos la versió inculta de la paraula
fillet –i fillets, filleta, filletes.

No sóc lingüista, però m'estimo les paraules, i crec en
el valor poderós de l'observació acurada i l'estudi seriós de
les paraules, de les persones i de les malalties. Paraules,
persones i malalties fan un conjunt inseparable a dins del
qual hi ha establertes relacions d'interès superlatiu.

Paraules com ara volatge, per exemple, parlen de la
riquesa lingüística de l'illa menor, la qual cosa no apunta
sinó a un grau superior de cultura, perquè és paraula ben
viva a la parla quotidiana i perquè surt vencedora dels
embats de la paraula varicel·la, prou potent al castellà i al
català. La paraula volatge està al Diccionari Català
Valen-cià Balear, la qual cosa li dóna el dret oficial i for-
mal de viure com a paraula.

Aquests dos requisits, és paraula d'ús quotidià i figura
a un diccionari d'autoritat inqüestionable, fan que ningú la
consideri com una paraula de segona categoria sinó com
una paraula –diguem-ne– de validesa estàndard. I d'aques-
ta manera queda establerta una encisadora relació de com-
plicitat entre persones, les de Menorca; una malaltia, la
varicel.la; i una paraula: volatge.

La complicitat de persones i paraules arriba al punt
d'excel.lència amb el cas de fiet, perquè a més de la com-
plicitat semàntica, és a dir de significat, hi ha una compli-
citat de connotació sensorial, sensitiva, profundament
humana, maternal. Qui diu fiet a Menorca vol dir molt
més que fillet, perquè un fiet és tot fiet, tota criatura, tot
infant; i fillet només es el fill petit. Qui diu fiet no parla
necessàriament d'un fill petit, sinó que fa una referència



més àmplia a un infant. El concepte de la paraula fillet, de
fet, mai el vaig sentir a dir a l'illa del vent.

Hom podria dir que fiet és derivació lingüística de fillet
a causa del costum menorquí d'eliminar la doble ela cen-
tral de les paraules, un tret característic i força musical de
la parla local: és prou sabut que totes dues paraules es pro-
nuncien igual a Menorca, i enlloc més que a Menorca. Sí,
tothom ho pensa, seguramente és aquesta la raó per la qual
ara hi ha la paraula fiet.

La paraula és ben viva a la parla quotidiana i consta al
Diccionari Català Valencià Balear. Per tant, la paraula
fiet és correcta, és autònoma, té vida pròpia i té un signi-
ficat ampli i carregat de sentit humà. Escrita, la paraula
fiet no és en absolut una mala escriptura de fillet: son dues
paraules separades. El Diccionari les considera sinòni-
mes, i apunta que fiet és paraula pròpia de Menorca, i en
dóna exemples trets de la cultura popular menorquina.
Afegeix que l'expressió bon fiet, maternal, que satisfà i
calma un fiet, també és pròpia de Menorca, patrimoni
menorquí.

Escrita fiet, és fàcil trobar aquesta paraula en nombro-
sos documents, i de variada espècie, sobre tot de fa uns
anys. Avui no hi ha dificultats quant a la llengua parlada,
amb aquesta paraula. Però quant a la llengua escrita, espe-
cialment si apunta a un registre un punt més formal que el
col.loquial, apareix escrita amb doble ela: fillet. Semblaria
que escriure fillet és més culte que escriure fiet.

És més culte escriure varicel·la en comptes d'escriure
volatge? Estic segur que no: la forma menorquina és
volatge, i s'ha de dir i s'ha d'escriure volatge, i tant en
l'ambient domèstic com en l'exigent ambient de la parau-
la de registre formal o de registre mèdic. Ara, però, per
què la paraula fillet vol substituir, en la llengua escrita
amb formalitat, a la tan menorquina fiet?

Els embats són eloqüents a la premsa: periodistes i per-
sones que expressen públicament una opinió solen escriu-
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re fillet, tal vegada pensant que la llengua guanya amb
aquesta escriptura. Però no guanya res: més aviat perd.
Perquè fillet implica la substitució d'un menorquinisme,
carregat d'història i de sentiments, per un mot asèptic i
neutre, privat de l'esperit menorquí que viu a fiet. Hi ha
cultura a fiet, però a fillet només hi ha normativa adminis-
trativa, ortodòxia lingüística. Per tant, la paraula culta,
perquè és pròpia, és fiet, tant si es paraula dita com si és
paraula escrita en tot àmbit d'escriptura.

Vet aquí la meva proposta: defensar fiet. Hem d'escriu-
re, aquí i allà, avui i demà, fiet, sense la doble ela central.
Per tal que en sàpiguen: prou pirates van fer-li mal a l'illa
més vulnerable, cap pirata vindrà avui a imposar, amb l'ar-
gument pueril de la norma, una grafia determinada per a
la paraula que designa el més bonic de Menorca: un fiet,
una fieta.
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