


Sant Jordi 2006
núm. 9

23 d´abril del 2006



Sant Jordi 2006Institut Municipal d’Assistència Sanitària   

núm. 9
23 d´abril del 2006

Recepció d´originals:

Conxa Alférez i Miró

calferez@imas.imim.es

Coordinació editorial:

Comunicació i Atenció a l´Usuari

Agraïments:

A l´equip de nt Salut

Impressió:

Comunicació Gràfica Europea, S.L.

Aquest llibre ha  estat realitzat

pels treballadors de l´IMAS

Gràcies a tots



Sant Jordi 2006Institut Municipal d’Assistència Sanitària   

EDITORIAL

NARRATIVA

PROGRAMA 
PSICOBEACH
José Manuel Arceja Felipe

Institut Psiquiàtric (iaPs)

AQUÍ JUNTO AL MAR
Carmen Coderch Fernández

Institut Psiquiàtric (iaPs)

LA EXCURSIÓN DE 
NIEVES
Mª Cleofé García Ramírez

Centre Fórum 

Hospital del Mar

SOMNIS D’UN 
DESARRELAT DE PELL
BRUNA
Antoni Gelabert Mas

Hospital del Mar

UN PETIT CONTE
Albert Goday Arno

Hospital del Mar

CLARA: LA CERDITA
QUE QUISO SER
AUTOMÓVIL
Rafael Manzanera López

Departament de Sanitat

RELATIVITAT
Josefina Pi-Sunyer Peyrí

IMAS

PARA TI, ROSALÍA
Gemma Portugués Martínez

Hospital del Mar

UN DIA QUALSEVOL
Albert Roquer Grau

Institut Psiquiàtric (iaPs)

EL CAS DEL SENYOR
MANOLO
Josep Tuyet Huch

Hospital del Mar

METÁFORA
Oriol Vall Combelles

Hospital del Mar

BAUÇÀ
Jordi Varela Pedregosa

IMAS

LITERATURA
J. A. del Villar Ruiz de la

Torre

Hospital del Mar

POESIA

AVEC SEULEMENT UNE
SOURIRE
PENSAMENTS 
D’ENAMORADA
MAMA, GRACIAS POR
TU CARIÑO
Paquita Álvarez Rodríguez

Institut Geriàtric (iaGs)

LES LLETRES I LA 
TECNOLOGIA
Esther Bahi Pujol

Centre Peracamps

LA ESPERANZA
LAS VOCES DEL 
SILENCIO
Juan José Ballesteros Sampol

Hospital del Mar

UN CUARTO DE SIGLO
Elena Boriko Lopeo

Hospital del Mar

NO TÉ NOM
Maria Aina Cerdà Esteve

Hospital del Mar

T’ESTIMO
Isabel Coll Domènech

Hospital de l’Esperança

PEQUEÑO SUEÑO
NBS
Oscar García Algar

Hospital del Mar

¡RÍO AGUIJELO! 
¡RÍO MÍO!
Mª Cleofé García Ramírez

Centre Fòrum 

Hospital del Mar

REFLEXIÓN
Teresa Jovani Mor

Hospital del Mar

TRES PARAULES EN 
EL TEMPS
Toni Sitges Serra

Hospital del Mar

AL CAER EL DÍA
CUATRO MOMENTOS
J. A. del Villar Ruiz de la

Torre

Hospital del Mar

7

9

13

15

25

29

33

37

39

43

49

57

59

75

79

80

84

87

89

89

90

92

93

94
95

96

99

100

104
105

ÍNDEX



7

Sant Jordi 2006

6

Institut Municipal d’Assistència Sanitària   

EDITORIAL

Enhorabona!!! Enguany, sembla ser, que la colometa de la pau ha deci-

dit instal·lar-se a casa nostra... i a casa dels altres... a casa de tots.

Això sí, entre tots hem de fer que s’hi quedi per sempre...

A més, sembla ser, que històricament aquí hem donat un passet enda-

vant, per alguns un pas molt petit, però si més no, és endavant.

Fem que el pas avanci... cada dia més... amb l’esforç de tots...

Mentre la resta del món segueix revoltat... com ja fa molts anys... i això

sembla que no hi ha qui ho aturi, nosaltres amb il·lusió i mandra, només

aparent, no deixem passar el dia de termini sense participar en el nos-

tre Sant Jordi.

Tal com diu un poema de Jaume Arnella:

Us recomano que feu una aturada qualsevol dia, agafeu el llibre de grat

i sota un sol de primavera us deixeu anar i gaudiu, conegueu i recone-

gueu aquell company que ens creuem pel passadís i a qui segur que en

veure’l somriurem.

Feliç Sant Jordi

Conxa Alférez

abril 2006

“Com ja sabeu el tema pot ser el es vulgui, que de prohibit no n’hi

ha cap,cadascú que hi digui la seva i que no us quedi res al pap”.
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Narrativa

PROGRAMA PSICOBEACH

José Manuel Arcega Felipe

Institut Psiquiàtric (iaPs)

Empezaba a ser ya una rutina pero en verdad nunca pensé que me

pudiera gustar tanto. Este nuevo trabajo en este hospital cerca del mar

colmaba mis inquietudes.

Desde que comencé Medicina la piel y las emociones iban parejas en

mi curiosidad. Eritrofobia, por ejemplo, esa constatación facial de que

algo te había llegado y tu cuerpo, por la ventana de la cara, se lo mos-

traba al mundo.

Los tímidos estamos acostumbrados a escuchar lo tierno que le resul-

ta a una mujer vernos sonrojar. ¡Falso! ¡Error! No lo creáis amigos. Ese

colega con más morro y menos congestionado se acabará llevando al

huerto el motivo de vuestros desvelos.

Pero baja, ¡baja! ya me he ido de tema. Os estaba introduciendo el

final y no os he dicho como llegué hasta aquí.

Como os decía fueron largos años de estudio silencioso para no ser

tenido por un freak los que al final serían premiados. Digo lo de freak

porque si ya hubo que justificar ante la familia lo de hacer Psiquiatría,

qué os diré sobre mi pequeño secreto.

-Papás, quiero hablar con vosotros -dije aquella vez.

-Voy a hacer Psiquiatría.

-Joder, tú estás loco. ¡Mira que hay especialidades de verdad!

-Déjalo, Manuel, ya se le pasará. Ya sabes como es este chico.

Pasaron los años y no, no se me pasó. Seguía hurgando en las pieles

en una suerte de exploración psicopatodermatológica. Cada vez que

llegaba un paciente nuevo era escrutado y sometido a las adivinanzas.

-Uy, un obse seguro, mira esa piel sebácea.
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-Fíjate, fíjate, ahí se puede ver todo el mapa de Cariñena en la cara.

Esta manía de entomólogo caprichoso retrasaba las entrevistas y me

ganó la animadversión de mis compañeros que querían salir lo antes

posible del curro. ¡Ja, ja, ja! Si supieran todos esos pringadillos mi impa-

gable destino.

¡Vale, vale! Os lo explico.

-¡Ring, ring! (en verdad no sabría reproducir mi polifónico móvil)

-¿Sí?

-Hola, buenos días. Soy el Dr. Belle-Buena, disculpa si te he llamado

a horas intempestivas pero me habían hablado de tus costumbres noc-

támbulas, un colega común. ¿Te interrumpo?

-En absoluto, sólo que estoy sorprendido.

-Mira, te he llamado porque estoy buscando a un psicopatodermató-

logo transcultural y he pensado en ti. Conozco tu currículum y hay

aspectos que habrá que pulir, pero me gustaría contar contigo.

Os ahorraré amigos el resto de la conversación, pero como podéis

suponer acepté.

Es cierto que a veces me invade una astenia de difícil adscripción,

pero todavía no me he planteado el dejarlo; además, en los momentos

de flaqueza ahí está mi dulce Lula, quién sabe cómo manejarme. Lula,

21 años, brasileña de Río, gran enfermera y mejor mujer, es mi comple-

mento ideal entre otras cosas porque mi portugués nunca podrá ser

como el de ella y este programa tiene vocación cosmopolita.

Me ceñiré al aspecto médico queridos compañero/as. Los cuadros

confusionales postinsolación son una de las patologías emergentes más

desconocidas e infradiagnosticadas para las que nació este programa. A

lo largo de su implantación hemos ido observando otras patologías

sumergidas para la clase médica. ¡Sí, sí! Hay que ir a la playa y detec-

tar estos cuadros. Alguien ha de hacerlo.

Y así todos los días desde que empieza la temporada de verano hasta

su finalización, ahí estamos nosotros.

Al principio me cambiaba como todos mis compañeros en el vestua-

rio, pero finalmente tuve que hacerlo fuera del hospital. Estaba claro

que el programa no gozaba de credibilidad por parte de algunos com-

pañeros o quizá era envidia cochina -es que mi Lula vale mucho-.

Como os decía, mi enfermera y yo, con unos cómodos bañadores, nos

reunimos todos los días a mitad de mañana en el primer puesto de sal-

vamento de la Cruz Roja y empezamos nuestro quehacer cotidiano.

-Mira Lula, otra alocada. Mira que lo advertimos ¡eh Lul!

Sin duda, a veces sentimos cierta desazón. Hemos explicado los ries-

gos de la permanencia excesiva frente al astro rey, pero ni por ésas. Con

estas féminas las campañas preventivas sucumben estrepitosamente.

Hemos ido a dar charlas a colegios femeninos, hemos hablado con

todos los tours operadores que organizan esas despedidas de soltera e

incluso teniendo en cuenta que el bronceado permanente de Lula o mi

escasa pilosidad craneal nos hicieran perder credibilidad llegamos a

fichar para nuestras campañas a las modelos más en boga.

Os diré un secretillo, lo de Briatore y Heidi Klum se fue al garete por

nuestra culpa.

Flavio vio un peligro en nuestro programa porque Heidi se implica-

ba mucho en nuestro proyecto y además se estaba poniendo de moda

entre todas sus compañeras de París, Milán y también las nacionales

Cibeles y Gaudí. Los paparazo invadieron nuestro territorio por todas

estas fashion victims y tuvimos que cortar. Si supierais el cabreo que

pilló la Campbell cuando rechazamos su solicitud de colaborar con nosotros.

Se nos estaba yendo de las manos y volvimos a nuestros orígenes. Es

decir, sólo reclutamos mujeres de nuestro hospital para nuestras cam-

pañas de verano.
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AQUÍ JUNTO AL MAR...

Carmen Coderch Fernández

Institut Psiquiàtric (iaPs)

Estoy sentada en la orilla de la playa, muy cerca del Fòrum, las olas se

superponen y, como si se tratara de una competición, se afanan para lle-

gar a la orilla y dejarse caer para abrazar la arena. Mientras, yo me

beneficio de un masaje intermitente sobre mis pies, a la vez que, cerca

de mí, entre el ruido de las olas, escucho la conversación de dos niños

que con sus cubos y paletas juegan con la arena haciendo figuritas que

les duran poco tiempo, ya que las olas, también juguetonas, las desha-

cen.

De repente, un niño pregunta a otro:

-¿Tu papá de qué trabaja?

Su amigo le responde:

-Es médico cirujano. Y añade: Se dedica a operar a las personas que

tienen cáncer.

El niño que ha hecho la pregunta, le dice:

-Debe salvar muchas vidas, ¿verdad?

Su compañero le responde:

-No tantas como mi papá desearía. Y continúa: ¿Y el tuyo de qué tra-

baja?

-Es director de una fábrica de armas para la guerra: tanques, fusiles,

bombas.

Su amigo se pone en pie, con cara triste y voz entrecortada, diciendo:

-Tu papá no ayuda a salvar vidas ¿verdad?

El otro niño se pone en pie y, fijando su mirada allá donde el mar se

une al cielo, con lágrimas en los ojos, le responde:

Descubrimos que años de residencia o esas ojeras enfermeriles por

esos turnos inacabables aportaban naturalidad y credibilidad a nuestros

objetivos, y también, os lo confieso, Lula me vuelve a tratar con menos

aspereza porque aunque felizmente enamorada no veía bien este mundo

frívolo de modeleo y se daba cuenta de que se me estaba subiendo a la

cabeza. Sniff, sniff... era bonito, no obstante.

Ah, lo siento el deber me llama. Ya os seguiré explicando otro día,

pero hemos de salir corriendo hacia la playa Bogatell. Una holandesa se

ha subido a lo alto de una farola y grita desaforadamente “un hombre,

necesito a un hombre” ¿Eso no pasaba en Amarcord de Fellini con un

abuelito? Otra tarde a revisar y a tirar de Med-Line.

¡Dichoso trabajo!

Barcelona, 28 de Marzo 2006
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LA EXCURSIÓN DE NIEVES

Finalista del
IX Premio Rafael Farré de narrativa corta

Mª Cleofé García Ramírez

Centre Fòrum Hospital del Mar

Como venía sucediendo ya desde hacía varios años, el primer viernes de

cada mes, Nieves preparaba meticulosamente la mochila que le serviría

de equipaje para afrontar lo que ella consideraba “su gran aventura”.

Repasaba mentalmente la lista a medida que iba guardando los obje-

tos que podría necesitar: capelina, cantimplora, botas, calcetines de

repuesto, camiseta, gafas de sol, bocadillos, una botella de agua por si

acaso...

Mañana sería una excursión preciosa, seguro, “patearía las montañas ”

era la expresión que más le gustaba utilizar, necesitaba ese contacto direc-

to con la naturaleza, sentir la tierra bajo sus pies, sentir su aroma, notar

como todo su cuerpo acumulaba cansancio, pero un cansancio pura-

mente físico, que como sabía muy bien, acabaría cuando terminara la

caminata.

Durmió plácidamente, todo estaba bajo control. Tras una nueva oje-

ada a su mochila, salió decidida de casa, muy temprano, a las seis de la

madrugada. No había tiempo que perder, sus amigos la esperaban y el

día sería duro. Tenía que ser puntual a la cita, no podía permitir que el

grupo se retrasara por su culpa. De la buena voluntad de todos depen-

día el éxito.

Tras saludar a sus amigos y acomodada ya en el asiento del autobús

que les dejaría al pie de la montaña, Nieves, intentaba centrarse en

pensamientos que la distrajeran un poco de la predisposición que tenía
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-Mi papá me dice que para salvar a unas personas hay que matar a

otras. Yo le digo que su teoría es una locura.

Una niña que juega cerca de ellos hace un rato que ha dejado de

coger arena con su cubo para escuchar en silencio la conversación de

ambos niños. Se pone en pie y les dice:

-¡Hola! Me llamo Rebeca. Vuestra conversación me ha interesado

más que jugar con la arena y me ha ayudado a decidir en qué trabaja-

ré cuando sea mayor... Seré enfermera.

De improviso, una ola muy sutil y grande se acerca a los niños y éstos,

contentos, salen corriendo detrás de sus cubos y paletas, que se alejan

empujados por la ola que les acaba de sorprender.
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menos hacia el lugar donde realmente era necesaria, observando cómo

el líquido elemento corría por los senderos de cementos perdiéndose

inútilmente por las alcantarillas.

Y qué decir de la visión de los barrenderos recogiendo los restos de

las hojas caídas en las estaciones de otoño, impidiendo el placer de sen-

tir bajo los pies ese crujir mágico, esa sensación de suelo alfombrado,

tan maravillosamente tejido de innumerables colores ocres, verdes y

amarillos, tan agradables a los sentidos, a la pura y simple contempla-

ción del deleite y del espíritu.

Dicen que “si estás preparado, la vida te da aquello que necesitas”.

Nieves había tenido la inmensa fortuna de encontrar un grupo de ami-

gos, expertos montañeros. Y hoy se había juntado de nuevo, muy tem-

prano, para hacer esa travesía que tanta ilusión despertaba en su alma

y su corazón.

La ausencia de nubes y los primeros rayos de sol presagiaban un día

espléndido. Comenzaron la marcha por un camino de tierra áspero,

sembrado de guijarros y vestido en sus laderas por una variada vegeta-

ción de arbustos y, monte bajo, salpicado de pequeñas islas de una hier-

ba verde de tiernos brotes cubiertos aún por una fina capa de rocío, que

les daba un toque mágico de frescor.

El ánimo de los caminantes era alegre. Hoy no superarían los mil

trescientos metros de altitud, y los desniveles apenas si minarían la

voluntad de los asistentes. Bordearían dos grandes poblaciones y vade-

arían, por distintos sitios, un importante río de la comarca, en el cual

estaba previsto hacer la típica paradita para almorzar al mediodía y

poder así recuperar las fuerzas perdidas.

Las conversaciones eran amenas y distraídas. Observaban cualquier

pequeño detalle que la naturaleza ponía a su alcance, como una inmen-

sa tela de araña construida entre dos arbustos que les obligaba a parar,

para admirar de cerca lo que parecía una delicada joya de perfección

a sufrir mareos. Los medios mecánicos de locomoción no eran para ella

agua de rosas, así que dejó volar su imaginación al momento que tomó

conciencia de lo diferente que había sido su pasado, cuando vivía plá-

cidamente en su humilde casa de aquel pueblo pequeño y perdido en el

mapa, pero con una naturaleza desbordante y llena de vida.

No recordaba el momento exacto en que había sentido esta necesi-

dad imperiosa de volver al pasado.

Hasta no hacía mucho tiempo creía sentirse dichosa, llena de vida,

dentro de unos límites normales, como tantos mortales en este mundo. 

Quizás fue durante aquellos días en que, como voluntaria de colo-

nias, acompañó a un grupo de ancianos en un lugar privilegiado de

reposo espiritual. Sí, muy bien pudo ser entonces, estando rodeada de

campos de trigo, manzanilla, hierbabuena, pequeños huertos cuidados

con amor por campesinos de la comarca, orgullosos de premiar en la pri-

mavera a la calle mejor engalanada de flores, macetas de vivos colores,

o sus mejores adornos en puertas y ventanas.

La gran urbe la ahogaba. No es que le disgustara vivir en una ciudad

así, llena de bullicio, con posibilidades infinitas para quienes intentan

superarse, trabajar, asistir a fiestas, eventos culturales de toda índole,

abierta a todas las razas y culturas. Era algo diferente, algo así como

una necesidad vital de regresar a sus raíces, o las que ella sentía que lo

eran.

No sabía el porqué sentía ese cosquilleo en su interior cada vez que

observaba esos árboles alineados en las aceras, con sus troncos destro-

zados por los golpes de los coches, y milagrosamente en equilibrio sobre

ese pequeño cuadrado o círculo en que se limitaba su espacio, y esas

escasas ramas podadas hasta límites que rayaban la crueldad, que ni

cobijo podían dar ya a simples parejas de gorriones.

Cuando algún día festivo se tomaba el placer de visitar algún parque,

se sorprendía viendo fluir el agua de los aspersores en todas direcciones
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Fueron dejando atrás el triste paisaje y, poco a poco, comenzaron a

fluir pequeños comentarios, críticas, observaciones sobre lo que habían

visto, pero sobre todo, el convencimiento casi unánime de que quizá

habría sido provocado, pues no se encontraban demasiado lejos de las

carreteras que se aproximan a una de las grandes poblaciones que

pronto tendrían a su alcance.

La bajada era más ligera y confortable. Ya no resoplaban como en el

ascenso. La montaña se apreciaba ya en todo su esplendor, incluso,

parecía querer jugar al escondite mostrando pequeños trozos del insi-

nuante río a través de la luz reflejada en las aguas. Era una motivación

extraordinaria para los pies cansados, olvidando la fatiga cobraban nue-

vos bríos, aceleraban la marcha como si tuvieran vida propia. No tarda-

rían ya más de un cuarto de hora para, por fin, pasar el puente, indicio

de que la hora de comer estaba cerca, aunque era un pequeño engaño

para el subconsciente ya que, aligerando las mochilas, también se lle-

narían un poco las vacías tripas de los caminantes.

No había sido hasta ahora la excursión perfecta que todos deseaban,

la visión de la montaña había hecho mella en sus sentimientos, pero

esperaban que la visión del río les animara.

A medida que se acercaban más y más, sus pituitarias iban tomando

conciencia de un olor extraño, bastante desagradable. Nada tenía que

ver con los olores a resinas de los pinos, la hierba o las flores silvestres,

ni tan siquiera lo asociaban a los olores propios de los grandes pueblos.

Era algo mucho más repugnante.

En principio nadie supo descifrarlo, hasta encontrarse en las mismas

orillas del río. Tan desagradable fue la visión que más de uno tuvo la

idea de girar sobre sus pasos y cambiar el itinerario de la ruta. Una masa

casi compacta en algunos puntos junto al puente, espuma blanquecina

en sus orillas, no se sabía si eso era realmente agua o residuos putre-

factos de alguna alcantarilla. Peces muertos entre la escasa vegetación

sin igual, con los rayos de luz iluminando cada uno de sus hilos a través

del rocío posado delicadamente en ellos, mientras, su dueña continua-

ba su ritmo frenético sin inmutarse por su presencia.

Los cantos de los pájaros, los olores diversos que podían percibir a

través de una suave brisa, les ayudaban a que la ascensión fuera más

ligera. Hacía rato que habían abandonado el sendero, adentrándose en

la espesura. Gracias a los expertos guías, conocedores indiscutibles de

la naturaleza, que les explicaban con detalle cada tramo por donde

pasaban, pudieron observar pronto las pequeñas placas de nieve que

aún cubrían la ladera norte de la montaña. Faltaba ya muy poco para

llegar a la cima donde pararían unos minutos, contemplarían la magní-

fica vista y esperarían a los rezagados.

Un último esfuerzo, ¡ya estamos! Maniobras rápidas para despojarse

de las mochilas y tumbarse unos minutos antes de recrear la vista. Los

rezagados se aproximan y apenas si tienen tiempo de reposar. Una

exclamación de dolor sale de las gargantas al unísono, ¡No puede ser!

¿Qué ha pasado?... Como si de un mal sueño se tratara, observaron

como la ladera sur presentaba un aspecto fantasmagórico. Era como si

formara parte de un sueño de terror, completamente carbonizada, con

una ausencia total de vida, esqueletos de troncos retorcidos, negros

como la noche, ni una sola brizna de hierba en sus laderas, ni una mosca

que volara porque no habría sabido donde posarse.

Los ánimos decrecieron: cabizbajos, en silencio, reanudaron la mar-

cha, cada cual con sus sentimientos encontrados, parecían un cortejo

fúnebre. Nieves pensaba en la cantidad de vida aniquilada, quizás en

unas pocas horas. ¡Qué pérdida para la humanidad! Cuando llueva, las

raíces no podrán absorber las aguas, y toda esta tierra seca correrá des-

bordada, anegando poblaciones cercanas y creando desastres a su alre-

dedor, sin poder ser aprovechado un bien tan preciado y escaso como el

agua.
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Seguidamente, y sin apenas ganas, comió lentamente el bocadillo que

había transportado en su vieja mochila.

Le costaba relajarse ante la agonizante realidad de los peces, no obs-

tante, decidió tumbarse en el suelo para descansar un poco, aún tenía

media hora antes de comenzar a caminar.

Cerró los ojos e intentó recordar durante cuantos años de su vida

había sentido el susurro, el murmullo adormecedor del agua acompa-

sando sus sueños...

Se durmió y sus sueños la transportaron a la infancia... Era un rito

casi religioso aprendido de sus abuelos. Cada mañana al levantarse, se

asomaba al portón de la calle y observaba con atención la sierra en la

lejanía, como en esta ocasión, que aún dejaba entrever restos de nieve,

que se adivinaba inmaculada, absorbiendo en sus laderas los tibios

rayos de sol de una primavera recién estrenada. Intentaba imaginar los

cientos de riachuelos de aguas cristalinas y frías que bañarían sus valles

cubriéndolos de una rabiosa vegetación con la que la tierra se vestía de

mil colores, que a su vez, serviría para alimentar a un sinfín de especies

de insectos y animales.

Para ella, su pequeño pueblo era todo su universo. No conocía nada

más, tenía todo cuanto podía necesitar con tan solo salir de casa. Además,

hoy era un día muy especial, no iría a la escuela porque, a las nueve en

punto de la mañana, tocarían las campanas de la iglesia con un sonido

muy diferente al de los servicios religiosos. Todo el pueblo lo sabía y lo

aceptaba con agrado porque, de alguna manera, era primordial para sus

vidas.

Desde que recordaba su memoria, una vez al mes, durante la esta-

ción de primavera, las campanas del pueblo tocaban a “REGUERAS”.

Es decir que ese día todos los hombres en edad de trabajar, sin ningún

impedimento físico importante que se lo impidiera y sin excepción de

clases sociales, abandonaban las labores de sus propios campos y, desde

que luchaba por mantenerse viva. ¡Dios mío! ¿Qué estaba pasando?

¿Cómo la gente de este pueblo podía vivir tranquila y acostumbrarse a

esta visión tan negativa de la naturaleza? ¿Cómo podían permitir tal

contaminación ambiental?

Comentarios generales de todo tipo y calificativos que por prudencia

no se pueden repetir. De pronto, alguien cree recordar haber “leído” en

alguna parte, que, a no más de dos kilómetros río arriba, había una

fábrica de papel o celulosa, no estaba seguro. Pero el estado lamentable

de lo que debería de ser agua, seguramente era el producto o la conse-

cuencia de esa fábrica.

El progreso, la civilización, ¡a qué precio tan alto lo pagaba la huma-

nidad! Decididamente no era el día.

Los pies casi corrían al pensar que río abajo, a un kilómetro y medio

aproximadamente, podría vadearse el río; ese era el punto previsto para

comer. Grandes dudas inquietaban al grupo de que las aguas estarían

más limpias. Así estaba previsto, se cumpliría, para mantener el horario

establecido para el regreso.

Se acercaron a un tramo nada profundo, grandes piedras salpicadas

por el sucio cauce facilitaban el paso del río hacia la otra orilla, donde

una pequeña explanada acogería durante un rato al numeroso grupo de

sufridos caminantes.

Había muecas de desaprobación en los rostros. En otras ocasiones el

bullicio era considerable, pero esta vez, las mochilas se dejaban caer

con parsimoniosa lentitud.

Un poco apartada del grupo, Nieves se sentó en el suelo. Ensimismada,

observaba un pequeño remanso de lo que se suponía era agua, entre

unos mortecinos juncos, donde varios peces daban lo que parecía sus últi-

mos coletazos de vida.

Callada, con el corazón encogido por la trágica escena, Nieves abrió

su mochila, sacó su botella de agua y dio unos pequeños sorbos.
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Pero lo que les entusiasmaba de verdad era introducir sus pequeñas

piernas en el cristalino cauce del río, donde, si tenían sed, no tenían más

que agacharse directamente o beber en el cuenco de sus manitas. Sólo

tenían un lugar prohibido, la zona que rodeaba el puente, allí las aguas

eran más profundas, pero en el resto podían bañarse y jugar cuanto qui-

sieran porque no les cubría más allá de las rodillas.

Reían y corrían por las aguas sin importarles que sus ropas se moja-

ran, intentando coger los ágiles pececillos plateados que se deslizaban

y escabullían entre sus diminutos dedos.

En tan plácidos momentos se encontraba Nieves cuando, de pronto,

sintió unas sacudidas en sus hombros. ¡Eh, despierta o te encontrarás

rezagada! Eran sus amigos que reanudaban la marcha y la despertaban

de un plácido sueño, dulce de recuerdos y añoranzas de un tiempo que

parecía tan lejano y sin embargo...

Su corazón dio un vuelco, se mojó la camiseta con el agua que había

caído de la botella de plástico, inconsciente de cuanto tiempo la había

tenido posada en sus labios, un agua sin sabor a nada, caliente, escasa,

embotellada y almacenada en alguna fábrica.

De tantos millones de años como tiene la Tierra ¿cuántos habían

pasado desde que ella lo recuerda?, ¿solo cincuenta? Cincuenta más y

¿el agua se habrá acabado? Sin querer, dirigió la mirada hacia el reman-

so de agua sucia que tanto le había impactado antes de quedarse dor-

mida. La tierra se seca, pensó, agoniza como el pez que le muestra su

blanquecina panza, mientras abre la boca desesperado intentando

beber la nada.

Desperezó sus entumecidos músculos, recogió con cuidado sus per-

tenencias y comenzó a caminar, intentando seguir al grupo. Pensativa,

analizando la situación, se convenció de que algún desaprensivo, un

solo día y una sola visión no eran motivo suficiente para el desánimo.

primeras horas de la mañana hasta la puesta del sol, llevando consigo

sus propias herramientas y una fiambrera con la comida, que cariñosa-

mente habían preparado sus mujeres para no flaquear con el tremendo

esfuerzo, se dedicaban al desbroce y limpieza de los cauces de los ríos

y las regueras, retirando las malas hierbas, los restos de troncos y broza

que las tormentas pudieran haber acumulado en sus cauces y todo

aquello que obstruyera el perfecto fluir de las aguas.

El riego de los extensos prados, las numerosas variaciones de exce-

lentes y jugosas frutas, la buena salud de los huertos, la abundancia de

las cosechas dependía básicamente del buen estado de los ríos y de que

sus aguas se mantuvieran limpias y cristalinas. Pero no era sólo eso, era

mucho más. Su gente, esa gente trabajadora, en su mayoría pobre, que

durante muchas generaciones luchaba y se esforzaba por mantenerse

viva con los recursos que les ofrecía la naturaleza, el planeta tierra y

cuya base principal de subsistencia era el líquido elemento.

El día era claro y soleado. Las mujeres aprovechando que los hom-

bres estaban todo el día fuera de casa, se dedicaban a adecentar sus

viviendas encalando con esmero sus paredes, dejándolas blancas y lim-

pias. Era el tiempo más adecuado ya que, más adelante, el trabajo en

los campos sería duro y arduo y no habría tiempo material ni ganas,

debido al intenso calor de la época estival.

Por su parte, Nieves, al igual que el resto de los niños, en su corta

edad, no eran conscientes de la importancia de los hechos que hoy se

producían en su pequeño y humilde pueblo. Pero intuían que tanta acti-

vidad y el hecho que todos ese día estuvieran tan unidos no debía ser

un simple capricho de la gente. “Algún día lo comprenderían”, pero de

momento se divertían los amiguitos jugando, corriendo por los prados

que vestían de verde los alrededores, salpicados de innumerables flores

de vivos colores que los niños cogían haciendo pequeños pomos para

con ellos adornar las salitas de sus casas.
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SOMNIS D’UN DESARRELAT DE PELL
BRUNA

Antoni Gelabert Mas

Hospital del Mar

I.- Era una ciutat de les que se’n diuen amb encant. Des de feia una

dècada havia anat fent una transformació urbanística que era evident

per tots els indrets. Les façanes eren netes i, a mesura que queien els

andamis, apareixien meravelloses cases plenes de detalls esgrafiats i

ornamentació, que durant dècades havien passat desapercebuts, ama-

gats sota una pàtina de verrim negrós i aspre. S’havien tret els cotxes de

les places i els vorals dels grans carrers, guanyant espais pels ciutadans-

vianants que tornaven a gaudir de passejar sota els plàtans. Havia

millorat el ferm dels carrers, les llambordes passaven a ser relíquies

amagades sota l’asfalt antisoroll i porós, per a que els arqueòlegs del

futur tinguessin elements d’estudi. Per tot arreu els turistes admiraven

bocabadats les meravelles de la ciutat, els monuments únics que mos-

traven la creativitat de la societat civil. Era una ciutat cofoia, alegre,

confiada, envejada arreu, ordenada, neta, que es mirava cada dia al

mirall de l’enlluernament narcisista. Era la ciutat dels prodigis.

II.- Sempre hi ha un però... A una plaça amagada de les grans circu-

lacions de turistes i del brogit urbà, on els carrers no són tan amples, on

les façanes no són tan netes, on la roba estesa als balcons és l’únic ele-

ment multicolor del barri, a excepció d’una teulada d’un mercat, hi

havia un banc de fusta i ferro forjat, de disseny, és clar, això sí, fusta de

teca, no de la millor qualitat, també s’ha de dir, emportada de terres que

antany foren patrimoni de la “corona”. En aquest banc, deia, hi tenia el

jaç un home de pell bruna, amb un carretó ple d’estris increïbles com a

tota fortuna. Portava un gec vell i estripat, que semblava haver estat de
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Habían programado muchas excursiones, habían podido ver y disfrutar

de lugares maravillosos, algunos incluso se conservaban casi vírgenes.

Le constaba que mucha gente, muchas organizaciones, muchos gobier-

nos se esforzaban y luchaban por mantener ese potencial único del que

dependía la vida en la humanidad, el futuro de las generaciones.

La excursión terminó sin incidencias. Cuando se despidió de sus ami-

gos y regresó a su casa, casi con una oración, Nieves, agradeció la inmen-

sa fortuna que tenía de poder abrir la llave del grifo y disfrutar de una

cálida y tonificante ducha que le permitiría disfrutar de un merecido des-

canso y una nueva noche de posibles hermosos sueños.
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-Ei, bon home, ara que esteu despert hauríeu de marxar d’aquí.

-Sí, jo estar despert, no preocupar...

-És que no podeu estar més aquí, les ordenances municipals ho pro-

hibeixen. A més, els serveis socials li donaran aixopluc per les nits, un

plat calent al migdia i roba neta de segona mà.

L’home de pell bruna va assentir a la demanda de l’agent i va pujar

a la furgoneta dels serveis socials que havia cridat l’agent, i partí cap al

centre d’acollida. Mentre anaven cap allà, l’agent de la guàrdia urbana

li digué:

-Bon home, ja que sou un sense papers, que no teniu res de res, que

mengeu les restes que trobeu, creieu que la vostra emigració, amb tots

els riscs i perills que heu passat, la impossibilitat d’accedir a una feina,

ni ofici ni benefici, mantenir-vos dins el conjunt dels desarrelats socials,

la seguretat de que tornareu esser extraditat... ha valgut la pena sortir

del vostre país?

-És clar que sí senyor poli, aquí els avantatges són molts, miri: al meu

banc de la meva plaça estic millor que al meu país, ja que allà, l’aigua

per rentar-me la cara l’havia d’anar a buscar a deu kilòmetres lluny.

Aquí la tinc al costat.

Barcelona, tardor 2005

color beix, però que a voltes el gris fort era el dominant, amb belles

arrugues; a sota una camisa impossible de saber el color original, amb

la meitat dels botons absents i algun trau esqueixat, que traspuava que

a sota hi havia una samarreta plena d’estrips de color de gos quan fuig,

tot perfectament custodiat. Aquesta indumentària superior feia joc amb

una espècie de manta, on les taques feien uns dibuixos que ben bé

podia justificar-se com un collage inspirat, i tapava uns pantalons amb

camals desiguals de llargs i un d’ells obert parcialment fins a mitja

cama; un cordill a joc de color estava ben afermat pels passadors dels

pantalons i els sustentaven. Per acabar de dibuixar els perfil de passa-

rel·la, els cabells ben desfets i despentinats, ningú hauria dit que no

emulaven la moda més atrevida, això sí, aconseguit sense ajut de cap

pinta, el que té el seu mèrit.

I què dir-ne dels efluvis, de les flaires expandides. En contrast amb la

netedat i les flors del jardinet, que hi havia a dos-cents metres enllà, el

seu entorn era irrespirable, la fortor irritava brutalment la pituïtària, el

pixum molestava als ulls car els efluvis amoniacals eren intensament

àcids.

Les restes de menjar reaprofitat feien un cercle multicolor que crida-

va unes mosques llamineres de colors metàl·lics iridescents que es bara-

llaven amb les rates de la contrada, les quals havien arribat a un pacte

amb els gossos de la zona, i tots gaudien de les restes a parts iguals.

III.- Eren les nou del matí. Un membre de la guàrdia urbana s’aturà

a vora de la placeta, es dirigí cap al banc on l’home de pell bruna feia

les primeres revifalles del despertar tot rentant-se la cara a una font d’a-

llà, aliè als sorolls i cridòries de l’hora en què la ciutat alegre i confiada

començava el seu nou dia. 

Amb un respecte curós i amb la precaució d’uns guants de làtex, va

apropar-se a l’inquilí del mobiliari urbà i amb un petit toc a l’espatlla

l’escometé:
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UN PETIT CONTE

Albert Goday Arno (Fred Astaire)

Hospital del Mar

(O potser és un compte, o un comte, ... En qualsevol cas, és una petita

història que escriu qualcú que no té ni idea d’escriure en català, ni tam-

poc ha escrit mai un conte -o compte, o comte- i a més el parla com els

castellans de Barcelona, però que té moltes ganes d’explicar-te-la, per-

què té moltes ganes de fer-te una mica de companyia i distreure’t de les

teves preocupacions.)

Fa molts i molts anys, hi havia una vegada un noiet (jovenet però ja

amb una calvície més que incipient) molt tímid, molt tímid, que va

conèixer una noia. Com sol passar, es van agradar, es van enamorar, van

començar a festejar, i aleshores, fins i tot van pensar en casar-se.

Però vet aquí que al noi això li feia molta por, una por probablement

irracional, però certa. Perquè algú li havia explicat que quan un es casa,

a la cerimònia de casament, es fa un gran convit que s’acaba amb un

ball que fan la núvia i el nuvi davant de tots els convidats. I és el cas que

aquest noiet no tenia ni idea de ballar.

No és que fossin manies seves o simplement timidesa. Realment ho

feia molt malament. Cadascú sap del seu. I el noiet no tenia cap sentit

del ritme, ni sabia moure mínimament els peus al ritme de la música.

Els dies passaven i passaven, la data del casament estava cada vega-

da més a prop, el noiet seguia sense saber ballar i cada vegada estava

més neguitós i capficat amb el seu problema dansaire.

Per complicar més les coses, unes setmanes abans del casament, va

haver de viatjar lluny, molt lluny, allà on la vella Europa i la misteriosa

Àsia es donen la mà, a una de les ciutats més màgiques i misterioses del
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Com que les fades són màgiques, el noiet, malgrat la seva ineptitud,

patositat i absència de ritme, se’n sortia prou bé. Un, dos, tres, un, dos,

tres. La fada ho havia aconseguit.

I va arribar el dia del casament. I va sortir prou bé (considerant les

limitacions del noiet). Potser perquè era la vigília del sant de la fada.

Potser perquè les fades són màgiques, o potser perquè són unes grans

persones. O potser perquè es fan estimar molt.

El noiet se’n va sortir. Va ballar el vals amb la Maria, no la va trepit-

jar i tothom va aplaudir i s’ho va passar molt bé.

I han passat molts i molts anys, però les persones que han conegut

una fada li estan eternament agraïdes. I potser algú pensarà que això

d’ensenyar a ballar és una xorrada, i que es pot anar a una escola de ball,

però no és el mateix aprendre a ballar en una escola que t’ensenyi una

fada.

I a més a més, quan coneixes una fada d’aquestes, no només t’en-

senya a ballar, també t’ajuda en els mals moments, que moltes vegades

són cosetes de la feina molt xorres, altres vegades problemes d’altre

tipus, però que ens preocupen.

El noiet tota la vida va estar molt agraït a la seva fada per aquella

lliçó de vals i per moltes altres coses. Però no us feu il·lusions, que de

fades com aquesta no se’n troben cada dia. Per això el que en troba una

n’està molt orgullós de conèixer-la i la porta sempre al seu cor.

Ja sabeu que els contes infantils, quasi sempre, són molt i molt cruels.

De fet, aquesta crueltat brutal ha fet que la nostra fada ens hagi deixat.

Els contes fan plorar molt, i alhora ens ensenyen moltes coses que ens

arriben fins al fons del nostre cor. Hem plorat molt la marxa de la nos-

tra fada, però ens queda per sempre la seva lliçó màgica de ballar el

vals. Va ser tan fàcil aprendre d’aquella manera a ballar el vals... un,

dos, tres, un, dos, tres, ... I vam gaudir de tantes coses, el temps que va

ser amb nosaltres, que la seva presència segueix viva.

Barcelona, estiu del 2005

PD: La Mercè ens va deixar el 24 d’agost del 2005.

món, que ara anomenen Istambul, però que anys enrere en deien

Constantinopla.

I ell passejava pel Gran Basar capficat en com se’n sortiria per fer el

ball del casament. I visitava les grans mesquites i pensava com es balla

un vals. I des del pont de Galata rumiava com s’ho faria. I al Palau de

Topkapi s’esgarrifava tot rumiant el moment del vals. I cada vegada el

dia del casament més a prop.

No sé si vosaltres creieu en les fades. Jo no hi creia pas. Ja sabeu que

actualment tot el que no sigui basat en l’evidència no val per a res. Tothom

sap que les fades no existeixen. Això pensava també aquest noiet.

Però vet aquí que a aquella terra llunyana el noiet es va trobar una

fada que en veure’l tan amoïnat li va preguntar: Què et passa, noiet, que

fas aquesta cara tan ensopida?

I el noi li va dir: Estic molt preocupat, perquè em caso amb la Maria

la propera setmana, hauré de ballar un vals i no en sé. No n’he sabut

mai jo de ballar el vals.

No us ho he dit, però la fada i el noiet estaven en un convit d’aquests

que fan als congressos, on els nòrdics veuen tot l’alcohol que no poden

veure al seu país i els catalans ens dediquem a tornar a explicar aquells

acudits que hem sentit tants i tants cops: el de l’epicondilitis, el que va

a Palermo...

Bé, en tot cas al convit hi havia una orquestra que tocava música i,

coses de fades, van començar a tocar un vals. I la fada va agafar al noiet,

que deia que no, que no en sabia de ballar, i el va treure a ballar.

El noiet es pensava que no se’n sortiria, però la fada li va explicar: Tu,

no t’amoïnis. Només has d’anar “contant” (no sé si li va dir contant o

“comptant”, en tot cas, com era una fada catalana segur que li ho va dir

bé). Un, dos, tres, un, dos, tres... I així ho van fer. Un dos tres, un, dos,

tres. La cosa funcionava!

31
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CLARA: LA CERDITA QUE QUISO SER
AUTOMÓVIL

Rafael Manzanera López

Departament de Sanitat

Cada nuevo día era un poco diferente para Clara. A pesar de que al des-

puntar el alba siempre recorría su camino por entre los árboles, cruza-

ba el río y llegaba al sendero seco junto a la carretera, cada día era todo

diferente. Una mañana le alegraba notar el ruido del viento por entre

los árboles, el chapotear del agua o su ruido lejano en el sendero. Otros

días era el silencio. Una mañana gozaba del frescor de la sombra de los

árboles, de la brisa fresca junto al río o del correr del viento en el sen-

dero. Otros días era el sol. Una mañana gozaba de sus pensamientos

junto a los árboles, de sus ilusiones cerca del río o de sus carreras por el

sendero. Otros días eran sus amigos.

Porque Clara aunque era una cerdita un poco solitaria, tenía tres

amigos. Lola, Pedro y Luís. Eso era muy raro entre sus convecinos. En

realidad en las manadas de cerditos existen muy pocos amigos. Cuando

se nace se tiene una familia que te cuida y a la que le debes siempre

respeto y devoción. Cuando eres un poco mayor tu familia decide con

quién debes casarte y cómo has de vivir. Nuevamente tus hijos harán

para ti lo que hiciste unos años antes para tus padres. Así el cariño y la

amistad no eran sentimientos demasiado bien vistos en la manada, ni

aún para los familiares de Clara, Lola, Pedro y Luís. No es que nadie

dijera que querer era malo, simplemente era peligroso y podía romper

todo lo que ya estaba organizado. Y eso a nadie le interesaba.

Sin embargo Clara les quería, y mucho. Sobre todo se quería a sí

misma, a su vida y sus ilusiones. Quererse a sí misma, pensaba, era la

única forma de querer de verdad a los demás. Así, se ofrecía como era



35

Sant Jordi 2006

34

Institut Municipal d’Assistència Sanitària   

-No pasa nada-contestó Clara-. En realidad me gustaría marchar,

pero no quiero hacerlo. Me gusta mi bosque, mi río y mi camino. Y

aprenderé a correr.

-No Clara, no es cierto-dijo Luís-. ¿Piensas que nuestra casa no nos

gusta? ¿Piensas que es agradable huir? No podemos vencer a los auto-

móviles, te equivocas. Nunca pararán por nosotros. Nunca seremos tan

fuertes o tan rápidos como ellos. Al menos preservemos la ilusión, nues-

tra ilusión. Pedro y Lola lo han decidido y marcharán hoy. Quieren estar

juntos, criar juntos y soñar juntos. Me gustaría que tú y yo hiciéramos lo

mismo. No podemos quedarnos, es imposible conseguirlo aquí.

Clara, ante la sola idea de que sus amigos marcharan comenzó a llo-

rar. ¡Sola, totalmente sola! Esta sensación la impulsó a decir con rabia:

-Está bien, marchad. Rendíos también. Yo me quedo aquí, a vencer a

los coches. Venciéndolos a ellos, la manada me respetará.

Eran tres cabezas las que mirando fijamente a las piedras del cami-

no, marcharon por un sendero que nunca, pensaban, volverían a reco-

rrer.

La mañana siguiente todo era nerviosismo. Los jefes de la manada

comentaban en todos los lugares la injusticia y el descaro de los que

habían marchado. Los padres vigilaban a sus crías, éstas atemorizadas

no salían de sus rincones. Clara no pudo salir a su ensayo matinal.

Tampoco le importaba mucho. Había perdido sus fuerzas, sus ganas de

pasear, su deseo de correr. Entendió de repente que lo único que le

daba vida era compartir su ilusión con sus amigos. Y entendió también

que se había acabado todo para siempre. Su tristeza y abatimiento eran

tan grandes que apenas podía llorar, se había acabado su lucha.

Se casó con quien todos querían y ya estaba muy cercano el momen-

to de tener sus crías. De pronto, una mañana al levantarse y mirando al

cielo, entendió que no podía renunciar. Pesadamente, con su gran barri-

ga, recorrió su viejo y conocido camino. Toda la manada la seguía len-

a sus amigos y así éstos, aunque la entendían más o menos, la querían

con toda su alma. Sin embargo había algo de Clara que ni sus amigos

conseguían comprender.

La afición seguramente le llegó cuando era muy pequeña. Una vez

en la temida carretera por donde pasaban los coches, Clara asistió junto

a toda su manada al momento triste en que un compañero había sido

atropellado y muerto por una máquina infernal. Ella que no sabía lo que

era la muerte y apenas la tristeza, mientras algunos de sus compañeros

gemían y se recogían en su dolor, quedó absorta mirando a los coches.

¡Qué velocidad! ¡Qué fuerza! ¿Dónde irán? ¡A cualquier sitio! A mil bos-

ques, mil ríos y mil caminos como aquel. Desde aquel día decidió que

quería ser automóvil.

No, no estaba loca. No quería ruedas, ni cristales, ni echar humo. Sólo

quería poder correr tanto como ellos, poder vivir mil paisajes y sentir la

alegría de viajar. Es así que cada mañana, desde aquel día, decidió salir

pronto de su casa y acudir al camino cercano a correr, correr hasta ser

capaz de ser un automóvil.

Todos se reían de ella. Sólo sus tres amigos apenas entendían su ilu-

sión y le perdonaban su error. El resto, todos los demás cerdos, no sopor-

taban que fuera diferente, que quisiera viajar, correr, soñar. Poco a poco

el cerco fue estrechándose, Clara más nerviosa y deprimida, entendía

que nunca lo conseguiría. Clara, más mayor, debía cumplir con las leyes

de su manada: casarse y tener crías.

Una tarde cuando volvía del sendero, la esperaban sus amigos. Luís

le habló, mientras Pedro y Lola, con la cabeza baja, tenían la sensación

de que nada podrían hacer:

-Clara, no podemos esperar más. Hemos de marchar de aquí. Hoy tus

padres han estado todo el día con los de Carlos. Toda la manada está

inquieta contigo, con nosotros.
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RELATIVITAT

Josefina Pi-Sunyer Peyrí

IMAS

Sempre m’ha cridat l’atenció la Teoria de la Relativitat. Sense entrar-hi

massa, m’ha agradat llegir la biografia d’Albert Einstein, fullejar els lli-

bres divulgatius sobre aquesta teoria, imaginar-me l’exemple de la

mosca volant dintre d’un vagó de tren, plàcidament en relació als objec-

tes de l’interior del vagó, però frenèticament en relació a l’exterior, apli-

car aquest exemple a l’univers... En fi, distraccions mentals meves i

curiositat per entendre què és la relativitat.

Aquests darrers mesos, he pogut i he hagut d’aplicar aquest concep-

te a la vida quotidiana. Malauradament, el meu marit, després de patir

un vessament cerebral sever, ha estat ingressat cinc setmanes a la UCI,

amb moltes esperances, però poques possibilitats de tirar endavant.

Durant aquest temps, tot ha estat relatiu: l’angoixa per la situació, com-

binada amb l’emoció de veure tantíssims amics fent-te costat; els plors,

intercalats amb les estones de bromes i rialles amb els meus fills a la

sala d’espera, ...

El meu marit se n’ha sortit i actualment està recuperant-se a l’Institut

Guttmann. Novament torno a sentir-me com la mosca dintre el tren: ell

està pitjor del que estava abans de l’hemorràgia, però infinitament

millor del que crèiem que estaria; està pitjor que tots nosaltres que

estem a l’exterior, però millor que molts pacients de l’Institut Guttmann.

Tot plegat, un conjunt de contradiccions. Tot plegat, relatiu. Amic

Einstein, per fi t’entenc.

tamente, a unos pasos, por temor a que cayera. Sus árboles seguían allí

y le sonrieron al pasar. Debía seguir caminando. El río le cuchicheaba:

“¡adelante!, ¡sigue!” Su sendero le daba la acogida de siempre. De

repente notó en su vientre un golpe más lento y duro que los anteriores.

Su cabeza daba vueltas y perdió la noción de dónde se encontraba. Sus

pasos tambaleantes la condujeron a la carretera hasta caer. Ya en el

suelo, notó como sus crías emergían de su cuerpo. Se puso a acariciar-

las y sonrió.

Entonces fue cuando notó una presencia extraña. Muchos y extraños

hombres y mujeres, que habían detenido su marcha, la miraban felices

por ella. Sus ojos entonces se iluminaron al ver que toda la manada

aceptaba su triunfo, ¡había vencido a los automóviles! No pudo conte-

ner el llanto cuando por el sendero vislumbró que Lola y Pedro estaban

esperándola para seguir el camino. Toda la felicidad estaba con ella

cuando Luís le acarició la barriga mientras recogía las crías para seguir

juntos el camino.
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PARA TI, ROSALÍA

Gemma Portugués Martínez

Hospital del Mar

No se cómo empezar esta historia, tampoco sé si tendría que denomi-

narla historia, o tal vez cuento, o relato, anécdota... Yo creo que fue un

episodio de mi vida, que me marcó profundamente y que estará conmi-

go a lo largo de toda mi existencia.

Era una fría y oscura mañana de invierno, eran esas mañanas que

aun estando con un café humeante en las manos, sientes que todo tu

cuerpo se estremece de frío.

Estaba en mi lugar de trabajo, al lado de una querida amiga, esas

amigas que no tienes que hablar con ellas para que sepan lo que te ocu-

rre; cuando la puerta del servicio se abrió y apareció ella, envuelta en

mantitas y sin poder verle aún la cara.

Venía acompañada de su abuela y su tía. Los brazos que la rodeaban

eran los de unas personas que la querían y aunque sólo tenía 6 años,

toda su vida, corta, dura y cargada de dolor; habían estado rodeándola.

Venía porque su aliento era casi inexistente. La fuerza interior que

hace que cada día abras los ojos se había escapado y era incapaz de

mirar ya nada. Su cuerpo no tenía fuerza para articular palabra y sus

manitas no podían casi ni apretar uno de nuestros dedos. Una enferme-

dad cruel, asesina, había atacado a una inocente niña. Se llevó a sus

padres y ahora se cebaba con ella. Ya sólo quedaba esperar, el triunfo

era inminente y la espera muy corta, demasiado corta.

Fuimos sacando las mantitas que la protegían y, conforme las retirá-

bamos, el calor de su cuerpo se escapaba, y más se nos helaba el alma.

Sus familiares nos la dejaron, envuelta en mimos, porque no eran

capaces de soportar ese último suspiro, no eran capaces de acompañar

esos minutos, horas, o quizás días, al lado de ese ángel.
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Ya no sentí nada más, la apreté contra mí, tan fuerte que casi la

ahogo, pero eso era imposible ya que su cuerpo no tenía ese suspiro de

vida que hace que todos sintamos que estamos vivos. La acerqué tanto

a mí, que lo único que intentaba era conseguir que ella notara mi amor,

mi dolor, mi pena, que se diera cuenta de lo que ocurría; su vida se esta-

ba escapando, su dolor, ya jamás existiría, y dejaba este mundo, al lado

de alguien que la quería.

Mis cantos se hicieron más lentos, silenciosos, hasta que ya no pude

ni susurrarlos. Tardé muchos minutos en poder dejar de abrazarla,

jamás sabré cuánto duró, sólo sé que en aquella habitación había amor,

mucho amor, el que dos personas fuimos capaces de darle a ella, a esa

niña que vivió para sufrir y que ese día consiguió liberarse.

Rosalía, ése era su nombre, así se llamaba, y en este momento, cuan-

do me acuerdo de ella, noto en mi pecho un calor y un temblor, que des-

pués de tantos años nadie me ha podido quitar.

Gracias, gracias Rosalía, por haberte podido conocer, y gracias Rosa,

por estar siempre a mi lado, por compartir tantas cosas.

Incluso ésta...

Esa actitud desde el primer momento la critiqué, no la defendí; ahora

que han pasado diez años, ya no creo que piense igual; aunque jamás

dejaría morir a un ser querido mío, solo, sin estar al lado de los suyos. 

Pasamos unas cuantas horas con ella, abrazándola, mimándola, besán-

dola e intentando que nuestras caricias fueran tan intensas que con un

solo segundo sintiera todo el amor que éramos capaces de transmitir.

La abracé y cuando la apoyé en mi pecho noté cómo ella respondía,

levantó sus párpados cerrados y me miró. Ese fue el instante más inten-

so en toda mi vida y ya no pude separarme de ella, hasta que su alien-

to la abandonó. Sentía su calor en mi pecho, pero cada vez era mas frío.

Todas las canciones que pasaron por mi cabeza, se las canté, todos los

mimos que fui capaz de darle, se los di, y si hubiera podido darle un tro-

cito de mi vida, se lo hubiera dado.

Junto a mí, tenía a mi amiga, mi apoyo, la persona que, durante esas

cuatro horas que duró, siempre estuvo mimándonos.

Sí, he dicho mimándonos, porque yo también necesité un cariño, un

suspiro de ánimo, un aliento, y ella, esa persona, es la que siempre, en

los momentos duros de mi vida, ha estado allí. En ese momento también

estaba. 

Recuerdo gente entrar, salir, manos que nos acariciaban, compañeras

de otros servicios que venían, lloraban y se marchaban. Gente que

acompañó la vida de esa niña durante su enfermedad. Gente que iba

vestida de blanco, ese color tan puro e inmaculado del que tanta gente

tiene miedo, en especial ellos, los más pequeños, y que, en cambio,

otros ven en ese color el refugio de su dolor y la comprensión a su pro-

blema.

No sé cuanto tiempo pasamos así, sólo sé que de repente noté un

movimiento brusco, acercándose a mi corazón, como si el sonido rítmi-

co le diera una sensación de paz, como si mi acune le diera sensación

de libertad, ¿estaría volando?
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UN DIA QUALSEVOL

Albert Roquer Grau

Institut Psiquiàtric (iaPs)

Es va aixecar a les vuit del matí, va anar al lavabo i es va rentar la cara.

Tenia son, però hi havia d’anar; no hi podia faltar.

De vegades esmorzava un iogurt de fruites, un vas de llet o un entre-

pà de pernil dolç, però d’altres no tenia temps -feia tard. En aquell dia

tapat i amb la previsió d’algun ruixat al migdia, va obrir la nevera i li va

fer mandra asseure’s a la cadira i menjar per començar un bon dia -tenia

por de quedar-se adormit.

La Katina era una noia molt especial per en Poe.

Es van conèixer de forma casual, i la casualitat va jugar amb ells fins

que se’n va cansar. Van ser titelles marejades fins que el destí -un gran

savi amagat-, se’n va cansar i els va unir definitivament. Només porta-

ven tres anys, però el temps havia passat volant.

-Vols sortir amb mi? -li va dir ell pensant-se que no acceptaria. Ella

no va dubtar i li va somriure. En Poe li va fer un petó i, per un instant,

tot es va aturar. En aquell precís moment, el món hagués pogut explo-

tar i en Poe no se n’hauria adonat. Estava atònit, desconegut i atordit

per sensacions que brollaven de cop i volta. No havien estat dos ni tres

petons, només un per confirmar un mal presagi. I encara que ell no ho

volia reconèixer, per simple ignorància, li va passar el que creia que mai

li passaria: s’havia enamorat.

La història va continuar i els pares d’un i de l’altra van veure amb

bons ulls la seva relació. Fins i tot el germà d’en Poe s’havia fet amic de

la Katina -ja la considerava la seva cunyada- i tot tirava endavant.

En Poe no va tenir gaire temps per qüestionar-se el que estava pas-

sant, senzillament va passar. La seva estimada Katina volia córrer
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seva amant inventant-se una mala excusa o si l’anorèxica de més avall

s’havia mirat al mirall i s’havia trobat més interessant que mai. En Poe

volia deixar d’indagar en les seves vides desconegudes, però no era tant

fàcil personalitzar el seu cap i dir-li en què podia invertir el temps.

Va mirar al carrer a través del vidre i va somriure maliciosament. Ja

ho tornava a fer.

Un semblava un “sudaca”, el que li venia de cara un desgraciat i la

que se li avançava, una noieta de pits ferms, un monument d’interès

nacional per fer-li una bona repassada. A la cantonada hi havia una pos-

sible prostituta -o ho aparentava ser-, dos nens que es passaven una

pilota i un gos que corria darrera el seu amo. Era un gos salsitxa molt

graciós -sempre li havien agradat a en Poe. El trajecte va continuar i els

seus ulls reflectien una petita realitat quotidiana d’una gran ciutat en un

instant. Hi havia tantes cares, moltes expressions per descobrir-ne el

seu entrellat més amagat i hores per analitzar un gran cúmul d’actes

que passaven sense poder deturar.

Va aixecar una cella i va saludar. L’autobús s’havia parat per deixar

passar els vianants. I, casualitats de la vida, un d’ells era en Rodri, un

amic seu. Feia temps que no quedaven per parlar. “Un dia d’aquests el

trucaré, va pensar”.

El viatge va prosseguir i res va alterar la simple rutina d’un bus urbà.

Davant del bar Aromàtic -un de tota la vida-, la Katina estava assen-

tada amb la seva típica cara de “guiri”. La confonien amb una francesa,

amb una de la vella Anglaterra o una nòrdica rossa i provocativa. La

Katina mai no passava desapercebuda. Tenia unes bones corbes, era

sensual en el seu caminar, i inquietuds cara els demés. Es bellugava

amb un pas ferm, practicava la mirada enlairada i per pur capritx tenia

uns cabells allargats fins a mitja esquena. Era atractiva, exòtica de trets

facials i tenia alguna piga aïllada en algun lloc puntual. Tenia un bon

cul -tal i com li agradava a en Poe- i uns dits llargs i blanquinosos.

massa, però a ell no li agradaven les presses. En Poe era un noi molt

calmat.

En Poe va agafar el 58 i es va asseure. Va pensar que hi havia massa

gent en aquell autobús tant petit, però era igual -tampoc hi podria fer

res. La seva era una veu solitària enmig d’un món molt complicat; no

seria tant fàcil canviar les coses. Per què hi havia tantes persones allà

dins? Per què anava tant lent el bus? Per què s’estava preguntant tot

allò?

Estava en una situació privilegiada. Al seu costat esquerra hi tenia el

conductor. Anava mal afaitat, uniformat i feia mala cara -semblava ata-

balat. Va girar-se enrere i va veure un panorama depriment. Hi havia

una iaiona, una mare amb el seu nen, una parella de fora, uns quants

adolescents aïllats de la societat, un executiu i quatre gats més. Aquell

interior era com un món petit que es movia a pas de tortuga mentre

deturava el seu trajecte en cada parada. L’un mirava a l’altre i l’altre al

de més enllà, i per molt que es repassessin de dalt a baix, ningú en treia

cap conclusió. Eren opinions abstractes, crítiques superficials i comen-

taris intimistes, que només servien per fomentar la incomprensió, i

banals per deixar passar el temps de la millor manera. Eren segons de

reflexions per encasellar-se en una altra víctima i començar el joc de

nou. Era inconscient, igual que el respirar. Era involuntari -normalment-

i sense mala fe, però en Poe tampoc se’n salvava. Ell actuava per imita-

ció i el seu impuls el conduïa a hipòtesis fortuïtes i a somnis desvariejats

en cada cara i cos que observava de reüll. En Poe feia el mateix que

tothom, perquè en Poe era com tothom. La seva vida no diferia de la

d’altres nois amb altres noms, i d’altres rostres més vells o d’un altre

sexe.

Va girar el cap i va intentar buidar la ment. A ell no tenia perquè

importar-li si la de l’última fila era una transsexual o si s’havia tallat el

seu petit record, si l’home del seu darrera anava a la feina o a veure la
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un futur conjugal una mica massa lligat pel seu gust. En Poe, igual que

la majoria d’homes, quan la seva parella parlava amb profunditat d’al-

gun tema en concret, reaccionava amb evitació, mal humor i negativis-

me. La Katina havia sabut jugar les seves cartes i havia guanyat al seu

adversari. Ella era maquiavèl·lica i manipuladora -en el bon sentit de la

paraula- i sabia reconduir i dirigir en Poe cap a on ella volia -sempre ho

havia fet.

S’havien trobat en una discoteca, i quan ella el va veure per primera

vegada va saber que havia de ser seu. L’instint de possessió va fer renéi-

xer sensacions que havia oblidat des que ho havia deixat amb el seu ex,

i va atacar. La Katina s’hi va apropar i ell la va seguir. En Poe no era

atractiu, però tampoc lleig. Mai sabia què dir, però sempre deia les

paraules adients, i la seva aparent ingenuïtat despertava el desig de

pervertir-lo fins a la sacietat. Ella va fer el primer pas i els següents van

ser cosa d’ell. En Poe la va grapejar bruscament i ella va saber que allò

només seria el principi. Ja portaven tres anys -havia descobert l’home

de la seva vida.

Va estrenar unes calces blanques -el color preferit d’en Poe- i un ves-

tit verd que s’arrapava a la seva anatomia femenina. Va estar més d’un

quart d’hora per pentinar-se la cabellera rossa i abans de fer-se l’últim

retoc i abandonar la seva habitació, va pintar-se els llavis amb un ver-

mell intens. Va acomiadar-se del seu pare que s’havia aixecat per anar

al lavabo, va dir-li que no l’esperessin per dinar i va enunciar-li que al

vespre anirien a celebrar-ho tots en un restaurant. Ell va quedar-se indi-

ferent -estava mig adormit-, va ficar-se al llit i va oblidar-se de tot -d’a-

quí poc sonaria el despertador per anar a treballar.

Va sortir al carrer i va “cridar” un taxi -no li agradava utilitzar el

transport públic.

-Hola, bon dia. Vull anar al Carrer Codina, número 45, si us plau -i

va marxar. Estava a punt d’iniciar-se una nova etapa.

Li va fer un senyal. Ella el va veure i s’hi va acostar. Es van fer un

parell de petons i ella li va netejar el rastre del seu pintallavis molt ver-

mell.

La Katina es va aixecar a les set del matí; volia arreglar-se amb temps

-no li agradava posar-se el primer que tenia en ment ni pentinar-se de

qualsevol manera.

Es va dutxar fent una mica de cantarella i va intentar no despertar el

seus pares -ell s’aixecaria a les vuit menys quart i la seva mare pels volts

de les nou. En Carles era veterinari vocacional, si es considera una

vocació arreplegar animals del carrer i emportar-se’ls a la seva consulta

per trobar-los una casa. I la Tina -com li agradava que li diguessin- era

una mestressa de casa satisfeta i amb aires de superació. Feia quatre

anys que no treballava per culpa d’una incapacitació laboral. Ella, igual

que tota la família, ho havia passat molt malament quan el germà gran

de la Katina havia mort d’un accident de moto. Va viure a la UCI els

últims dies de la seva vida amb tubs per tot arreu -va ser molt difícil per

tots. A la Tina li va costar superar la pèrdua d’un fill i la depressió que

la va sorprendre pel camí, però era una dona lluitadora i ho demostra-

va diàriament. Ella era presumida i coqueta, igual que la seva filla.

Va esmorzar unes galetes integrals i va encendre la tele de la seva

habitació. Va observar el seu armari ple de roba i va posar-se les mans

al cap: no tenia ni idea de combinar els colors. Havia quedat amb en Poe

-la seva parella-, i havia d’anar perfecta -aquella cita tenia moltes con-

notacions a darrera. La Katina havia invertit llàgrimes i suor per fer

aquell pas amb en Poe; per fi, ho havia aconseguit.

En Poe era molt tossut quan volia, però ella el superava amb persua-

sió i, sobretot, amb molt d’amor. La Katina podia ser una gateta o un bon

enemic quan deixava veure les ungles per esgarrapar. La seva presa

havia caigut en un parany que, en realitat, no era res més que fer un pas

per consolidar la seva relació. Ell li havia posat molts problemes i veia
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EL CAS DEL SENYOR MANOLO

Josep Tuyet Huch

Hospital del Mar

He rebut una extensa documentació que tot seguit intentaré resumir i

que m’ha enviat un jove inquiet a qui anomenaren el jove K, a fi d’evi-

tar qualsevol mena d’identificació.

Igualment canviaré els noms dels protagonistes de la història. El meu

interlocutor m’insisteix molt en el fet que publiqui en el diari que jo diri-

geixo un resum entenedor d’aquest document dirigit a la gent corrent,

al públic en general, als milers d’éssers anònims que mai són protago-

nistes de res, ni reben premis d’investigació ni els concedeixen meda-

lles al mèrit, ni surten en les notícies dels mitjans de comunicació. Diu

també que els savis i els científics s’esgarrifaran d’això que contaré i ho

desmentiran completament, abans de saber que tot el procés ha passat

un estricte control que n’assegura la veracitat.

Comenta també que els gossos morts són els éssers més oblidats de

l’univers, i que les persones mortes també són unes grans oblidades

encara que per sort, no tant com els gossos.

El jove K era veí i amic d’un matrimoni de persones grans que es

deien Manolo i Dolora. Eren gent sense massa estudis ni cultura, d’ori-

gen andalús i sense fills, que vivien a Catalunya al mateix replà que el

jove K des de feia molts anys. En Manolo era baixet i tenia una fesomia

que s’assemblava bastant a la cara d’un gos. La Dolora era una mica

neuròtica però no pas boja com els especialistes la van diagnosticar.

La matinada d’una nit de lluna plena el jove K es despertà sobresaltat

pel soroll insistent del timbre de la porta acompanyat de cops i crits. Era

la Dolora que fora de si de tan nerviosa que estava, li suplicava que l’a-

Va arribar abans que en Poe -per no perdre el costum-, i va esperar-

se assentada en un banc. Al cap de cinc minuts va veure en Poe que bai-

xava de l’autobús. Ell li va fer un senyal i ella s’hi va acostar. Es van fer

un parell de petons i ella li va netejar el rastre del pintallavis.

El va agafar de la mà i li va tornar a fer un petó. Li va dir que després

de firmar podrien anar a dinar i passar tota la tarda junts. En Poe va

abaixar la mirada i un to de veu imperatiu va fer la resta.

Ell no n’estava segur. Havia dubtat fins l’últim moment i els seus pros

i contres l’havien conduït a camins sense sortida. La Katina era una

bona noia, però no era el que buscava. No havia estat mai amant de les

presses, i les converses on ell no tenia ni veu ni vot l’havien cansat. No

volia anar a viure amb la Katina i no volia firmar cap hipoteca -encara

era jove per a tot allò.

Va treure valor i va dir poques paraules -quatre de comptades-, però

les justes per deixar molt clares les coses. Li hauria d’haver dit abans,

però no ho havia fet. L’hauria d’haver agafat de les mans amb tendresa

i argumentar-li que es mereixia a una persona millor, però no ho havia

fet. I hauria d’haver buscat un lloc més adient per dir que tot s’havia

acabat i no fer-ho al mig del carrer, però no ho va fer.

Ella se’l va mirar amb menyspreu -es pensava que era broma-, però

la ràbia va fer-se present quan va entendre aquelles paraules amb tot el

seu significat.

Va pensar que tres anys de relació es mereixien una mica més de pro-

tocol, però tot plegat era bastant absurd, ningú fa les coses a gust de

tothom.
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tent frustrat d’articular alguna paraula va saber sense cap mena de

dubte que era el Manolo, que ara a més d’assemblar-se a un gos s’hi

havia transformat del tot. La sorpresa es convertí en neguit, el neguit en

plor, el plor en impotència i tot plegat en impossibilitat de pensar amb

claredat. Com per instint dissimulà aquell cúmul de sentiments i es posà

a acaronar el gos i a murmurar-li paraules de consol i esperança a cau

d’orella. Pensava demanar ajuda i se li acudí trucar al veí K, a qui ella

considerava servicial i bona persona, perquè l’acompanyés a Urgències

per veure si podien resoldre el greu problema del Manolo. El que no va

arribar a pensar va ser en com anirien les coses a partir d’aquella deci-

sió.

En la següent visita el jove K li va tornar a prometre a la Dolora que

l’ajudaria. En concret li va dir que la primera cosa que faria seria anar a

la gossera a esbrinar què podia treure en clar. Abans d’anar-hi repassà

les notes que havia apuntat en un tros de paper durant la conversa a fi

de poder identificar correctament el gos. Intuïa que tindria un munt de

dificultats burocràtiques per poder-se’l endur. No tenia gens clar què

faria si li donaven l’animal perquè ell vivia sol en un pis petit d’ençà que

s’havia divorciat i mai havia conviscut amb animals domèstics.

La veritat és que tantes desgràcies arribaren a neguitejar-lo. Enmig

de tants gossos veia difícil de trobar precisament aquell que buscava. El

personal de la gossera l’ajudà i el gos també perquè només pronunciar

la paraula Manolo l’animal sortí de l’abatiment que arrossegava des de

l’ingrés en aquell lloc, aixecà les orelles i s’hi acostà per ensumar-lo.

Aquell lloc el marejava per una colla de factors concurrents: aspecte de

deixadesa en general, lladrucs i crits llastimosos i continus, olors pro-

fundes i peculiars, sensació de por indefinida, etc. Gairebé sense ado-

nar-se’n es trobà amb una corretja a la mà lligada al collar del gos. En

sortir d’aquell lloc sinistre va fer tres respiracions profundes i ficà el gos

al seient de darrere del cotxe. El va sorprendre el fet que el gos l’obeïa

companyés de pressa amb el cotxe al servei d’Urgències de l’Hospital, i

que sisplau no fes preguntes perquè més endavant ja li explicaria tot.

El jove K es vestí en un obrir i tancar d’ulls, agafà les claus del cotxe

i en sortir de la porta del pis, veié que l’esperava la Dolora amb un gos

bòxer immens als braços. Amb la sorpresa a la cara volgué preguntar

alguna cosa, però la Dolora el tallà dient-li que s’afanyés.

Un cop arribats al servei d’Urgències i al ser preguntada en què la

podien servir els espetà: Ayuden a mi marío, ¡po favó!, i els deixà anar

el gos. El jove K s’ho mirava des d’un segon pla perquè no entenia res i

sentia vergonya aliena, sobretot després del tip de riure que es va fer tot

el personal d’Urgències davant d’una demanda tan estrafolària com

aquella. La Dolora, dolguda, començà a cridar i a reclamar i al final se

l’endugueren a Psiquiatria, i el vigilant d’Urgències donà el gos a un

guàrdia urbà perquè el dugués a la gossera municipal.

El jove K tornà a casa una mica trasbalsat i ja no pogué dormir més

perquè no parava de pensar en tot allò tan estrany que acabava de

viure. Espès de ment com estava no sabia segur si només ho havia

somiat. El cas és que no estava gens satisfet d’aquells fets tan rars, i els

següents dies encara augmentà més la insatisfacció: veié clarament que

havia de fer alguna cosa més per aclarir aquell batibull!

A la Dolora l’havien ingressada al centre psiquiàtric de zona, i cap

allà es dirigí el nostre home. Tingué dificultats per veure-la perquè no

era de la família, i perquè en els centres psiquiàtrics això de les visites

ja se sap com va. Uns dies més tard va aconseguir poder parlar amb ella.

Suette qu’ha venío foren les primeres paraules de la Dolora. Me tié

qu’ayudá, les segones. Després ja més calmada, inicià el relat del fets fil

per randa.

Es veu que aquella fatídica nit de lluna plena la Dolora es despertà

sobtadament pels lladrucs d’un gos. Es girà i en obrir els ulls veié un

gran gos entre els llençols del llit que per la mirada afligida i per l’in-
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la veu de K i adoptà aquella actitud de servilisme del culpable que vol

quedar bé amb una presumpta víctima. És clar que estava disposat a

fer-li un favor, faltaria més! K li explicà amb actitud freda que voldria

que li fes extraoficialment unes proves d’ADN de dues mostres que li

portaria, i quedaren que ja es tornarien a trucar per concretar.

La nova visita a la Dolora resultà difícil i traumàtica sobretot quan

hagué d’explicar-li l’accident i la mort del gos, del Manolo vaja! Ella

s’entristí molt i es veu que demanà, ara sí, ajuda psiquiàtrica als metges

del centre on estava internada a la força. En dues o tres visites poste-

riors el jove K la volia convèncer que de fet no era tan greu la desapa-

rició del gos donades les circumstàncies. Però ella es resistia a treure

importància a allò que havia passat i el sorprengué amb la plausible

hipòtesi que qui sap si en una altra lluna plena el Manolo no s’hauria

tornat a reconvertir en persona. El jove K va quedar una estona sense

saber què dir mentre li renaixia una lleu sensació de culpa a dins de l’à-

nima ja que al cap i a la fi s’havia fet responsable del gos i havia signat

un paper quan se’l va endur de la gossera. Se n’anà encaboriat.

L’endemà tornà a visitar a la Dolora i, engrescat, l’animà dient-li que

cada vegada creia més en la veracitat de tota aquella història canina.

Per començar a posar fil a l’agulla li demanà que intentés recordar si el

Manolo guardava algun objecte biològic: cabells d’ell enganxats a una

pinta, objectes manipulats per ell, etc. La sorpresa fou majúscula quan

ella li explicà que el seu marit guardava en una capseta les dents que el

dentista li havia arrencat al llarg dels anys que havien conviscut. Era

una mania o col·lecció com qualsevol altra. Per al jove K allò tenia més

valor que la joia més preuada del món.

Efectivament va trobar la capseta amb quatre o cinc dents del

Manolo a dins. Agafà el telèfon i trucà a un amic seu (que anomenarem

senyor G) que era veterinari, gai i tafaner en extrem. Amb la veu una

mica amanerada i amb l’argot típic de les seves converses, li assegurà

amb una docilitat extrema i va arribar a pensar que potser li havien

donat un tranquil·litzant.

Arribats a prop de casa i mogut per la llàstima envers l’animaló s’a-

costà al collar i va deslligar-li la corretja. Així que obrí la porta del cotxe

el gos saltà ràpidament i es posà a córrer carrer enllà fins que en un

obrir i tancar d’ulls el soroll agut i horrible de la frenada d’un cotxe el

deixà esglaiat. Va córrer fins a trobar el cos sense vida del gos estès a

terra enmig d’un bassal de sang. S’endugué el gos inert a casa, enrabiat

i dolgut per la mala sort que havia tingut, pensant com li explicaria a la

Dolora, i què faria ara amb el cos de l’animal.

A casa pensà molta estona, abans de fer res. Ideà un pla racional que

l’ajudés a aclarir-ho tot definitivament i ja veié que no li seria senzill

dur-lo a terme.

Aquell vespre inicià les accions. Amb unes alicates arrencà un ullal

al gos cosa que el deixà suat i ensangonat perquè li resultà més difícil i

complicat del que es pensava. Després encabí el cos del gos en una

caixa de mida mitjana que trobà per casa. Ben de matinada quan el

silenci i la foscor  ho cobreixen tot, agafà una llanterna, una pala i la

caixa amb el gos a dins i se n’anà a uns jardins propers que eren prou

visibles des d’una finestra del seu pis. Arrencà delicadament l’herba,

féu una petita fossa i enterrà la caixa. Després recol·locà l’herba al

damunt de manera que quedava molt dissimulada ja que la zona era

prop d’un bonic i retorçat abret que impedia que el fanal d’il·luminació

estigués massa a la vora. Després de tot això, exhaust, es dutxà i des-

cansà profundament.

Uns dies més tard el jove K telefonà sense ganes, però amb astúcia,

al malparit que li havia robat la dona i que havia estat la causa del seu

divorci. Aquest element, a qui anomenarem senyor M, era un científic

que treballava en un centre oficial de biologia adscrit als serveis d’in-

vestigació policial dels mossos d’esquadra. M identificà immediatament
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ment que l’havien trobada morta. El jove K volia saber què havia pas-

sat, però ni l’autòpsia aclarí res.

El director del centre es limità a comentar-li familiarment i amb sor-

negueria que s’havia mort de pena. Havien trobat una nota manuscrita

signada per la Dolora que indicava que si calia avisessin al senyor K i

que, a manera de testament, li havia deixat uns pocs diners per pagar

l’enterrament i poc més.

El jove K se n’anà a la muntanya per esbargir-se i deixar enrere pen-

saments de fatalitat. I també per ordenar les idees respecte a la investi-

gació que estava fent.

Ben bé passades tres setmanes rebé la trucada del senyor M per

donar-li els resultats de l’ADN i parlar de les mostres:

-Les mostres A i B són iguals. Tenen el mateix ADN humà i pertan-

yen a la mateixa persona. Això és tot. M’agradaria saber més dades de...

El jove K agafà el paper d’una revolada i deixà el senyor M amb la

paraula a la boca. Parlar amb aquell estaquirot el feia sortir de polle-

guera.

El cas estava tancat. Tenia tota la documentació necessària que demos-

trava que el senyor Manolo s’havia convertit en un gos en una nit de lluna

plena tal com havia dit sempre la Dolora.

A ella ningú no la cregué i ho pagà car. El jove K va ser llavors cons-

cient que si ell no hagués investigat allò, ningú no hauria conegut mai

aquest nou fenomen de la Naturalesa.

En general volia dir que tot canvia contínuament i que poden arribar

a donar-se canvis monstruosos com el del senyor Manolo. I això ho volia

fer saber a la gent senzilla. Al cap d’un any permetria que els científics

i els mitjans de comunicació sensacionalistes hi fiquessin el nas.

A la fi del relat em corseca el dubte sobre si he de publicar aquest

resum, si he de deixar oblidada tota la documentació al fons d’un calaix,

o llençar-la a la paperera. Vostès què farien?

que sí, que per a ell faria el que fos necessari, però que a canvi volia

saber tots els ets i uts d’aquell assumpte. És ben possible que el senyor

G encara estigués enamorat del jove K.

Fos com fos es trobaren en un bar poc concorregut on només hi havia

homes, i el jove K preguntà al senyor G si podria certificar per escrit l’o-

rigen humà o caní d’un parell de dents que tenia i amb els quals estava

fent un estudi.

No cal dir que el jove K es veié obligat a explicar al senyor G tota la

història amb la promesa que allò seria un secret compartit. Probablement

deixaria de ser un secret! Però el jove K sabia el que es feia i, uns dies

més tard, aconseguí del senyor G dos certificats: un que assegurava que

aquell ullal pertanyia a un animal caní, i un altre signat per un odontò-

leg amic (o no sé què) del senyor G en què afirmava que l’altra dent en

qüestió era una dent humana.

El pas següent li comportà feina casolana. Amb els estris adients

prengué una mostra de cadascuna de les dents i la diposità en dos flas-

cons diferents: un l’etiquetà d’A i l’altre de B. Ho col·locà  tot en un

sobre i es dirigí on treballava el senyor M a qui prèviament havia trucat

per telèfon.

-Sé que et demano una feina extraoficial, però voldria els resultats

per escrit. Vull saber si l’ADN de cada flascó correspon a un home o a

un gos.

-Ho intentaré. De fet el meu cap de servei està interessat en el recent

descobriment del genoma del gos i...

-Fes-ho i prou!

Per als resultats s’hauria d’esperar de dues a tres setmanes. El jove K

no tenia pressa però li agradava lligar caps aviat per sentir-se satisfet i

acontentar la pobra Dolora. Malauradament ella no ho arribà a saber

mai perquè un dia avisaren el jove K que anés urgentment a l’Institut

Psiquiàtric, ja que la Dolora estava molt greu. No gosaven dir-li clara-
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METÁFORA

Oriol Vall Combelles

Hospital del Mar

Diciembre del 2005 constituyó nuestra metáfora social. Cuatro sucesos

pusieron nombre a la suma de signos que desde hace tiempo iban emer-

giendo: banalidad, comunidad del “todo vale”.

Unos jóvenes pijos maltratan y queman a una indigente que dormía

en un cajero en la zona alta de Barcelona.

Un abogado es secuestrado y apalizado hasta la muerte por unos

sicarios en Castellón.

Cuatro empresarios andaluces montan una red cuyo negocio pasaba,

poco menos, que por esclavizar rumanos.

Pero otros muchos síntomas van siguiendo, hoy día, la misma sospe-

chosa tónica.

En los campos de fútbol hay una nueva moda, gritar insultos racistas

contra los jugadores negros, no importa si son del equipo contrario o

local. No les pasan una, no hay perdón para los fallos.

La emisora de la Iglesia se erige como el paradigma de la “libertad”,

es decir, permiso para insultar, permiso para no aportar pruebas, permi-

so para saltarse la frontera entre información y opinión, permiso para

dimitir de cualquier aspecto pedagógico, permiso para definir lo que es

la ética, la moral, la justicia, la anécdota, la realidad, el contenido, y el

análisis.

Hay más, mezclar, contaminar, gritar, descontextualizar, avasallar y

construir un discurso preadolescente adobado con palabras altisonan-

tes, actitudes chulescas y humor chato es la forma, y el fondo, que dia-

riamente emiten demasiados medios de comunicación. Muchos lo escu-

chan, y poco les nutre.
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BAUÇÀ

Jordi Varela Pedragosa

IMAS

La Coia no hi és, serà fora uns dies. Mai m’hauria imaginat que a la

meva edat em deixaria ensarronar per una dona més jove que jo. Però

a hores d’ara confesso que a la Coia li dec el reviscolament que he expe-

rimentat en aquest darrer tram de la meva existència, quan de fet, ja

feia temps que havia plegat veles. Però per més que ho vulguis, ni en el

més ferreny dels retirs aconsegueixes mantenir allunyat del tot el

rebombori que sempre munta la vida al teu voltant; i si et distreus, t’hi

pots tornar a enganxar. I ara ella no hi és. Ha hagut de marxar per no sé

què de la feina, i jo, cony de babau, l’he començat a enyorar des del pre-

cís instant que les seves peces de llenceria han estat desades al fons de

la maleta. 

Un cop sol, amb un nus a l’estómac i els pensaments destarotats per

la melangia, no sé què m’ha empès a seure’m davant de l’ordinador i a

enfrontar-me a una pantalla blanca, que de seguida m’ha reclamat que

l’omplís de lletres; i m’he sentit estrany perquè mai abans no havia escrit

res en primera persona, i és més, la pretensió de transcendir sempre l’ha-

via considerada vanitosa. Però ara que m’hi he ficat, començo a pensar

que, ben mirat, hi ha munts de gent que es reconforten escrivint diaris

modestos, amb intencions no massa ben especificades, però probable-

ment terapèutiques, i en un d’aquests darrers em dec haver convertit ara

jo, o almenys així ho veig. 

Si algú té prou paciència per llegir els escrits que vénen a continua-

ció que no s’espanti: no penso recórrer a una infància turmentada ni a

una joventut esbojarrada. Em limito a fer un viatge en el temps més

aviat curtet, només m’endarrereixo fins el 10 de febrer del 2005, el dia

Así se encuentra nuestra comunidad nacional (sea país grande o

chico), con un suspenso general y muchos setiembres por delante de

continuar desinvirtiendo en educación y cultura. Como mucho lograre-

mos recoger especialistas.

Se nos prepara para ser consumidores compulsivos y fieles creyentes

del producto o del mensaje. La gripe del pollo de ayer, el apagón infor-

mático del 2000, el ántrax de anteayer o la obesidad de hoy siguen pro-

curando enormes beneficios empresariales a mercados planetarios.

Y nosotros, los sanitarios, con riesgo de volvernos solo técnicos, otor-

gando valores de adulto a los adolescentes y llamando de tú a los ancia-

nos, confundiendo la enfermedad con el enfermo, creyentes en la mul-

tinacional y sus remedios, que a la calvicie le llaman síntoma y a la vejez

síndrome. El mercado vende riesgos y la salud es sospechosa. ¡Peor para

él si no está enfermo!

Y en nuestra comunidad, más allá de épicas identitarias, la terca rea-

lidad se impone. La falta de una educación esférica por un lado y la

oportunidad consumista sin freno por otro, convocan a un desinterés

crónico hacia cualquier cosa que requiera esfuerzo. Es la gran droga de

abuso que nos vuelve indolentes, insolidarios, incultos y, en general,

crónicos desinteresados para conocer otros modelos y generar nuevas

inquietudes.

Pero eso sí, parafraseando a Gabriel Ferrater, todos contentos com-

prando la vida convertida en cosas, fin material desprovisto de espe-

ranza.
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L’endemà, al diari, hi vaig trobar més teca, no tant del succés, sinó

del ressò literari de Miquel Bauçà. I m’hi vaig interessar, amb mala

consciència, perquè fins llavors no n’havia llegit ni una sola ratlla. Vaig

anar a la biblioteca del barri, on em vaig fer amb un exemplar de Carrer

Marsala i m’hi vaig abocar, però he de confessar que el guardonat text

bauçanenc, de primer, em va decebre. Em vaig topar amb una narrati-

va esfilagarsada, sense gruix. Em va semblar que tot el llibre reflectia

una mena de pensament oníric, que es passejava errant entre pinzella-

des de realitat a penes endevinada. Malgrat aquest primer contacte,

més aviat esquerp, amb l’obra de Bauçà, no em vaig fer enrere: volia

saber més coses d’ell. No sé ben bé què m’hi empenyia, probablement

deuria ser que sense adonar-me m’havia identificat amb aquell estrany

personatge. 

Llavors vaig trobar un article de Jordi Coca que deia: “Miquel Bauçà

veia el món com una cosa horrible que l’atemoria, com una agressió

poderosa que no entenia i que, en canvi, li suscitava una enorme curio-

sitat.” I em vaig adonar que el contrast entre el món foll que niava en la

ment de Bauçà i les relacions amb les persones que s’encreuaven en el

seu camí, tenia trets sorprenents, que en alguns dels seus texts fregava

una comicitat fresca, com quan a Carrer Marsala es pot llegir: “Per tant,

m’haig d’instruir així: si a les sis no tinc dona, sempre podré pelar-me-

la.” I en aquest punt em va venir al cap, en contrast, aquella altra sen-

tència d’Antoine de Saint-Exupéry a El petit príncep quan diu: “Si véns,

per exemple, a les quatre de la tarda, des de les tres començaré a ser

feliç.” Aquesta petita comparança l’he triat per il·lustrar el pensament

arrauxat del Miquel Bauçà que de mica en mica vaig anar coneixent. Un

home que -segons Coca- va viure sense entendre res, o sense entendre-

ho com ho entenem els altres.

Ara que al llindar de la mort, de la meva pròpia mort, m’he abocat a

escriure sobre mi, ignoro si aquestes pàgines formen part d’una litúrgia

que va morir Miquel Bauçà o, més ben dit, el dia que es va saber que el

poeta havia mort. He d’aclarir que no he escollit aquesta data perquè

m’unís res d’especial a Miquel Bauçà, sinó perquè la notícia de la mort

del poeta, fins llavors desconegut per mi, va forjar, estranyament, una

escletxa en els meus murs particulars, i de manera sorprenent aquell

succés d’aparença innòcua, almenys per a mi, va canviar la meva vida. 

La qüestió era que aquell hivern, especialment cru, m’havia afectat

l’estat d’ànim, de naturalesa ja fràgil, mentre que la solitud, com qui no

ho vol, se m’havia esmunyit per entre les quatre parets llòbregues del

pis, fins a conduir-me pels camins de la foscor. I en aquelles circums-

tàncies, la mort de Miquel Bauçà em va colpir per damunt de qualsevol

altra notícia. Recordo molt bé aquell matí gelat de febrer que ho vaig

saber. Mentre m’afaitava, enmig de la xerrameca que brollava de la

ràdio, vaig destriar la veu d’una locutora que, més aviat d’esma, expli-

cava que el cos d’un poeta -en Miquel Bauçà- havia estat descobert ja

en descomposició al seu pis. Vaig aixecar una cella, intrigat, i vaig fer

una pausa, tot esbandint la fulla, a l’espera que l’emissora donés més

informació sobre el fet luctuós, però no s’hi van aturar gaire i, com si res,

la periodista va començar a llegir una altra notícia. Capficat, em vaig

continuar afaitant, tot donant voltes a la imatge d’un home que, com jo,

deuria haver viscut reclòs al cau, allunyat del brogit humà, i que final-

ment va haver d’afrontar la mort sense que ningú el reconfortés en la

ranera final, sempre més llarga del que el cos sembla poder suportar. I

després van haver de passar dies -o potser setmanes- fins que la pudor

va alertar algú altre. Probablement ja feia temps -o potser anys- que en

Miquel no era d’aquest món. Vaig pensar que el poeta deuria haver

estat un cadàver social abans d’esdevenir un cadàver putrefacte, donat

el fet que ningú, ni els propis veïns de l’escala, es va adonar que, efec-

tivament, aquell home estrany havia deixat d’existir. 
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ment obsessiu sobre el mètode a emprar, el dolor que es causarà supo-

sadament en algunes persones, sense menystenir el contingut de la carta

de comiat que diuen que s’ha d’escriure), vaig anar derivant el meu inte-

rès cap a les formes de desaparició social que no inclouen el suïcidi. I així

fou com em vaig deixar endur pel personatge creat per Vila-Matas, el

Doctor Pasavento, que quan anava a agafar un taxi que ell mateix havia

demanat per telèfon, algú altre el va suplantar i el taxista se’n va anar

amb un fals Pasavento a la cabina; i l’autèntic Pasavento, davant del fet

que algú altre havia ocupat el seu lloc en el taxi, va tenir l’excusa per

complir un dels seus desigs més anhelat: desaparèixer. Llavors, en la

lluita per fer efectiva la desaparició, el Doctor Pasavento va iniciar un

periple de fugides reiterades, en un combat personal contumaç contra

la tendència humana a fer arrels. I de la mà de Vila-Matas vaig anar a

petar a un altre escriptor, Robert Walser, el qual afectat d’atribolaments

de l’esperit, com Bauçà, es va retirar voluntàriament en un sanatori suís,

va deixar d’escriure, i va acabar morint tot sol, un matí de Nadal, men-

tre passejava per uns turons nevats.

Amb totes aquestes cabòries, la meva vida anava pel pedregar, fins

que la Coia va obrir una escletxa en el meu cau, tot coincidint amb l’a-

rribada d’aquella, més que mai, desitjada primavera del 2005, que si ho

recordeu, va ser aquell any que el fred rigorós no volia marxar, alhora

que la pluja no acabava d’arribar. I l’afer de la Coia va anar de la

següent manera: enmig de la melangia que em torturava, algun instint

de salvació no ben controlat em va empènyer a navegar per un xat lite-

rari, on hi vaig acabar abocant totes les meves misèries, les mateixes

que a hores d’ara ja coneixeu: la qüestió d’en Bauçà, però també la de

Saint-Exupéry i les de Woolf, Vila-Matas i Walser; i es veu que tots

aquests pensaments negatius van alertar una de les participants habi-

tuals del xat, la Coia.

preparatòria per a l’abandonament de l’existència, tal com deia el poeta

que ell mateix havia estat fent, d’acord amb la seva especial manera de

veure les coses:

“Jo tindré una mort digníssima...

N’estic convençut. -Per què?

-M’hi preparo. Temps enrere

no hi pensava: era un boig.

Just ballava amb les bergantes.”

Malgrat que, en sentit estricte, la mort d’en Bauçà no havia estat un

suïcidi (no es va penjar del llum del menjador ni es va abocar al buit del

pati de veïns), la seva obstinada reclusió, fruit d’un desarrelament malal-

tís, el va conduir a una mort de ben segur volguda. I si se’m permet una

altra comparança amb Saint Exupéry, també en el cas d’aquest autor

francès, es va fer estranya la desaparició de l’avió que pilotava Àfrica

enllà, on diuen que mai han estat trobades les restes de l’aparell. 

Esperonat per l’obra i la mort de Miquel Bauçà, vaig obrir un perío-

de de pensaments de caire suïcida, i recordo que em vaig embadalir,

una i altra vegada, amb l’escena inicial de la pel·lícula Les hores, tot

veient Nicole Kidman -transfigurada en Virginia Woolf- caminant pau-

sadament, amb l’aigua fins els genolls, cap a les profunditats del riu

amb les butxaques carregades de pedres; i malgrat no disposar de cap

document gràfic, de manera reiterada se m’apareixia la imatge de

Gabriel Ferrater, mentre s’ofegava amb una bossa de plàstic lligada al

cap. I aleshores, a través d’un amic poeta, vaig saber que tants i tants

escriptors havien triat el camí de la desaparició física. Aquest amic expli-

ca, en el seu darrer llibre, que ha comptat fins a vuitanta-cinc escriptors

que se sap que han mort voluntàriament de manera violenta, només

d’entre els que ell coneix. 

Quan vaig anar traient-me del damunt l’atracció per les idees suïci-

des i totes les circumstàncies que acostumen a envoltar-les (el pensa-
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widow for one year i que en català va ser sorprenentment traduïda per

Una dona difícil. En aquest drama, Marion es veu forçada pel destí a

afrontar la mort, en accident de trànsit, dels seus dos fills adolescents; i

per sortir-se’n decideix tornar a quedar embarassada, però la Ruth, la

nena que neix fruit d’aquesta circumstància, no resulta ser, ni de bon

tros, el remei dels seus mals; i un bon dia Marion desapareix sense dei-

xar cap rastre. Se suposa que ho fa per la impossibilitat d’estimar aque-

lla filla que de cap manera pot omplir el buit deixat pels primers fills

morts. Per a aquella nena, la desaparició de la mare esdevé el turment

de la seva vida, però també ho és per a Eddie, l’amant que Marion tenia

en el moment de la fugida. Trenta set anys després, Marion torna com

si res, mentre Eddie, evidentment, no la reconeix:

“Eddie va dir:

-Perdoni, que puc ajudar-la?

-Hola, Eddie -va dir Marion-. Sí, i tant que em pots ajudar. He pen-

sat des de fa molt de temps que m’agradaria moltíssim que m’ajudes-

sis...”

La Coia em va voler colpir amb una desaparició de novel·la que aca-

bava aparentment bé, sempre que no es tingui en compte el dolor des-

til·lat al llarg de trenta set anys; i per respondre-li de manera ajustada

vaig triar Un matrimoni amateur, una novel·la d’Anne Tyler, en la qual,

en el si d’una família convencional, una adolescent rebel, Lindy, se’n va

de casa a causa de l’opressió de la mare. En la fugida la noia no deixa

cap rastre, i quan decideix tornar, vint-i-cinc anys després, Lindy veu

pel carrer un home d’aire executiu, que creu que deu ser el seu germà

i, temorenca, se li apropa però no s’atreveix a dir-li res:

“Va ser ell qui es va acostar, al capdavall. Se li va acudir abraçar-la o

fer-li un petó a la galta, però això li va semblar massa íntim, per a una

dona a qui ja no coneixia. El que va fer va ser agafar-li el braç i dir-li:

-Per què no entrem a dintre?”

“Triomfant

dins l’obscuritat,

sembro una planta.”

Aquest breu retall de poema va ser el meu primer contacte amb ella.

La Coia es va limitar a escriure’l en el xat i a continuació va afegir: “Saps

de qui és?” I jo vaig respondre cofoi: “Bauçà.” I ella hi va tornar amb un

altre escrit del mateix autor:

“Faig poemes per encàrrec

Si en vols un... Serà el millor

Pots venir l’altra setmana”

De seguida vaig comprendre que la Coia m’oferia protecció, però no

li vaig posar les coses fàcils, almenys d’entrada. No estava disposat a

mostrar les meves febleses al primer que passés, i encara menys en un

xat; i potser per això vaig respondre amb un paràgraf de Susanna

Tamaro: “Si la vida té algun sentit, aquest és la mort. Totes les coses

giren al seu voltant.” Però ella no es va donar per vençuda. Era clar que

la Coia, des d’un principi, va sentir l’impuls caritatiu de treure’m del

pou i em va forçar a un teva-meva de cites literàries. Aquest curiós

mètode no l’havíem acordat amb anterioritat i, per tant, era clar que

qualsevol dels dos el podia trencar quan cregués convenient. Però reco-

nec que de seguida m’hi vaig sentir confortable i, potser per aquest

motiu, no vaig estar prou atent al fet que aquella desconeguda se m’es-

tava ficant per territoris interiors, i fins i tot més endins del que, d’antu-

vi, estava disposat a acceptar. Llavors no n’era encara conscient, però

ara, quan hi penso, m’adono que si et comuniques a través dels escrits

fets per altres, et fa l’efecte que estàs més protegit, i si, imaginem-nos,

l’elecció d’un text ha estat massa agosarada, la persona amb qui t’es-

crius, com a molt, pot pensar que no has estat prou encertat en la tria. 

Per aquell temps la Coia va dedicar moltes referències a la Marion,

aquell personatge de la novel·la de John Irving que en anglès es diu A
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franco-espanyola tot fugint dels nazis, però no va tenir sort i els guar-

dians franquistes el van retenir a la mateixa vila de Port-Bou. Els que

l’acompanyaven van dir que l’escriptor s’havia enverinat, malgrat que

la Coia m’insistia en la teoria conspiradora dels que defensen que

Benjamin va ser mort per un agent soviètic a causa del seu desviacionis-

me ideològic. “Has vist el documental Qui va matar Walter Benjamin?”

Em va escriure ella tot donant-me l’adreça electrònica per baixar-me’l.

“És boníssim.” Vaig admetre després de veure’l. I en els debats succes-

sius (aleshores ja discutíem de manera oberta, em refereixo a que ja no

ens comunicàvem només a través de cites literàries) vam tractar de

l’ambient de postguerra que es deuria viure a Port-Bou, escenari de l’es-

tranya fi d’un escriptor brillant que havia flirtejat amb el marxisme, però

que a causa de la seva dissidència posterior, els historiadors han acabat

no sabent si es va suïcidar per evitar l’empresonament pels persegui-

dors feixistes o bé va ser mort per espies estalinistes venjatius. 

Un altre assumpte que ens va donar de si, en aquella particular ter-

túlia virtual, va ser la mort de Pier Paolo Passolini. Si ho recordeu, el cos

del director de cinema, clarament violentat, va ser descobert a la platja

romana d’Òstia, vora d’un barri de barraques. Vam tractar del seu jove

company que va ser condemnat sense massa proves, i això ens va donar

lloc a parlar de la controvertida obra de l’autor italià. El sadomasoquis-

me explícit de la pel·lícula Salo va ser un dels debats que a hores d’ara

recordo que em van copsar més de l’encara desconeguda Coia, sobretot

per les seves posicions contradictòries, perquè tan aviat repudiava aque-

lles pràctiques, com obria les portes de la ment a la comprensió i a l’ex-

perimentació. Després, amb el temps, em vaig adonar que un dels trets

característics de la meva nova amiga era, precisament, la multitud de

contradiccions que era capaç de carretejar, amb una enteresa envejable.

“Has llegit Veronika decideix morir?” Em va preguntar un dia la

Coia, esgotat ja el capítol Passolini. “No m’agrada Coelho.” Vaig res-

En aquesta novel·la de Tyler, la llarguíssima desaparició de la Lindy

(sense cap mena de senyal que apaivagués el dol) acaba trencant el fil

invisible que diuen que sempre roman entre les persones que han com-

partit bolquers i farinetes. El lector, quan acaba de llegir la darrera pàgi-

na de la novel·la, se sent perplex, perquè després de tants anys de pati-

ment i de tantes celebracions esguerrades per la tossuderia sostinguda

d’una ruptura absoluta, només resta el dolor somort i la incomprensió. 

En la selecció que la Coia havia fet de la novel·la d’Irving, em volia

transmetre la idea que no cal recórrer a la destrucció física per fondre’s,

que el món és molt gran i que sempre es pot començar de zero en un

altre lloc, perquè si passat el temps, el fil invisible et reclama que tornis

al cau, un cop s’hi arriba, sempre s’hi acaben trobant engrunes sobre-

res. Jo, en canvi, li responia amb la vivència fictícia de Lindy, una his-

tòria que, segons el meu entendre, mostra que si un no està d’acord amb el

que li toca viure, el millor que pot fer és aniquilar-se, perquè les desapari-

cions a l’estil Pasavento o Lindy no generen més que infelicitat en el fugis-

ser i desassossec en els que es queden.

Però molt a pesar meu, tot aquell anar i venir de missives d’aparen-

ça literària, em van anar aixecant l’ànim i, com qui no vol, la Coia se’n

va sortir amb la seva. Amb això vull dir que els missatges van anar

tenint de mica en mica un altre aire, malgrat que encara no es desem-

pallegaven de la qüestió de la mort. Però enlloc de parlar de les essèn-

cies dels sentiments destructius, ens vam començar a recrear en aspec-

tes menys transcendents al voltant de les circumstàncies de suïcidis o

d’homicidis més o menys sonats, com per exemple quan vam tractar de

l’estranya mort de l’escriptor alemany Walter Benjamin en l’habitació

d’un hotel de Port-Bou en aquella postguerra ferotge de l’any 1940. El

certificat mèdic va parlar de mort natural -em va dir la Coia- però, de

manera sospitosa, Benjamin va ser enterrat al cementiri de la localitat

amb un altre nom. El fet és que l’escriptor havia travessat la frontera
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dins dels meus llençols, em va confessar que amb aquella resposta: “Jo

moriré sol com en Bauçà”, se n’havia afartat de mi i havia decidit dei-

xar-ho córrer. Em va dir que es va adonar, que era molt difícil donar

ànims a qui no en té ganes, o que si en té s’obstina a fer creure el con-

trari. I va pensar que si estava tan convençut de la bondat de la meva

pertinaç solitud, doncs que me la confités. Però malgrat la creença de la

Coia, tan convençut no en deuria estar, perquè temorenc de perdre el

contacte amb ella, vaig tirar mà de les memòries de Stefan Zweig. Sabia

que la literatura havia teixit, almenys fins llavors, la nostra conxorxa. I

em vaig esmerçar en l’elecció d’un nou text per compondre un bon mis-

satge. Havia de recuperar com fos la comunicació amb la Coia i, per

tant, no podia tornar a escriure una altra grolleria com aquella darrera

(la buidor sostinguda de la bústia ja em va fer sospitar llavors quin deu-

ria ser el motiu de l’allunyament de la meva amiga internauta). 

De les memòries de Zweig vaig escollir una història de malastrugan-

ça, però que al mateix temps em va semblar suficientment allunyada de

la sordidesa de la mort de Bauçà. “És com a mínim una història que fa

patxoca.” Vaig pensar. Corria l’any 1906 -vaig escriure en el missatge- i

un jove i desconegut Zweig va compondre una peça dramàtica de caire

clàssic, Tersites es deia i, sense cap esperança de ser atès, va enviar-ne

uns quants exemplars als grans teatres, i quina fou la seva alegria quan

el Teatre Reial de Berlín s’hi va interessar. I poc temps després van

començar els assaigs amb un dels millors actors de l’època: Adalbert

Matkowski. L’emoció de Zweig estava desbordada quan va reservar el

bitllet de tren per assistir a l’estrena de la seva òpera prima, però a l’úl-

tim moment el jove autor va rebre un telegrama: “Ajornament per

malaltia de Matkowski.” Vuit dies després els diaris comunicaven la

mort del malaurat actor. Allò va sumir Zweig en un estat de xoc, ja que

havia estat a punt de tocar el cel amb els dits, i va ser la fatalitat l’enca-

pondre, despectiu. “Doncs aquesta novel·la estic segura que et faria el

pes.” I tot seguit va insistir a explicar-me l’argument: “En aquest drama,

Coelho fa servir la mort com a teràpia. Veronika, la protagonista, s’in-

tenta suïcidar però no se’n surt, i al sanatori que va a petar l’enreden

explicant-li que el cor se li ha ressentit per la intoxicació de les pastilles

que es va prendre en l’intent de suïcidi, i que, per això, ningú podrà evi-

tar que es mori en molt pocs dies. O sigui que el psiquiatre dóna la volta

a la truita i, com a resultat, Veronika s’obliga a viure cada moment que

li queda de vida amb una intensitat forassenyada. Però com que tot ha

estat una falòrnia del metge, la mort no arriba i Veronika, que no para

de cercar la felicitat per marxar d’aquest món amb bon regust, acaba,

contradictòriament, trobant-hi el gust a la vida.” “Un conte bonic, sí sen-

yor.” Vaig concloure. 

L’altre dia -va escriure la Coia- vaig sentir un conferenciant de nor-

anta-vuit anys que explicava que quan un ve al món, es dóna la cir-

cumstància que tothom al seu voltant és feliç, somriu i es felicita, men-

tre l’afortunat nouvingut no se li acut altra cosa que plorar. En canvi, va

dir, ara que veia la mort tan de prop, li agradaria que quan arribi el

moment, mentre tothom al seu voltant plori, fet que admetia que de ben

segur que no podria evitar, a ell, a l’afortunat que ha viscut una vida

llarga i plena, li agradaria esbossar un somriure, i si ja no li fos dat

aquest desig, com a mínim voldria sentir aquella agradable sensació

d’alleujament que dóna l’haver complert. 

“Jo moriré sol com en Bauçà.” Va ser la meva resposta, però alguna

cosa no va rutllar prou bé després d’aquest meu darrer missatge, per-

què no vaig merèixer cap nova missiva de la Coia; i per primera vega-

da la vaig trobar a faltar. Com podia ser? Com podia enyorar una per-

sona que no sabia ni quina cara tenia? Em vaig emprenyar amb mi

mateix; però tot i emprenyat, no podia evitar estar pendent de la bústia

electrònica. Temps després, quan la Coia ja s’esmunyia furtivament per
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Vaig reblar, barroer, poc atent llavors al fet que aquesta reincidència

meva en la visió negativa de tot el que tocàvem, no feia més que allun-

yar la Coia de mi.

“Saps què va dir també el meu conferenciant de noranta-vuit anys?”

Va escriure la Coia. “Que els fisiòlegs estan convençuts que cada deu

anys la matèria d’un cos humà s’ha renovat del tot.” “Quina bestiesa!”

Vaig respondre. “Si això fos veritat seria com tornar a néixer cada cop

que ens haguéssim renovat.” “No home! Mira que n’ets d’ignorant! La

matèria es renova, però la informació genètica hi resta des del principi,

llevat que cada cop un xic més estropellada. El pas dels anys deteriora

el codi informatiu, fins a l’extrem que la matèria, malgrat el reciclatge,

s’ordena dins del cos cada cop pitjor.”

Uf! Per primer cop el missatge de la Coia no havia estat d’aquells de:

“Vinga, engresca’t d’una vegada.” I ni tan sols havia estat de contin-

gut literari. La Coia, per contra, m’explicava una història de renovació

biològica, però d’empobriment essencial, i allà em vaig adonar que

aquell debat tan nostre podia no tenir fi. Només havíem d’obrir els calai-

xos i anar traient peces literàries, retalls narratius o poemes oblidats;

qualsevol suggeriment era bo mentre fos atrotinat, esquinçat, rovellat o

empolsinat. Tot valia, i com que segons es veia els calaixos de la Coia

estaven tan farcits com els meus, tot feia pensar que seríem capaços de

comunicar-nos sense fi, sempre que ens oblidéssim de preguntar-nos on

volíem anar amb tot allò. 

Fins que un dia la Coia va escriure: “Ens hem de veure.” “Molt bé.”

Vaig respondre, amoïnat d’antuvi per les dificultats que m’imaginava

que plantejaria l’organització de l’encontre; però sobretot pel temor a

que una trobada decebedora tallés de soca-rel la conxorxa que tan bé

havíem trenat. Però l’assumpte és que vam acordar els detalls de l’en-

contre sense massa complicacions i, seguint instruccions, vaig fer cap al

Bar Estudiantil ben bé mitja hora abans del previst. Volia prendre posi-

ció, sentir-me acomodat quan ella arribés. Sóc un home de ritme pausat,

rregada d’arrabassar-li un èxit ràpid que l’hauria fet avançar molts anys

en la seva carrera d’escriptor. 

Poc temps després, però, un altre famós actor, Joseph Kainz, va anar

a trobar Zweig i li va encarregar una peça exclusiva per a ell. Kainz

volia una obra dramàtica d’un sol acte, que s’avingués al seu poderós

art declamatori, i així va néixer El comediant transmutat. Kainz seguia,

entusiasmat, l’avenç dels treballs de Zweig, però en tornar de la darre-

ra gira, abans de començar els assaigs de la nova peça, l’escriptor es va

estranyar que l’actor no anés al seu encontre. Zweig, per educació, es

va esperar un parell de dies, passats els quals es va dirigir a l’hotel on

sabia que s’hostatjava l’actor. “Que no ho sap?” Li va preguntar estran-

yat el porter. I poques setmanes després, enlloc d’assistir a la represen-

tació de l’obra, Zweig va haver d’anar a l’enterrament de Joseph Kainz,

mort prematurament a causa d’un càncer.

El fet que els dos millors actors alemanys del moment haguessin mort

després d’assajar els seus versos va fer tornar supersticiós Stefan Zweig

i van haver de passar uns quants anys abans que no tornés a escriure de

bell nou per a l’escena. Però la malastrugança de Zweig no estava esgo-

tada, perquè trenta anys després, quan el van convèncer perquè tradu-

ís una obra de Pirandello, l’actor principal també va morir, aquest cop

d’una grip, abans que es pogués estrenar l’obra a Viena. Casualitat? El

cert és que Zweig admet, a les memòries, que se sentia perseguit pel

destí, la qual cosa no és d’estranyar donades les circumstàncies. 

I després d’aquesta història, la Coia em va respondre, i vaig estar

cofoi de mi perquè, amb l’ús de l’enginy, l’havia recuperat. “Saps què va

dir també Zweig?” Va escriure ella. “Que només és durant els primers

anys de la joventut que identifiquem l’atzar amb el destí. Que més

endavant un sap que el veritable rumb de la vida ve determinat per

moltes coses, però sobretot per les que té dins cadascú.” “Saps que

Stefan Zweig és un dels escriptors de la llista del meu amic poeta?” Vaig

respondre jo. “Quina llista?” “La dels vuitanta-cinc escriptors suïcidats.”



73

Sant Jordi 2006

72

Institut Municipal d’Assistència Sanitària   

m’ajudessis.” Però en comptes d’això em vaig sorprendre dient, una

mica contrariat: “Coia?” I a partir d’aquell moment tot va ser precipitat.

La Coia em va obsequiar amb un bonic somriure i amb uns ulls riallers.

Desconec si la rapidesa dels primers moviments també havia trastornat

la Coia, però alguna cosa li deuria passar, perquè un cop havíem dema-

nat la consumició ens vam trobar orfes de paraules, com si ja ens ho

haguéssim dit tot per internet, malgrat que tots dos sabíem que en rea-

litat no ens havíem dit res, almenys res de les coses que representa que

els amics han de saber l’un de l’altre. Coses tan senzilles com l’edat, si

estàvem casats, o si teníem fills i totes aquests romanços que arrosse-

gues pel sol fet de viure, ens eren perfectament desconegudes, i curio-

sament ho continuarien sent per molt temps, perquè el joc literari no

se’ns havia esgotat. 

En aquella tarda, a l’Estudiantil, només ens vam agradar, o més ben

dit, vam sentir que la presència no ens era desagradable i, per tant, vam

notificar que la comunicació que havíem establert per internet la podrí-

em continuar tenint cara a cara, i això ja era molt. Un cop vam tenir

davant les tasses fumejant, la Coia va treure un feix de papers relligats

de la bossa i em va dir que li agradaria compartir amb mi una novel·la

que havia escrit, que com que ja l’havien rebutjat tots els editors de la

ciutat, només li quedava jo. Almenys -em va dir, il·lusionada-, que si

acceptava llegir-la, tota aquella feinada, tots aquells munts d’hores que

havia estat abocada a l’ordinador: escrivint, retocant, esborrant cente-

nars de paraules i tornant-ne a escriure d’altres, hauria tingut algun

sentit.

-Endavant, doncs, em sento afalagat de ser el teu únic lector, però no

sé com t’ho podré pagar -vaig acceptar.

-No t’amoïnis, ja se’ns acudirà alguna cosa -em va dir, riallera, men-

tre m’estrenyia la mà damunt la taula.

I em vaig commoure, probablement feia massa temps que no em

tocava ningú.

necessito el meu temps per totes les coses. No hi ha res que detesti més

que arribar a un lloc de manera apressada, sense poder fer-me una idea

global de l’escenari. Molta gent no s’adona com d’important és l’entorn.

Per a mi, poder dominar totes les circumstàncies és cabdal. Crec que és

per aquest motiu que cada cop surto menys del pis, perquè allà hi tinc

el nivell perfecte de desordre, just el que necessito per sortir-me’n. Vaig

seure a la taula adient: era la contrasenya que ens havíem donat: la

taula. Vam també preveure que en cas que estigués ocupada hauríem

de cercar les del voltant, malgrat que l’hora de la cita no feia pensar que

l’Estudiantil estigués ple. I per si de cas, el que arribés primer deixaria

amb discreció, sobre la taula, un exemplar de Rudiments de saviesa de

Miquel Bauçà. Tot estava, doncs, dat i beneït, només em calia esperar. 

Però les coses a la vida mai són com un voldria, per molt que ho hagis

imaginat. Això ho dic perquè encara no havia repenjat el cul a la cadi-

ra, ni m’havia tret de la butxaca de l’abric el llibre convingut, que vaig

sentir rere meu una veu de dona jove: “Julià?” I em vaig sentir torbat,

perquè tenia necessitat de seure’m, d’observar les altres taules, adonar-

me de quin era l’ambient, veure què feien els dos o tres clients desva-

gats que prenien cerveses a la barra, fullejar algun rudiment de savie-

sa, i per fi veure com una dona, probablement atractiva, almenys així

m’havia imaginat la Coia, entrava desorientada amb un llibre a la mà i,

a distància, ens creuàvem les mirades per primera vegada. Però res va

ser com havia previst, i la veu que venia del darrere, sense donar-me

cap treva per copsar les qualitats de qui l’emetia, insistia: “Julià?” I de

sobte em vaig trobar, torbat, la meva amiga internàutica asseguda a

taula, gairebé al mateix temps que ho havia fet jo.

-Veig que també has arribat abans de l’hora -em va dir.

En el meu imaginari la Coia hauria hagut d’avançar lentament cap a

mi, i jo l’hauria rebut amb alguna frase cèlebre, com ara la de Marion: 

“He pensat des de fa molt de temps que m’agradaria moltíssim que
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LITERATURA

J. A. del Villar Ruiz de la Torre

Hospital del Mar

Tú que lees eres Literatura. Tú que has comprado un libro, eres

Literatura, haces literato al autor. No existiría Literatura sin lectores.

Como no existe belleza sin unos ojos que la contemplen y la reconoz-

can.

Pero, solo eres tú también Literatura cuando lees y eliges, cuando

lees y aceptas, o no, cuando participas, o no, de lo escrito.

No eres Literatura, en cambio, cuando lees porque aquello está de

moda, engulléndolo todo y hablando de “tu experiencia de lector”... por

boca de otros.

Siempre es preferible que cierres un libro y ejerzas tu “derecho a no

leerlo”.

En estas condiciones sí eres Literatura. Todos somos Literatura, o

tenemos derecho a serlo. Unos, explicando, otros escribiendo y otros, la

mayoría, viviendo. O escribiendo la propia novela para adentro, que es

lo mismo. Pero nunca dejando que le escriban a uno, sin haber partici-

pado con la aceptación o la negación en el proceso.

Por otra parte, ¿qué es escribir bien? ¿Un mero problema de forma?

¿Una cuestión de contenido? ¿El contenido más profundo posible expre-

sado de la forma más bella? ¿O, más bien, la manera más simple de

decir las cosas por escrito?

Algunos tenemos la necesidad, incluso el ansia, de expresar pensa-

mientos y sentimientos por escrito. Confesión personal en su esencia,

con una oculta petición de perdón o penitencia a los posibles lectores en

múltiples diálogos anónimos con ellos.
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Si lo escrito llega a publicarse y sí, incluso, llega a reeditarse los pen-

samientos y sentimientos quedan expuestos al paso del tiempo y a nue-

vas generaciones de lectores y sus juicios respectivos. Eso es lo más cer-

cano a la inmortalidad (o, mejor, intemporalidad) que alcanzan algunos

escritos y sus autores, siempre que las nuevas generaciones sigan man-

teniendo la llama de la curiosidad crítica de un verdadero lector.

Y como la Literatura, las demás Artes.

Por último, ¿Quién es más artista? ¿Claude Monet con su Catedral de

Rouen, repetida varias veces con diferentes matices según la ilumina-

ción en diferentes estaciones del año y momentos del día, o tú, extasia-

do/a, percibiendo esos colores y formas, contemplando largo rato esas

impresiones de luces variantes, buscándolas en repetidos viajes a París,

antes en el antiguo y delicioso Jeu de Pomme, o ahora, en el Musèe

d’Orsay, semiocultas por la masa turbulenta del arte francés del XIX...?
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Poesia

AVEC SEULEMENT UNE SOURIRE

Paquita Álvarez Rodríguez

Institut Geriàtric (iaGs)

Le bonheur en une sourire,

l’eau de la pluie;

mon amour et ma folie

j’aime la vie.

Vois ton corps près,

notre baiser, l’éternité

un sommeil réel

j’aime me sentir aimée.

Je déteste les injustices

et les grands problèmes,

mais la mauvaise vie

pourquoi n’ai pas fini?

La vie peux être jolie!
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PENSAMENTS D’ENAMORADA

Paquita Álvarez Rodríguez

Institut Geriàtric (iaGs)

Quantes nits he pensat en tu,

quants somnis he tingut desperta,

on tu eres el centre

del nostre món comú.

Que bonic podria haver sigut

que feliç seria jo amb tu,

però el meu amor

m’està portant dolor.

Som de móns diferents,

tu una ànima lliure

jo com el dòcil vent

que amor vol viure.

Som dues gotes d’aigua,

una de pluja i l’altra de mar,

que per més que una actua

l’altra no vol desembocar.

Pols oposats s’atrauen,

però tu t’has quedat amb el semblant

i jo trista, no et tinc al meu davant.

Fa molt temps que t’espero

i per això em desespero,

al saber que tu ja has escollit

i no ha sigut pas a mi.

Ets l’arbre que m’equilibra,

jo, la fulla que no estimes

el meu cos vibra

amb els teus somriures.

Els teus ulls, la teva boca

tanta set sufoca;

la teva simpatia

saps que em posseïa.

En els moments de tristesa

els teus consells, ma fermesa;

més tu no saps que la meva pena

ve per causa teva.

Molts sospirs inacabats

molts plors poc consolats.

L’amor i la il·lusió;

el deliri, la traïció.

Falses esperances

l’únic que em vas donar;

tot el meu ésser de dona

de mi vas estripar.
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El meu cor ja no batega,

ara tan sols gemega

sentiments confosos

i també odiosos.

Aclareix-me ja el que sents

ordena sentiments;

explica-m’ho, sincer

segons el teu parer.

Ja no puc més

ser una fulla només.

Vull ser tot el teu bosc

i omplir-te tot de flors.

La passió i el meu desig,

avui, s’han vestit de neguit.

Ja no em queda consol,

no sé començar de nou.

Vull ser una nova llavor

que germini fora el teu bosc;

i trobi un paradís,

no gaire fonedís.

Són els pensaments d’enamorada

d’aquella que per tu fou estimada,

no trobis absurdes les paraules

que surten de les meves faules.

Tu no ets una estrella,

tu ets tot el meu univers,

i t’escric aquest poema,

i et dedico aquest vers.

Les meves llàgrimes fan l’udol de la nit,

la lluna avui està de neguit.

I jo sola i trista al llit

penso en tu i en mi.

Potser algun dia,

el meu rumb canvia,

canvia de camí

i maques fa les nits.

I passi el que passi,

i siguis on siguis

sóc l’àngel de la guarda

que t’ajuda i et salva.

No creguis el que et dic, albada,

són només pensaments d’enamorada

que ha après a no ser desitjada;

això és una història acabada.
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MAMA, GRACIAS POR TU CARIÑO

Paquita Álvarez Rodríguez

Institut Geriàtric (iaGs)

1. Esa gran fuerza

que das por naturaleza;

el amor en tu mirada

me regalas cada mañana.

2. Esos momentos de alegría

que yo aprecio todos los días,

las lágrimas que guardas

y que intentas no sacarlas.

3. Esa sonrisa inconfundible

que me apoya y me da vida;

ese amor indefinible

que me regalas cada día.

4. Tu fuerza me hace fuerte

tu valentía, valiente;

pero con tu amor

con tu amor, tengo la mayor suerte.

5. A tu lado, no siento el miedo

a tu lado, nazco de nuevo

eres una gran madre, una gran persona

que quiero y que no me decepciona.

6. Por ti, lucharé.

Por ti, creceré.

Contigo sé

que feliz siempre seré.

7. A tu lado siento,

que no existe el lamento.

Sé que siempre estoy en tu pensamiento

y por eso te agradezco

por este mutuo sentimiento.

8. Tus consejos de madre

me llenan de satisfacción;

tenerte a mi lado

es el mejor regalo de Dios

que me da su protección.

9. A veces me cuesta apreciar

todo lo que tú me das

por eso te pido perdón

no lo hago con mala intención.

10. Tú marcas mis pasos

sin ti yo no valgo

y es que eres mi punto a seguir

todo te lo debo a ti.

11. No puedo describir

el amor que siento por ti,

es tan grande, tan valioso

tu amor es deseoso.
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LES LLETRES I LA TECNOLOGIA

Esther Bahi Pujol

Centre Peracamps

Mireu que boniques són,

mireu tot el que expressen,

mireu quina gràcia tenen,

les paraules i les lletres.

Mestra ortografia, és una pena,

tant fer-nos patir per la tònica, i per la neutra,

la senyora tecnologia ens esguerra,

arriba i ens sega les lletres,

engolint, lletra rere lletra.

ktal,

soc el sms,

dsd el mobil,

mexpreso amb pok lletra,

en poc espai soc util,

i em faig entendre,

a tot al mon arribo dsd el msn,

sembla complicat

pro si atentament em llegiu

em podreu entendre,

dew.

12. Mi made un tesoro

al que quiero y adoro,

y ésta, mi rima

no es solo poesía

sino un sentimiento

que en lo más profundo siento.

13. Tu ternura

hace brillar a la luna

y las estrellas

están celosas de ella.

14. Ya sabes una cosa

que eres mi madre, que eres preciosa;

y que te quiero

más que el sol al cielo.

15. Cuando creas derrumbarte

une tu gran talento y tu arte

y de tu hija acuérdate

que yo siempre te voy a querer.

16. Me enseñaste que la vida

no todo es maravilla

pero con la familia

la tristeza se vuelve alegría.
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LA ESPERANZA

Juan José Ballesteros Sampol

Hospital del Mar

Si en el arenal y entre guijarros

el cardo crece.

Si bajo la nieve helada el edelweis florece.

Si, aún en el dolor y la tragedia,

la esperanza ofrece:

una luz al final del túnel: ¡amanece!

LAS VOCES DEL SILENCIO

Juan José Ballesteros Sampol

Hospital del Mar

Palabras vanas,

ondas al aire,

verdades a medias

o falsedades.

Mejor callar,

nadie se engaña,

todos escuchan

cuando el silencio habla.
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Enseñarte todo aquello bueno

que te di e intenté transmitirte

desde mí hasta ti.

Lo mejor que aprendí de mi cuna

se reduce a pocas palabras

con un gran sentido.

Confianza, primero en ti mismo,

confianza a la vida.

Respeto, primero a ti mismo,

respeto al mundo que te rodea.

Amor, a ti mismo,

amor a tu familia,

amor a las enseñanzas,

amor al mundo.

Veinticinco años de amor, hijo,

en el camino de tu vida.

Orgullo de tu madre día a día.

UN CUARTO DE SIGLO

Elena Boriko Lopeo

Hospital del Mar

Un cuarto de siglo

tus veinticinco años.

Desde que tembloroso en mis manos

llegabas a la vida.

Invadiste de alegría todo mi ser.

En ese instante, mis alegrías,

que habían sido muchas,

volaron, desaparecieron.

En mí no existía otro consuelo,

otra grandeza, otro impulso a la vida.

Fui madre como tú hijo,

maravilloso título, mi orgullo de madre.

Esa sabiduría del sentimiento verdadero,

ese amor de madre.

Ese querer despertar en mi hijo.

Veinticinco años de sabiduría,

la que me diste y me das como hijo.

¡Dios mío!

Mi enciclopedia de la vida

tuvo una nueva misión.



93

Sant Jordi 2006

92

Institut Municipal d’Assistència Sanitària   

NO TÉ NOM

Maria Aina Cerdà Esteve

Hospital del Mar

Que té guants?

Diu sí-Diu quants?

Diu tants-Diu tants?

Diu sí-Diu a quant

Diu a tant-Diu a tant?

Diu sí-Doncs ara no els vull,

que sembla que al negociant,

li falta algun bull.

I el nostre Estatut,

tira fora una altra esmena,

per cert, jo dec ser mut,

que no he dit nap de cap mena.

Ves, a mi no em preguntaren

què en penso d’aquest tractat,

o potser s’oblidaren

sense mala voluntat.

I va un home i a sa dona mata,

està de moda, ja es veu,

devia ser una mica gata,

i a la gata, marrameu.

Però ma hipoteca puja,

si ens fan fora de casa,

beurem l’aigua de la pluja,

que ara també va escassa.

I al final ens fan un favor,

perquè ens adonem que a la vida,

és més important tenir amor

que fer cap tipus de crida.

Doncs és que el país va bé!

Ah, no! Que no era qui ho deia

aquest esparaber.

T’ESTIMO

Isabel Coll Domènech

Hospital de l’Esperança

T’estimo, perquè has sentit

el silenci del meu plor

el crit de la meva joia

en un desmai de claror.

T’estimo, perquè has viscut

cada moment bategant

amb l’espai que separava

la frontera d’un instant.

T’estimo, perquè has estat

donant-me un bon cop de mà

quan trobar una sola ajuda

era endebades, en va.

I un record em transportava

a un ahir sense demà.
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PEQUEÑO SUEÑO

Óscar García Algar

Hospital del Mar

trajinas en tu sueño

dormido

inocente de vivir

culpable de amor

tus dedos hábiles

desmenuzan el dolor

lo convierten en risa

te entretienes en mi pelo

cuando te beso

dormido

mis lágrimas

tus gotas de llorar

la distancia inminente

la injusticia mutua

te echo de menos

creo que llueve

en mis ojos

seguro

puedes hacerlo

nadie más

soy un tonto

me duele tu condena

que fue mía

a vivir

a convertirte en el monstruo

que te he puesto dentro

cada vez que te beso

por la mañana

dormido

me despido del niño

recupero al hijo

N B S

Óscar García Algar
Hospital del Mar

c p c l t n cl r c m  ls t  s  lls,

c p v nt t n s bt l c m  ls t  s d ts,

c p m r t n c lm c m l  t v  p ll,

d  s l  t ndr s  r c lz d  d  l  m r d ,

d  s  ls ll v s  l r g st d l d s g
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¡RÍO AGUISEJO! ¡MI RÍO!

Mª Cleofé García Ramírez

Centre Fòrum Hospital del Mar

¡Río Aguisejo! ¡mi río!

¡Si yo supiera cantarte!

con todo el corazón mío

me gustaría alabarte.

Naturaleza Divina:

que dio al mundo riachuelos

de agua pura y cristalina

¡Cual si manara del Cielo!

Tu agua movió el molino

que alimentó a humilde gente,

y lavó finos corpiños,

y apagó la sed ardiente

de cansados labradores,

¡y de jóvenes amantes!

que festejaban alegres

acercándose a tu margen;

que cubre de hierba fresca

a prados, huertos y valles,

dando abundante cosecha

de frutas frescas, nogales...

¿Y los juncos de tu orilla?

¡tan finos y mimbreantes

que si les roza la brisa

crean notas musicales!

Quizá por tu cuna humilde

o tu caudal tan sereno,

era para mí sublime

poder mirarme en tu lecho.

Yo añoro tu limpio cauce,

tus piedrecitas rodadas,

y al cangrejito tunante

que su cabeza asomaba,

y a los peces de tu orilla

¡juguetones y brillantes

cual mozuela en primavera

incitándole a su amante!

Nadie ha cantado tu gloria

por ser un río pequeño,

¡pero estás en la memoria

de cuantos te conocieron!

Recuerdo bien a mi padre,

sentado sobre una piedra

con una azada brillante

quitando la mala hierba,

dejando limpio tu cauce

¡que no se desperdiciara

ni una gota inútilmente

de tanta, que hacía falta!

y a mi madre de rodillas,

inclinada junto al agua

cantando viejas coplillas

¡Lavándome las enaguas!

De ti nos beneficiamos

comerciantes y labriegos

y después te abandonamos.

Te quedaste en el silencio.

Ya no desgastan tus aguas

las piedras de los molinos

que tanta hambre saciaran

de labradores vencidos,

un agua que movió la piedra,

que daba harina tan blanca

como la nieve a la sierra,

que tu caudal aumentaba.

¿Y de dónde es ese río?

¡Tan humilde y transparente!

Del pueblo en que yo he nacido

y su nombre es el siguiente

Estebanvela... y muere,

con él, la tejera y fragua,

ya no se oye el sonsonete

¡del yunque, desde la plaza!

¡Río Aguisejo! ¡mi río!

¡Añoro tanto tu lecho! ...

Y tu murmullo en mi oído

cuando me abandono al sueño.
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REFLEXIÓN

Teresa Jovani Mor

Hospital del Mar

Imagínate por un momento

que tus cabellos son blancos,

que tu piel está arrugada,

que tu mirada es profunda

y no perfilas las distancias,

que lo que dicen de lejos,

apenas te llega nada.

Tus labios se han transformado,

y la expresión de tu cara.

La lentitud de tus pasos,

ya no puede con la prisa.

Hay un reloj permanente.

El tiempo no se detiene,

y tu vida finaliza.
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Vestiu-la amb jersei de llana,

texans blau cel atrotinats,

dues sabatetes planes

i una motxilla d’ant.

Amareu-la amb flaire dolça,

com d’espígol o gessamí.

Feu-la caminar lleugera,

la sina alçada, el cap ardit.

Quan la tingueu enllestida

aviseu-me sens retard,

me l’enduré recent feta

un divendres cap al tard.

Passejarem tot el capvespre

fins que es faci fosca nit,

després l’estimaré, nua,

sense límit ni neguit.

I a les onze de dissabte,

entre pasta i cafè amb llet

li diré a cau d’orella:

“ets feta a mida per a mi

amb una recepta infal·lible

que he descobert fent camí”.

Si mai encarregues la noia

que t’ha d’estimar de debò,

fes-ho d’hora, a trenc d’alba,

que és quan serveixen millor.

TRES PARAULES EN EL TEMPS

Toni Sitges i Serra

Hospital del Mar

1. ENCÀRREC

Serviu-me-la eixerida,

sense additius artificials,

fresca com la rosada

i àgil com un pardal.

De vint-i-set anys de vida

-que són anys però no tants-

i que ignori de l’amor la mida

perquè la perdi al meu costat.

Que rigui sense recança

i parli intel·ligentment,

que jugui com una daina

i pensi amb gest pacient.

Poseu-li carbó a les celles,

i color castany als ulls;

cobriu-la amb pell tan blanca

que resplendeixi com la llum.

Que li cremin els llavis!,

que li ballin els pits!,

que tingui carn de molsa

i desitgi jeure amb mi.
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3. MEMBRES FANTASMES

Les hores sagnen buides dels dolços regalims de l’excés i dels turments.

Penjolls descarnats de temps podrit mostren obscenes ossamentes col-

rades de mosques carronyeres. Records com motllos en guix esquerdat

de les magnífiques escultures bronzejades d’aquell engrescament; ara

mers relleus invertits i erosionats dels sofisticats replecs de la teva carn

i de l’harmonia festiva de les teves paraules. Hores brutes, incompletes,

deformes, com monyons llatzerats degotant qualls pudents de sang

envellida.

Com membres fantasmes que els amputats encara experimenten

després de la ingrata feina de l’ortopeda. Són així ara els dies que, ocu-

pats per l’absència, es perllonguen fictíciament amb el miratge d’una

exaltació conclosa. Podat pel despit el boscatge d’un aixopluc comú,

encara l’ingenu estornell es creu a recer sota un brancam fantasmagò-

ric fet de temps virtual que, a poc a poc, es dessagna.

I digues que te la posin

eixerida i natural,

fresca com la rosada

i àgil com un pardal.

2. LAMENT DE VIOLÍ

El lament planyívol d’un violí barroc

regalima sobre el vidres gebrats

i es condensa vora els llistons de fusta.

De la finestra degota la música

fins el terra de gres marró,

fred, desmemoriat i lliscós.

La virtuosa sonata per a violí sol

s’ha abreujat, de sobte,

en un petit bassal groguenc.

La fregona minuciosa

de la dona de fer feines

s’endu Bach a la galleda.

L’aigua dringa, canonada avall,

en la tonada melancòlica

d’un Re menor.
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CUATRO MOMENTOS

J. A. del Villar Ruiz de la Torre

Hospital del Mar

Tantos años de aprender...

Pero, aprender no es llegar.

Se llega siempre... al marchar.

Se sabe cuando ya no sirve.

Sirve, cuando no ha lugar.

Tantos años de correr

tras fugaz felicidad

para aprender, con la edad,

que se es feliz poco tiempo,

que dura más recordar.

Tanto esfuerzo por tener...

Pero tener no es triunfar.

Se triunfa en la soledad,

lejos de halagos o premios.

Cada uno, en su verdad.

Tantos años de sentir...

Pero sentir no es amar.

Se ama, siempre, al entregar.

Se quiere, cuando no te oyen.

Te oyen cuando... ¡qué más da!

AL CAER EL DÍA

J. A. del Villar Ruiz de la Torre

Hospital del Mar

Ven a mí por la tarde, cuando el día repleto cae.

Encontrarás al guerrero aguardando,

preparado para la palabra y el gesto,

el sentimiento y el alma, la caricia y el beso.

Atravesaremos la noche en brazos de ambos.

Inauguraremos el día como un solo cuerpo.

Avanzaremos por la vida como un solo hecho

y la muerte será como un abrazo eterno.

Ven a mí al caer la tarde, Amor, ¡te espero!
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