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a tall d’introduCCiÓ  
dEl PErsonatgE dEl mEtgE…

A la primavera de l’any 1927, el primer fill d’una família humil de 
pagesos del Prepirineu, un nadó de vuit o nou mesos, va emmalaltir. 

La infecció, una pulmonia doble.
Aquell nadó va mamar divuit vegades en els divuit dies que va cursar la 

seua malaltia, al dir de la mare (probablement va mamar prou més, perquè 
no tenien bressol i el nen dormiva amb sa mare, que rebentada de treballar, 
dormiva sense notar la lactància nocturna).

El metge d’Areny el va visitar a poc de manifestar-se la febre, el va diag-
nosticar i li va receptar (quina altra cosa podeva fer?) «aigua de flors».

Els pares, un pagès a la trentena i la seua jove dona de vint-i-pocs anys, 
acabada de prenyar de nou (tot i que encara no ho sospitava), van pregun-
tar amb poca esperança per les possibilitats de vida d’aquell nen.

—Es morirà, oi?
Per sorpresa dels mateixos pares, el metge d’Areny, el nom del qual no he 

pogut saber, va ser categòric.
—No es morirà. Viurà. —I va justificar el seu pronòstic sorprenent da-

vant de la cara entre esperançada i escèptica dels pares:— Perquè ve de pares 
molt forts.

La tremenda seguretat del metge semblava voler negar-se al fat del nen, 
que amenaçava terrible.

Van passar els dies i el nen no millorava.
No es pot dir que fos una sorpresa, les pulmonies solien tenir mal final.
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10 Inès Vidal Farré

El pare fins haveva baixat del poble a Sopeira a comprar l’únic rellotge 
que mai hi hauria en aquella casa, per donar aquella medecina poètica 
prescrita pel metge en punt.

Però al nen se’l menjava la febre així i tot.
Quan al divuitè dia el pare es va rendir davant del cos minso i calent 

del seu fill, va fer cridar el fuster, perquè sabés que hauria de fer un taüt 
infantil; va passar la nit, fosca i freda de la muntanya.

I a l’endemà, el nadó, afeblit, no tenia febre. I obria els ulls.
El guariment semblava miraculós.

Abans que Howard Florey i Ernst B. Chain desenvolupessin la troballa 
d’un fong que espantava les bactèries sota el microscopi.

Aquell nadó minúscul va vèncer la pneumònia contra les estadístiques, 
va esdevenir pastor i mai més va tornar a emmalaltir fins a la setantena. 
Avui, encara, amb 86 anys, passeja tres o quatre hores cada dia, lúcid, com 
si enyorés el seu ofici de caminador vora les ovelles.

La meua àvia va dir a ma mare que aquell metge, que tan precís va 
ser amb la seua predicció, ho va ser també amb la de la seua pròpia fi. Va 
pronosticar el dia de la seua mort amb temps d’antelació. I arribada la data 
va complir.

Semblava saber per endavant si s’acabaven o no les coses.
Arribant a Areny encara es veu la seua casa, la torreta del metge, ama-

gada entre el verd.

El metge d’aquesta història està construït a la memòria del metge d’Areny, 
i d’un altre, que també va lligar-se a una coincidència improbable.

Li va passar a una amiga meua, ja gran.

Una mare entrada en anys (per als paràmetres de la dècada de 1970), va 
donar a llum amb la sempre innecessària maniobra de Kristeller una nena 
que pariria (pels designis dels temps i del patriarcat) amb violència, com 
tantes altres de la seua època.

Quan després del part, en despertar de l’anestèsia general, l’obstetre va 
entrar a felicitar-la, ho va fer amb un doble motiu d’alegria.

El metge i un gos.indd   10 17/05/13   11:08



11El metge i un gos d’atura

—Vostè està d’enhorabona, però jo també, que abans d’atendre el seu 
part, he atès el de la meua dona, de matinada, i hem tingut un nen!

El metge exhalava satisfacció. I fent broma, va demanar-li a la mare 
que tenia davant, prou inoportunament, tot esperant una resposta molt 
diferent de la que va rebre:

—I vostè, com és que se li acut tenir fills passada la quarantena?
La mare, que estava extàtica d’alegria, es va posar a plorar, i li va res-

pondre.
El metge va mudar l’expressió del rostre. Per primera vegada en molt 

temps, es va fer un amb la mare. Va escoltar i va beure cadascuna de les 
seues paraules, va baixar del pedestal, se li van mullar els ulls.

I va confessar que el que havia dut a ell i a la seua dona a buscar  
el nen que havia nascut unes quantes hores abans que aquella nena era el 
mateix que el que havia fet a aquella dona buscar la seua filla acabada de 
néixer.

—Avui hem recuperat el que havíem perdut —va dir el metge—, vostè 
i jo.

Avui, els nens han tornat a casa.
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tardor a arEny

—Hi ha brega, a madrid. uns s’han alçat contra el govern.
—Contra el desgovern, deus voler dir.
—no ho sé. dijous vaig ser a tremp, i La Vanguardia ho pintava tot 

molt negre.
—Ja deu ser menys, adrià, que allò passa molt lluny. Potser arribarà 

a madrid, i potser arribarà a saragossa, o a lleida, però aquí poca cosa. 
Poca gent i molta neu a l’hivern. les guerres són cosa de ciutat.

—Ja ho sentirem a dir. trobo que tens poca memòria.
—i què hi fas tu a mig matí a la caserna? d’on surts?
l’agutzil va esbufegar i va fer un escarafall.
—m’han marejat. m’han fet anar a casa d’en Banya de les Vaques, 

perquè hi ha hagut una denúncia. Quan hi he arribat, ningú no en 
sabeva res.

—Ho deus haver entès malament.
—o la canalla que m’ha avisat teniva poca faena i em voleva fer 

córrer per no res.
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a Can Banya dE lEs VaQuEs

la masovera de can Banya de les Vaques va llevar-se com cada dia 
des de feia quinze anys, convençuda que aquell dia l’amo del mas i de 
més terres a la comarca que ningú diria algun mot o faria senyal d’es-
tar interessat en ella. i amb aquest ànim persistent va alçar-se a trenc 
d’alba, va esbandir-se la cara i va renegar contra les vint ovelles i cabres 
que tenien per a propi abastiment de la masia i que per això no havien 
anat a engreixar-se a la muntanya. aquella nit no havien jagut a la cle-
da, semblava que havia de descarregar el cel, i per tal que estiguessin a 
recer de l’aigua les havien tancat al corral que hi havia al pati del mas, 
just enfrontant la porta d’entrada. no pas a gust seu, segons els bels que 
havien començat cap a les tres del matí. «Han belat com tontes, ben 
bé dues hores.» Cap a les cinc del matí, negra nit, havia baixat amb un 
llum d’oli, però el gos dormia tranquil·lament a la porta del corral, fet 
un nus, amb el cap sobre l’anca, com cada nit, i li va semblar que no 
hi havia per què patir. a més, a la nit, al pati, amb camisa de dormir i 
llum d’oli no hi feia bon estar. «deuen olorar alguna bèstia de fora dels 
corrals.»

Com que als corrals ni llops ni óssos podien entrar, que així es cons-
truïen, se’n va tornar sense pensar-s’ho gaire. al llit, va notar com la 
seua brama s’anava minvant, va invocar l’estupidesa de les ovelles, tan 
coneguda de tots els qui no les tracten seguit, i va adormir la seua casi 
quarantena d’anys.

Però aquell matí, quan, cara neta, va fer-se a la finestra i va veure que 
el gos encara dormia al mateix lloc que a la nit l’havia vist, que la porta 
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16 Inès Vidal Farré

del corral era oberta, que tres cabres campaven pel pati i una ovella en 
sortia cautelosament per apuntar amb el morro cap al gos, al qual nor-
malment tenia terror, se li va encongir el cor.

Va baixar sense pensar ni d’esmorzar i va creuar el pati, on de vegades 
a l’estiu dormien les ovelles que no anaven a la muntanya. El gos no es 
va botjar. Va tocar-lo amb la punta del peu. rígid.

Va sentir un gemec al corral.
amb una esgarrifança a l’esquena, va acabar d’obrir la porta corcada 

de bat a bat i va mirar dins.
a la llum exigua de les finestretes del corral el va veure.
lligat a la grívia, nu i prou ensangonat, de genolls i amb un pedaç 

lligat a la boca que li impedia d’escopir la palla que algú li havia ficat a 
dins, entre les cabres que raumaven (i si raumaven de matí era que algú 
les havia alimentat de nits) i el miraven entre indolents i encuriosides, 
hi havia en Belardo de can Banya, amo de més de dos mil caps de besti-
ar menor i no menys de quaranta vaques, dues botigues a tremp i part 
a la mina de carbó.

la masovera va fer un crit.
—ai, mareta! déu! ara crido el metge!
En Belardo va esbatanar els ulls i va fer que no amb el cap.
la dona s’hi va acostar.
—Pobres de naltres, no us podeu pas quedar així!
l’home va intentar incorporar-se però les cames li van fallar.
Ella va mirar de deslligar els nusos que li unien tots dos canells sota 

l’atenta mirada de la cabra blanca que semblava atreta pels brins d’alfals 
que florien a la boca embussada d’en Belardo.

sense ni tan sols treure-li el morrió va anar a buscar les tisores i va 
estirar fora del llit el mosso, que encara feia el ronsa a la seua cambra de 
la planta baixa.

Va aconseguir el contrari del que en Belardo dels Bous hagués vol-
gut, que era que mosso i criada fessin cap al corral a esglaiar-se amb el 
seu estat de vell, nu i vexat.

Quan va tornar amb les tisores i el va deslliurar, ell va poder seure, 
tremolós i plorós, va arrencar-se la mordassa amb mans rabiüdes i va 
escopir la palla. Va eixugar-se sang de la boca i va deixar-se caure a terra, 
bleixant. tots tres es van quedar sorpresos de la quantitat de palla que 
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17El metge i un gos d’atura

cap a la boca d’una persona, i la masovera va dubtar si aquell bel enter-
bolit per la distància entre el corral i la seua cambra, filtrat per les parets 
de pedra, no era sinó el prec exhaust d’en Belardo amb la boca plena de 
fenc i alfals, i palla bruta, del terra del corral.

El cos del vell estava devastat. sang quallada arreu.
la compassió els va corprendre a tots.
la masovera va demanar qui havia estat.
l’home va fer que no amb el cap.
—uns malparits —va semblar que deia amb un rajolí de veu.
Va intentar incorporar-se, però el va vèncer la nit que havia passat i 

va desmaiar-se.
El mosso va atansar-s’hi i va fixar-se que el turmell li feia un aspecte 

estrany i potser tenia alguna cosa trencada.
—dueu-lo com pugueu al llit, i jo aniré a avisar el metge i la guàr-

dia Civil.
—no! —va cridar el vell des del seu desmai.
El mosso, ample com un ós, se’l va carregar i va pujar-lo al pis de 

dalt, on tenia la seua cambra, entre gemecs i precs de «no ho digueu a 
ningú!».

—Bé que haurem d’anar al metge, teniu un peu trencat!
—m’han fet… —El vell va començar a plorar.
El vell va esgaripar quan el mosso va agafar-lo per sota de les aixelles 

i els genolls, com una núvia, per posar-lo al llit.
la masovera, que volia cridar el metge ella, va canviar d’opinió i va 

dir-li a la criada:
—agafa la mula i vés cap a areny, a cal metge. déu, pobre home, 

com han pogut… arrupit al corral com una bèstia era. a veure si el puc 
rentar abans que el vegi el metge.

—i qui ho ha fet?
—Qui ho ha fet, a un pobre vell… Que no tens ulls a la cara? uns 

sodomites.
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uns Quants anys aBans,  
a Casa dEl Pastor antoni d’EnllEnya

l’alícia d’Enllenya s’havia casat jove perquè era pobra de solemnitat 
i no tenia res a perdre. i mal que esperés, res feia pensar que faria un bon 
partit. així que va saber enamorar-se d’un pastor.

Havia tingut poca sort per criar. de primer es quedava prenyada, 
però tal com venien se n’anaven. Els perdia. alguns, dos, quan ja els 
havia sentit moure’s al ventre.

l’alícia d’Enllenya només portaria dos fills al món, però sempre di-
ria que n’havia tingut quatre, perquè aquells que li van bellugar al ven-
tre i van fondre’s en un mal part massa d’hora ja tenien nom.

—no els en posis que no faci un dia que han nascut! —li va dir la 
sogra—. no treu cap a res.

i quan es pensava que no podia dur fills al món, es va quedar emba-
rassada per setena vegada, i va pregar cada dia que es quedés, i va témer 
cada hora de l’embaràs que allò que duia al ventre fugiria en un broll de 
sang, com els altres. Fins que va complir el setè mes, i els dies van passar 
i el ventre va fer-se més i més prominent, com encara no havia estat 
mai, i allí va sentir que seria un nen, i contra la indignació de la mare 
del seu marit va començar a anomenar-lo andreuet.

Quan ja estava de deu mesos, i temia que l’infant estigués tan bé que 
no volgués sortir de cap manera, va trobar-se, per fi, de genolls empe-
nyent el capçal del llit del seu minúscul dormitori, i pensant un nom, 
per si de cas no era un nen.
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20 Inès Vidal Farré

Però ho havia encertat. un nen, petit, prim, que semblava mentida 
que hagués estat un mes de sobres al ventre de sa mare, espavilat, que es 
llepava els punyets només néixer.

—andreuet.
l’andreuet va omplir la casa de l’alícia i de l’antoni d’Enllenya, el 

seu home.
Com l’home de l’alícia, el pastor, fill de pastors, que era home de cos 

exigu i poca talla, l’andreuet semblava que no seria gran mosso.
Però era despert i eixorivit. i amb tres anys ja sabia totes les lletres 

i els deu números, que sa mare, que de manera inaudita havia anat un 
any a escola, li havia fet aprendre. Prim i rabent com un minairó. «Què 
direm? Què farem?»

tenia uns cabells de rínxols grossos, i uns ulls foscos i rodons com 
prunetes feréstegues, i pigues per tota la cara.
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