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Ara, després de tots aquests anys de la meva vida, m’he 
decidit  a  explicar-vos  les  meves  memòries 
inconfessables. Li dec a tot aquest silenci el mèrit de ser 
un  bon  metge naturista  i  la  fama d’ésser  un  escriptor 
d’una imaginació inigualable.  Jo,  Toni  Star,  creador  de 
múltiples herois de còmic, confesso que tot ha estat fruit 
de les meves vivències personals i no pas de la meva 
privilegiada ment.
Ja era el tercer especialista que visitàvem per cercar una 
solució a les meves angines repetitives. Vam visitar un 
prestigiós  metget  de  l’Hospital  Deixeuvús  (la  butxaca, 
dirigia jo).
—Toni  Star? Ja pots passar,  maco.  Sóc el  doctor  Jan 
Trec Tot. 
Després  de  fer-se  l’amable  i  examinar  les  meves 
amígdales, va dir-nos la seva solució infal·lible:
— Jo només sóc un pobre cirurgià, i el que el proposo és 
treure’t les angines.
Quan  la  mare  va  intentar  rebatre’l  amb  els  possibles 
efectes  secundaris,  el  doctor  Jan  Trec  Tot  es  va 
transformar en una mena de basilisc.
—Amb tots els respectes, l’únic que vostè té de pobre és 
el  seu  nom,  doncs  el  “Longinos”  d’or  que  duu  i  les 
Sebago que calça ... —Va intervenir la mare.
El  doctor,  vist  que la seva credibilitat  s’havia posat  en 
dubte,  ens  va  acompanyar  cap  a  la  sortida,  mig 
empenyent-nos.  Llavors  jo  em  vaig  caure  sobre  una 
safata plena d’uns vials de vidre. 
Després de treure’m el trosset clavat, vam marxar cames 

2



ajudeu-me.  Aquell  líquid  de  dins  els  vials  era  un 
experiment del doctor Jan Trec. Una vacuna antimocs. 
Però els seus efectes van ser més aviat el contrari.
En arribar a la porta de l’ascensor vam tenir el  primer 
ensurt. Vaig esternudar i em van sortir pel nas unes boles 
blanques llefiscoses i fastigoses que semblaven pilotes 
de  ping-pong  de  “blandiblup”,  que  van  començar  a 
rebotar i picar contra nosaltres i les parets de l’ascensor 
caòticament  i  imparable.  Al  segon  esternut  encara 
sortiren més boles i boles, aquesta vegada més petites.
— Guaita Toni! Aquestes de més petites ens serviran per 
jugar a bales!-Va dir l’Ania. 
— Poca brometa o te les enganxo....
Els dies van anar passant, i jo a casa, malalt, amb una 
suposada  congestió  nasal.  Mil  anades  i  tornades  a 
consultes mèdiques per tal de trobar un possible antídot. 
Res, no hi havia solució. Així que, tip d’estar a casa, vaig 
decidir  que  tornaria  a  l’escola,  i  si  em  venia  algun 
esternut ja me’n sortiria per camuflar les boletes a alguna 
motxilla.
Dues  hores  sense  cap  esternut!  Érem  a  classe  de 
socials, i el Llorenç estava acabant d’explicar la lliçó dels 
romans quan...“AIXUM!!”  Un primer esternut.  Espantat, 
me'n vaig ensortir  tot  posant la bola gelatinosa dins la 
motxilla d’en Roger, el company del davant.
— Ecs! Quin fàstic! Segur que has estat tu, Miquel! — Va 
dir  en  Roger,  sorprès,  al  trobar  la  bola  enganxada  al 
quadern.
— Què dius! Jo no he estat! — Va replicar en Miquel.
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—Ja està bé! Pareu de discutir o anireu els dos castigats 
a la biblioteca!- Els interrompé el Llorenç,el meu mestre 
de socials.
—“AIXUM!!” — Un altre esternut. Vaig intentar desfer-me 
d’aquella substància repugnant, desant-la al calaix d’en 
Miquel.
— Agh! Què és això? Roger, però què fas!- Va cridar en 
Miquel.
— Però si jo no he estat!
— Ja  torneu  a  discutir?   —Es  va  queixar  el  Llorenç, 
intentant posar fi a la baralla.
Aprofitant la confusió causada per aquest malentès, vaig 
girar-me cap  el  Yin-Xiau,  qui  sempre ha estat  el  meu 
amic de l’ànima.
— Corre, Xiau! Llença aquestes boles a la paperera! —
Vaig xiuxiuejar-li.
— Cap plolema,Toni. Xiau ho llença en un teles i no les!
— Silenci! Al proper que torni a queixar-se, el faig marxar 
de  la  classe!  —Va  clamar  en  Llorenç,  en  un  intent 
definitiu de posar ordre. Tothom va callar.
El reste de la classe va transcórrer amb normalitat, mes, 
al sortir al pati, em vaig adonar que la paperera estava 
plena de paper, i ni rastre de les boles del dimoni.
— Xiau! On són les boles? No les veig a la paperera!
— Xiau sí les ha posat a la papelela, pelò no a aquesta, 
a  l’altla.  —Va indicar,  assenyalant  a  la  cassola que la 
cuinera  s’estava  emportant,  convençuda  que  el  seu 
contingut  eren  els  deliciosos  “gnocchis”  que  tant 
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adoraven els meus companys.
Llavors em vaig adonar de la gravetat de la situació: Els 
meus mocs mutants estaven a punt de convertir-se en el 
primer plat del menú! Tota l’escola quedaria contagiada! 
A  tercera  hora  tocava  classe  de  matemàtiques,  i 
aprofitant l’excusa que ens havíem deixat el compàs a la 
cartera  del  seu  germà,  el  Xiau  i  jo  vam  aconseguir 
escapolir-nos fins a primària, on es trobava la cuina. 
Tot entrant, vaig veure a l’Ania plorant, desconsolada.
— Ania! Com és que estàs plorant? — Vaig preguntar-li.
— És que aquestes pobres formigues s’han perdut i ara 
no poden trobar el formiguer!
Formigues!  Com no ho havia  pensat!  Si  aconseguíem 
posar les formigues a la cassola de les “boles de patata”, 
ningú no s’ho podria menjar, i tot solucionat!
— Corre, Xiau! Hem d’aconseguir posar les formigues a 
la cassola el més ràpid possible!
— Sí, sí! A Xiau també aglada folmigues!
Els  dos  vam  sortir  corrents  cap  a  la  cuina.  Quan  ja 
tornàvem  d’abocar  les  formigues,  vam  trobar  a  la 
cuinera.
— Què hi feu aquí, a la cuina? No hauríeu d’estar fent 
classe?
—  Només  volíem  ensumar  la  seva  famosa  salsa  de 
tomàquet, senyora. —Vaig dissimular.
— Doncs sorpresa, avui he fet una beixamel amb comins 
especial. 
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— Oh, què bé! M’encanten els comins. Bé, nosaltres ja 
hem de marxar cap a classe —vaig respondre-li.
Quan ja tornàvem, em vaig adonar d’un petit problema: 
les formigues es confondrien amb els comins, i no hauria 
servit  de  res  sacrificar  aquelles  pobres  innocents 
bestioles.  Ai  mareta  si  s’assabentava  la  meva 
germaneta! I, per si no fos suficient, al girar vam topar 
amb el Llorenç.
— Què hi feu aquí? No hauríeu d’ésser a classe? —Va 
interrogar, estranyat, el Llorenç.
—  És  que  ens  havíem  deixat  el  compàs.  —Vaig 
contestar-li.
L’excusa haguera colat  si  el  Xiau no hagués confós el 
compàs amb la cançó de “Al compàs” i s’hagués posat a 
cantar  com un  boig  “  todo  el  mundo  al  compàs,  meli 
popins al compàs, tililililili al compàs”.
—Vull  saber  què està passant  ara mateix!  Estic  segur 
que  això  del  compàs  és  una mentida  de les  grosses. 
Quina us porteu de cap? — Replicà el Llorenç. — I vull la 
veritat.
A la  fi,  en  Llorenç  ens  va  ajudar,  i  gràcies  a  la  seva 
intervenció discreta i astuta i a l’afegit de 50 euros, les 
boles  amb  formigues  van  estar  substituïdes  per  uns 
“gnocchis” a la carbonara “magic instant”, amb l’afegit del 
comí per no aixecar sospites. 
— Què bo està el comí....i quina flaire, ai mareta que em 
ve un esternut... i...  “AIXUM!!” i...  cap bola? Què havia 
passat? 
Sembla  que  el  comí  o  l’ensurt  havien  estat  l’antídot 
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definitiu  als  meus  mals.  Mai  sabrem  que  va  estar 
realment.
Fortuïtament, em va aportar una vivència inoblidable. He 
estat un metge honest que sempre ha pogut comprendre 
als seus pacients. I vet aquí el meu darrer llibre.
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