
.Universltat.Autonoma de'Barcel
, Bíblíorecad'Humanírats'

Pe!' PE,RECALDERS

L'ANGOJXA' no s'allunya. Segue;x les passes el drac. L'ull ' irat daquest darrer era un
i, de tant en tant, renova el record del brillant que, quan el' metge prenia el pols,

seu ofec. El dia abans, el-Raimon s:havia ambo el rellotge en el palmell i la medalla
Ilevat sense deixar la somnolencia i en suspesa girava Ientament, feia reflexos iri-
comptes .de la seva pressa habitual a co- sats que algunes vegades havien estat a punt .
.menear els jocs, mostrava una actitud come. d'hipnotitzar-Io. Dins de l'época, el doctor
pungida i es queixava d'algun dolor que Cristany tenia upa concepció avancada de
no podia definir. Venien aleshords les supo'- 'la medicina; era partidari de l'hidroterápia
sicions 1 un retorn sobre el mateixos temes i l'heliotedlpia, paraules d'un encís mágic
donava lloc a un neguit rnonóton. Si seria que dcsvetllavcn, al costatde la illusió, una
que alguna cosa Ji havia fet' mal, o bé 'un 'vaga ternenca, Aixi que arribava "a casa, de,-, ,
cop d'aire o que el nen. fingia per rrralcrian, -maríá va. un mocador, dues 'culleres grans-
<;a. En el fons, com els passava sempre; te~ ,i una espélma. '«A veure : ensenya'm la Ilen- '
mien coses molt pitjors que aquestes, pero gua.' Uf!»: Després, encenia:IJespelma,'uti_
no s'atrevien a, .confessar-s'he A mig matí, litzava la' conca d'una 'cullera com a reflec- '
él petit tenia febre i avisaren el metge, que tor i- amb el manee de l'altrá facilitava l'ex-
comparegué poc després amb un .pulcre po-: ploració del col1. '«Digues: "aaah!» :«Mar,e,
sat professiona1. Va fer unes quarites pre- deDéu, coro esta aixo!»E1s pares s'inquie:"
guntes, sen se aprofundir massa; j. reoeptá > 'taven, i ell es' veiaeriér'casde tranquil- ,
injectables de penicilina. Digué que erarríi- ~' Iitzar-los amb un somriúré' ple de C6nfiaü~a~
1I0r que el m:'!l no sortis al carrer; pero que, Estenia el mocador daIrtuht del pit, .I'<J:4i-
fes la.seva vida normal i quejli donessin per sava curosamerir i ~plica-{a 1'orella amb f~r-,
a menjar el que tingués per costum, sense ca, Tenia un cap"gran,·p~sat"j'unárespi-:._ r

limitacions expresses. ';', " ració sorollosa, 'd'home gros i: segur de.si'
Aquesta manera de',simplificar:les coses,máteix. Quan auscultava, cloíaéls ulls per

va posar en marxa novament el revoltim a concentrar-se; a intervals els obria i orde-
dels seus records. En la seva infantesa, de;" nava: .«Digues: Tirragona, Tarrasa, carre~
tant en tant, la seva mare I'observava du- ~ tera ... Toma-hi, Ves-ho repetint.» Enaca-.
rarit juria bona estonaI, finalment,li deia i ,1 bar, treiá el mocador i recolzava la ma'C!:r:etá"
~A ,vel!l.re:, mira'rn.s «Aquest nen está ulle- " estesa. 'en diversos 110cs del tórax, rnentre ss:
rós, Qú~ et fa mal alguna cosa ?» Li passava amb l'índexi 'el ,dit mig de l'altra má time'.

=: la má pel front i <::xpiessa.va unes quantes balejava rítmicament, obtenint insospitades
~suposicions que eH,' aleshores, no podia en- ressonáncies, - " " ,
.tendre.En aquell ternps, l'aire era él princi- ,S'asseia després davant d'una taula; om-
pal eriernic: Ji nuavcn urrmocador al coll, plia una recepta i meritre brandava el full.:
lj...posaven mitges 1Iargues iaixí, .travat de anava indicant el que s'havia de fer: «El fi-

:mO\:jnlents: s'anava ensopinj, L'arenció clels quen al 1Iit de seguida. Res de menjar i per
',,~'.'g}aIls:no el ',cleix;wa.' «Q,ue no'tensganes:de a beure només aigua cle Vichy.» Pre~crivia.
" jugar?» «Ara, no.» <Malárnent!» Acabaven unes cullerades cacla tres hores i afegia:.«Si
' avisant el metge de la família, pregant-li "tingués mal' de" cap, Ji poden' posar, 'draps
..,gá.irebé sernpre que no es, torbés. ;.' ' árnb aigua sedativa al front.»
" 'El doctor Cristany .havia estudia] a Ale- , La marc tenia una remcnca i, tímidament,

En .la Ea~c(1a. del rcllotge, hi porta-, "preguntava:, «No sera meningitis ?», «N?Qo,! ;
ineda lla :d"or, deSani JOI'di matant Es 'el, ú)ll.,l~s qii,'st.ió de deu o dotze. dies.»-



A ell- se'n recordava bé --.:...no li feia
mal res 'i, tot el més, potser notava que la
mica de Iebre Ji donava una visió més lú-
cida del seu petit món d'alesbores. A contra-
cor, es dcixava posar alllit ; la mare, pel seu
compre, Ji pintava un cnrcixat de tintura de
ioele al pi t i li rentava la cara amb aigua ele
colonia. Ell, intuint qL1C.del seu papel' de
victi ma en podria tren re alguna COSa, de-
manava caramels de menta, i davant el re-
fús elolgut i amorós, obtenia prorn eses pe!' a
un futur próxim.

Comencaven llavors els dies de llit, enels
quals els sorolls del carrer i de les altres pe-
ces ele la casa prenien una desconeguda im-
portancia. De seguida, la gana es tornava
obsessionant i afinava els sentits d'una mane-
ra insólita ; el més lIeu olor procedent de la
cuina aguelitzava el sentiment de privació.

« - Mare: que fa sopa de vegetals?»
«---No. fill. L'olor ve elel celobert.»
1 la mare, perqué l'engany no es fes evi-

dent, tancava les portes i obria la finestra
. de la cuina perqué s'orejés. Acabant-ho de
fer, tornava a la cambra amb I'arnpolla
d'aigua de colonia i n'aspergia pel cobrellit,
fins que l'olor desapareixia. .

« - Per que no mires sants?» .
S'avenia a la proposta i demanava,amb

un especial designi, que li portessin volums
del C11. cut!' Aquesta revista, la collecció

.ele la qual el seu pare tenia curosament en-
quadernaela, portava caricatures ele polítics
lerrouxistes asseguts davant les taules para-
eles, amb grans tovallons nuats al col! i men-
jant ávidament pollastres i llagostes. Es pas-
sava~J.ip~es llargues mirant els eletalls que el
dib\;l~~t havia acumulat per a elemostrar
la golafreria deis personatges, i -Iinalment
no "es podia agL1::111 tar més:

« - Mare : pcr que no di LL al doctor
Cristany que cm deixi men jar una cuixa ele
pollastre ?»

La mare, que havia passat dies amargs
perqué el seu fill cstava desganar. veia arnb

, pena que la gana se li desvetllava aleshorcs,
que no podia satislcr-Ia. A la próxima visita
del metge Ji comunicava el desig del fill i
I'altres'hi negava rodonament, insinuant
que alló espatllaria alguna cosa que estava
venturosarnent en marxa.
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Al tercer dia, un afeblimeru gene~! ha-

. " ' r d "niver írat Aut noma deBarcelo avia surrut en un estat e poscra.cJ.o. 1 np"H" ;
I li 1 I1 del" l:SIbl1oreaa U' nmamtatse onar- 1 es eu era es e medicamem ca lía '

que Ji aguantessin el cap. Per primera' veza-
da; en empassar-se el liquid, elcoll li f~ia
mal i estava pálIid, tenia ja un \'eritable as-
pecte de malalt. Els seus pares es miraven

. amb un aire preocupat i es congratulav--,
d'haver avisnt el rnetze a ternps.

El doctor Cristam~ al sis~' o al sete dia.
es frega\:1 les mans ';mb l'aire d'haver S(n~

tit d'una situació enutjosa i ordcnava que
clonessin 31 malalt una' tassa de hrou. Pero
llavors no tenia gana, ni humor pel: a esfor-
<:;ar-5'hi i trobava que ni el brou, ni el 1I11e;
bullit CjlLeli autoritzaven l'euderná, ni la
cuixa de pollastre que seguía, no tenien cap
gusto En aquesta etapa, el rnaialt es earacte-
ritzava per una gran indiferencia. ,

Quan arribava el mornent ele" llevar-se
(una estona només, cap a migdia) les carnes
no l'aguantaven i quedava plegat ele geno lls
arran elel llit. L'ajudaven a asseure's en una
butaca -'-- la família aprofitava l'avinentesa
per a fer el planyívol comentari que no pe-
sava gens - i el col-locaven a prop ele la fi-
nestra, amb una manta a la falda i un coixi
als neus.

El carrer i la gent li sernblaven aleshores
singularment aqueferats i es marejava. En
situacions aixi, i en aquella epoca, el cap do-
nava vol tes, trastom que va anal' caient en
desús, La mare, a qui tot aixó eausava una
pena profunda, Ji feia prendre aigua elel
Carme i, d'una manera insólita, semblava
que es trobés millor. Tot el! banyat amb una
suor freda, el tornaven al llit i a partir d'a-
quell moment comencava el periode dele ele .
la convalescencia.

La convalcscencia era, encara, més inele-
terminada que la malaltia. El vi ele quina,
els reforcants i un augment gradual en el
valor deIs aliments, feien que el malalt anés

,perdent l'aire ele desconfianca i cornencés
nova mcnt - per bé que a poc a poc - a
confeai r illusions.

An~ibava un dia especialme nt s'olemne en
el qual el metge deia que el treguessin a
passcjar una mica. Si en sortir trobaven al-
gLma vema a l'cscala, la mare (amb un
amoripropi arnatent ) li explic ava que alló
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ua. N'hi havia per anar-lesl..~éfSií\:WjfuRnt'!ilm,deBarcelQna
per prcndre-lcs a casa, per a B~!oamMl'Il@tÍla.nitats
cxte rns en una infinita varietat d'aplica-
cions, i les que, nornés olorant-les, retorna
ven els sentits en casos de desmai. Aigües.
sulfatades, sulfurases, ferruginoses, iodura-
des, clorurades, alcalines, acidulades, bro-
murades, en una llista interminable per a
tates les esperances ele malalt. 1pér a posar
una espurna de misteri i daverrtu ra en
aquesta terapéutica romántica, hi havia les
aigües mares, resolutivos, alterants i neuros-
teniq ues, que segons el doctor Carriére po-
dien produir efectes congestius i accidents
greus, tals com rampes del tub digestiu, laxi-
tud general amb sequedat de la pell, inape-
tencia i mal de cap. El perqué unes aigües
aixi no eren rigorosament prohibid es només
es pot cornprendre pensant que eren contern-
poránies deIs botons de foc i de les sagnies
pródigament aplicades.

,L'atracció hidráulica arribava a I'extrern
quealguns tractats recomanaven la inges-
tió de dos o tres vasos d'aigua de mar per

Amb el pas deIs anys totvhavia-adquirit : 'a combatre determinades malalties. Adver-
un to diferent .. Acaba l'evocació del passat. tien que l'aigua d'alta mar es' conservava
per a comencar arrib el seu fillvun regateig .' millor que la de lescostes i que tenia un es-
encaminar a que es deixés posar 'cls injecta- pecial valor com a. excitadora de la nutri-
bIes de penicilina ; a desgratdels seus isis ció. Aquestes coses feien pensar que els ma-

'. anys, el Raimon mantenia gairebé d'igual ~.)alts d'aquell temps eren una gent brava i
a igual la pretensió d'unsdrets i río- accedí tbratjosa .." . ,
fins que li promete el regal duncoet atómic De mica en mica, l'aigua disminuí la seva
de material plástic i una revista de ninots. importancia mítica. La gent li va perdre

. I Mentrestant, la Rosa, que havia acom- el respecte i va comencar a rentar-s'hi, amb
panyat el metge fins a la porta, no. es podia un evident retrocés del sentiment poétic de
estar de preguntar-Ji: «No sera parálisi in- la vida. Van desaparéixer les banyeres amb
faritil, doctor?» El ínetge somreiaamb in- '. potes de' Ileó (prova flagrant que eren consi-
dulgencia i la trariquillitzava afirmant que derades com a -objectes essencialment'deco-
era una lleu afecció del coll i que el' nen es- ratius) i baixaren les accions dels balnearis
taria bé ele seguida., ' i ;' " i 'de'les aigües mineral s embotellacles.

Al cap ele dos dies tot h-avia passat,' qua- Mentrestant, en una epoca de revolucions
si sense dcixar rastre. Una melangia lleu i de cops c!'estat, en laqual foren assajac!es
(potser pcr ]'1 servitud humana el'enyorar- tota mena ele fórmu les ele felicitat social,
ho tot) Icia pensar ,que el Raimon s'havia . amb un visible augment ele la tristesa col-
pcrdut algllll:1 cosa: l.i supeditació ele la ca- lectiva, un metge anglcs preparava la seva
sa i ele Lt Ltlllília al mala lt llcu, durant set- profunda i veritable transforrnació ele! món,
manrx, i 1(" s"I·lícites atcncious que portava aconseguint que, fins per a estar rnalalt,

. ;(jJan:lbclr·.s 1111:1 ¡',ll'lnacopea pacient i plena. s'h:1gués danar .de 'jJrcssa.
elf' 1)"n:1 k.

. /\1 ul.'il:iI ti,· !l1nltl's nitres coses, havia
. 1)'1("L 1;1 ,~T:lI1 '\¡'r1r':1 ck les aigüé's eJ1meclici-

"\,..",;

havia estatcl procés de cn;i;f'n~a, qucel ncn
havia fet una estirada notal.l-. i que el mct-
gc afirrnava qUe tenia una naturalcsa tan
Iorra. .

El! se sentía ablanit, amb una espuma
dcsma, només, per a m;mtcnir una universal.
curiositat, El carrer li sernblava nou o, mi-

'llor encara, el veia sota nous aspectos i la
'claror del sol i els colors que illurninava se
li apareixien amb una forca abans insospi-
tada, .

En el curs de dues o tres travessies perdia
I'impuls inicial i un Ilellgcr esvaniment 1'0-
bligava a aturar-se. No obstant, una agrada-

.. ble sensació el'immaterialitat, acompanyada
de la pérdua de fixació del pensament, el
mantenia en un estat de. placidesa. La ruare
~1 tornava a casa, li feia prendre aiguanaf
i reprenia el seu apesararnent." El perill
d'una recaizuda enterbolia els petits plaers
de la convalescencia i se'n parlava a baixa
veu,procurant que el malalt no' ho. sentís.

..

(Del co nju nt. de nnrracions
Mirar cloent els ulls, iné dit.¡
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