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UNA ··MoR 
ALA PENSIÓ 

E SOBTE .. 

Fet real. com autobiografia esperpèntica, d·uns estudiants 
a Saragossa. en el 50è aniversari de la .. nova .. facultat 

Jaume Camps i Rabadà 

SAP GREU QUE SENTIS REMORDIMENTS SOBRE ALGUN FET. PER UNA BANDA. ÉS DOLENt EN SIGNIFICAR 
QUE VAS FER QUELCOM MALAMENt PERÒ PER ALTRA ES BO. EN VOLER DIR QUE. Sl PATEIXES. ÉS QUE 
TENS BON "FONAMENT" (SENSE VOLER M'HA QUEDAT EN RODOLÍ). UNA VEGADA. DURANT UNES HORES. 
VAIG TENIR UN GREU REMORDIMENT. VAIG PENSAR QUE. QUASI SEGUR. HAVIA AJUDAT A QUE UN COM
PANY DE PENSIÓ PATÍS LA MORT DE SOBTE. HO HE COMENTAT AMB ALTRES AMICS, MIG EN BROMA. PERÒ 
EN EL FONS SENTIA RECANÇA PER Sl HAGUÉS SIGUT VERITAT. 

El temps 

Això passava avui fa cinquanta anys, als voltants 
de la primavera de l'any 1951 . Feia poc que ja 
no era necessari mostrar la "cartilla de racio
namiento" per què les pensions poguessin 
admetre estudiants, ja que el pa era un dels 
primers aliments. Sense cartilla no podien 
comprar-nos "xuscos" ni cap tipus de pa. De la 
Facultat de Veterinària vella de Saragossa, amb 
les aules apuntalades amb troncs sense polir, 
havíem passat a la nova, molt millor, amb labo
ratoris sense risc d'esfondrament, però calia 
gastar 15 cèntims de tramvia per anar i altres 15 
per tornar ... Per l'augment a un ral vam fer vaga 
d'abonament. Si el cobrador exigia el bitllet li 
fèiem el "Pe-Pe", saltant amb ritme, disposats a 
proa i a popa del tramvia, fins que aquest 
balandrava i les rodes corrien el perill de sor
tir-se del carril. No pagar és la millor vaga! 
~única que he fet mai i l'única que m'agrada. 
No perjudiques a terceres persones, i el bene
fici propi és immediat... 

L'escenari 

Era en una pensió familiar, en la part final i 
"abstèmia" del "Tuba", zona de tasques i 

ambient un xic bohemi. Estava situada en un 
segon pis d'una escala fosca. Hi havia un 
quiosc a l'entrada, que regentava la filla de la 
portera, on llogaven revistes del "Hombre 
enmascarado" i novel·les del Coyote i d'en 
Zane Grey. El pis també era fosc, amb quatre 
habitacions per llogar a pensió completa, 
encara que això de "completa" era molt 
suposar ... Tenia sis cambres en total. 
En l'habitació més gran, que era la "nostra", hi 
teníem dos llits dintre d'una espècie d'alcova, i 
un altre fora, en l'espai tipus saleta, amb un 
armari per a la roba dels tres, un secreter tan
cat amb pany i clau, i una taula "camilla" amb 
faldilles, per estudiar de forma alterna ja que 
no hi cabíem els tres, i per posar-hi el braser a 
l'hivern, que és molt llarg i dur a l'Aragó. 
Les altres tres habitacions de "pensió" eren 
quasi desconegudes pels demés. Dues eren 
pels altres "pensionistes", i la tercera servia 
per passavolants, cosa que era molt poc fre
qüent...Apart hi havien les dues cambres de 
la família , un minúscul vàter, la cuina i el men
jador, que donava a un pati interior. 

Els personatges 

Començo pels secundaris, per seguir un ordre. 
Regentava la pensió doña Angeles, grassone-
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ta, experta en receptes de cuina sempre amb 
pebrot vermell com ingredient principal, i el 
seu marit, amb feina desconeguda, prim, petit, 
amb ulleres de cul de got, que es deia don 
Angel, i la filla, grassoneta com la mare, amb 
nuvi que mai havíem vist, que es deia ... Angeli
nes. Com es veu, hi havia poca creativitat en els 
noms. 
També hi havia, com antic pensionista, un 
senyor vell i callat, al qual anomenaré don 
Vicente, encara que és un personatge que 
no va participar en el fet. 
Els protagonistes érem tres estudiants de 
veterinària. Tots tres catalans, xerrameques i 
ben avinguts. Com és d'entendre, pel verb, 
un servidor era un dels tres. 
Finalment, el personatge principal. A aquest 
el vèiem aleshores com més gran que nosal
tres, i devia tenir poc més de trenta anys. 
Gran per "nois" que en teníem vint o vint-i-un. 
Aquest company de pensió era encara més 
callat que don Vicente, treballava en una 
sucursal bancària, i sempre semblava trist. 
Tenia esblaimada la cara,· i era molt prim, i 
això que sentíem que feia gimnàstica sueca 
a la seva cambra, paret amb la nostra. Es 
deia, crec, José Antonio. No tinc molta 
memòria pels noms ... 
Vist breument tant el temps com l'entorn i els 
personatges, anem al gra. 

El fet 
--------------------------------

Quelcom per recordar-ho al cap de cinquan
ta anys. Era l'hora de dinar i estàvem els cinc 
de la pensió a taula, la patrona i família men
javen després. Això passava quan feia poc 
que es comentava l'aparició dels "platillos 
volantes", aleshores encara no hi havia les 
sigles OVNI. Aquell dia el "Heraldo de 
Aragón" duia una notícia sobre això, d'algú 
que deia n'havia vist dos o tres ... 
Ja havíem començat el primer plat (de segur 
amb pebrot, tant si era amanida, com si fos 
sopa .. . ), i jo vaig fer un comentari, que volia 
ser un acudit graciós, per trencar el gel, sobre 
els tipus afideuats i verds que comandaven 
els "platillos". En aquell moment en José 
Antonio, assegut just davant meu, va fer com 
una ganyota, mig somriure (per l'acudit?), girà 
els ulls amunt i a la seva esquerra, i tot seguit 
va tombar-se lentament cap a l'esquerra. Vam 
creure que recollia el seu tovalló, però no, 
pataplam!!, va caure estès sota la taula. 
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Podeu imaginar l'astorament de tots. Intenta
rem reanimar-lo, creient que era un desmai, 
però al final ja vam entendre que estava mort .... 
Els tres joves el portarem agafat per peus i 
braços cap a la seva habitació, i l'estirarem 
sobre el llit. Mentre, doña Angeles, somicant, 
trucava al metge i al lloc de treball del difunt. 
En pocs minuts va venir el primer, que va 
confirmar la mort, o "certificar-la", com en 
diuen. Vaig sentir per primera vegada la 
denominació de "muerte súbita", i el metge 
va dir-nos que al tocar a terra ja deuria estar 
mort. Això va tranquil ·litzar-me una mica el 
sentit de culpa. 
Tots estàvem a la habitació d'en José Anta
nio, petita, mirant al mort, sense saber què 
més fer-hi, quan algú va adonar-se que el ja 
difunt quedava com massa doblegat, en 
cedir molt el centre del somier. Aquí es va fer 
un comentari, per algú dels tres estudiants, 
que ara crec era de mal gust, de que un cop 
amb el "rigor mortis" no el podríem entrar a 
la caixa, o aquesta tindria de fer-se en forma 
de plàtan ... 
Ja ens tens a tots buscant quelcom per apla
nar el llit. Vam cercar la post de planxar, però 
no servia pel gruix dels peus. Al final algú va 
trobar dos cabirons de fusta, i els volíem 
posar sota del matalàs. Com ho fèiem amb 
el mort, si era un llit de quatre pams mal con
tats? No podíem pas deixar-lo estirat a terra. 
Algú hauria d'aguantar-lo. l ... va tocar-me a mi. 
Amb un genoll a terra, i l'altre cama fent cadi
reta, van col·locar-me el pobre difunt assegut 
a la meva cuixa, d'esquena cap a mi, i, jo, 
amb les mans sota les seves aixelles el vaig 
aguantar mentre aplanaven el llit. Foren pocs 
minuts, però va semblar-me una hora. 
Procurava que el cap no es tombés cap a la 
meva cara, que això sí que m'esgarrifava. 
No vulgueu saber com era el somier, oxidat i 
mig desfet, amb una olor pudent a petroli i pi
retra, que són unes fortors que es queden en 
la memòria, i que era una barreja molt usada 
contra la plaga de xinxes i puces .... , i el ma
talàs o màrfega tenia la llana tan granulada 
que semblava al tacte que hi havien cigrons 
molt cuits, per comptes de flocs de llana. 
Un cop el company difunt va quedar aplanat 
i amb l'americana posada, va quedar més 
presentable i ... "encaixable". Vingueren els 
seus companys de la banca, i tots, de genolls 
a terra, van estar resant una bona estona, 
crec que tot un rosari. Va ser una sensació 
estranya per mi. Imaginem com seria ara. En 
aquell moment vaig sentir comentaris de 
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que tenia alguna dolència cardiovascular, 
d'això l'angoixa que devia tenir, el blanc de la 
cara i les ganes de superar el cansament 
amb l'intent de posar-se en forma amb exer
cici. En pau descansi! 

El final 

Hi han moltes formes de morir, ja que és un 
fet inevitable. Morir és lo més segur de la 
vida. Crec absolutament que no hi hauria vida 
en cap món si no existís la mort. No sé del 
cert la definició de "vida". Ho són els prions? 
És tot el món l'ésser viu que ja han batejat 
com Gaya? ... Crec que la vida es podria defi
nir com allò que té la mort com a final. .. 
Hi ha persones que han manifestat que morir 
de sobte és una de les millors formes de fer
ho, en evitar patiments i dolor. No sé que 
pensar-ne!. ... A mi m'agrada viure. Val més no 
pensar-hi en el final. Però, per suposat, hau
ríem d'estar-hi més o menys preparats per 
quant arribi. Tinguis l'edat que tinguis. 
Convé conèixer, de totes maneres, que la 
mort sobtada, o de sobte, a corre-cuita, per 
infart, és la primera causa de mort a partir 
dels cinquanta anys. Àdhuc, com en el cas 
d'en José Antonio i d'altres, és possible molt 
abans. 
Tot el que sigui a corre-cuita no m'agrada. 
Gens ni mica! Ni en la vida, ni en el treball, ni 
en l'amor, ni en el menjar, ... i menys en la 
mort. És que a vegades ja no pots córrer, i en 
moltes ja està "massa cuita" ... 

Recomanacions no gratuïtes 

Aquí podria fer unes recomanacions per evi
tar en part els factors de risc de les malalties 
coronàries. Caram!! Per això vaig fer el curs 
de nutrició! Com resum i per lluitar contra 
l'assassí n° 1 (així anomena el Dr. Valentí 
Fuster l'infart per arteriosclerosi}, i que sim
plifico en els punts següents: 
- Convé mantenir el pes (digne), fer més 

exercici i sobretot consumir menys calo
ries ... Passar sempre una mica de gana! 

- Convé eliminar al màxim el consum de grei
xos d'alt contingut en àcids grassos satu
rats, com la mantega, nata i tots els produc
tes que en porten ; i dintre dels greixos de la 
carn, eliminar el xai i reduir el bou i la vede-

lla. El del porc queda al mig. Els millors són 
el d'au, el de conill i el dels peixos blaus. El 
contingut en colesterol és secundari, ja que 
és de formació pròpia. 

- En un futur molt pròxim podrem augmentar 
el nivell d'HDL, els camionets que transpor
ten el colesterol i que desfan els ateromes, 
i tindrem altres medicacions per inhibir el 
factor tisular; i d'altres amb funcions noves; 
fins i tot tindrem cèl·lules mares per fer 
parts de miocardi, etc. 

- Convé NO fumar; això ja en present!!! 
- Convé que fem l'esforç per tenir el "fetge 

de rajada", davant de fets sense solució. Els 
xinesos, en el seu complicat idioma, diuen : 
"no ploris per la llet que ja s'ha vessat a 
terra". Hi ha tants factors d'estrès que 
podem evitar, només amb autocontrol. .. 

- Convé fer les previsions anteriors quant 
abans millor. No esperem fer-les a partir 
dels seixanta. 

Però ja sé que tothom sap aquestes preven
cions, i que tothom lés segueix. O no? 

Dedicatòria 

Aquest és un escrit amb molts propòsits. En 
primer lloc, com a recordatori dels estudiants 
de veterinària dels anys cinquanta i dels 
actuals, per fer les degudes comparacions 
entre situacions viscudes. No són millors els 
d'una època o els de l'altra, sinó que són 
diferents .... 
Recordatori també dels cinquanta anys de la 
"nova " Facultat de Saragossa, de bona 
memòria, de vegades passant certa gana i 
fred, cosa avui impensable. En això s'ha 
millorat molt. 
El dedico també als altres dos companys que 
visqueren el "fet", i suposo que hi faran una 
bona rialla en llegir-ho, i a totes les col·legia
des i col ·legiats, vives i vius, i que sigui per 
molts anys ... 
Aprofito l'escrit, en part amb cert humor 
negre, per fer unes recomanacions molt 
serioses. 
Però ja ho deixo. He explicat, una mica, o 
massa, informalment, uns fets que semblen 
llunyans, i en altres moments sembla que van 
passar ahir. Fets que van ser força esperpèn
tics. I encara podria explicar-ne d'al
tres .... Però, com diuen al final en el teatre, 
gràcies per haver vingut, dic a vosaltres, grà· 
cies per haver-ho llegit (0, no?) 


