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Tota  literatura,  en  madurar,  té  el  seu  
abocador,  el  seu  registre  d’instants  
desapareguts  i  vides  oblidades,  contades  
amb to tremolenc i veus fluixes de difunt.

Escrits sobre literatura, Virginia Woolf

Els facultatius de l’hospital els asseguraven que feien tot 
el que podien. La Míriam i el seu marit, en Miquel, s’ho 
creien, perquè no hi  havia altre alternativa que creure-
s’ho. <<Hauríem d’haver vingut abans  –observa   ella–. 
Però si el metge del poble ja ho va diagnosticar.>> L’Eloi  
se sentia d’allò més neguitós.  Per aquell passadís, d’un 
blanc de calç viva que enlluernava perquè dèbils rajos de 
sol intentaven penetrar-hi, transitava poca gent, aliena a 
les inquietuds del matrimoni. Una parella de sexagenaris, 
vestits  amb  els  pijames  hospitalaris  reglamentaris,  la 
feien petar sense consideració del lloc on eren. De tant 
en  tant  callaven  i  agusaven  l’oïda  per  cercar  noves  i 
després  comentar-les.  La  Míriam  murmura:  <<La 
intervenció ha anat bé, diuen. Aleshores què està fallant?
>> El llarg passadís de l’hospital, d’un blanc de calç viva,  
li  semblava poc acollidor,  quasi  hostil.  El  doctor  de la  
bata verda no va permetre que assistís al part de la Roa.  
A última hora havien sorgit  complicacions i  s’havia de  
recórrer a una cesària. Era una intervenció d’urgència no  
apta  per  visitants.  <<Més val  que esperi  fora.  És una  
operació  no  gaire  agradable  pel  que  no  sigui  de  la  
professió.>> I, obedient, va sortir al blanc passadís, quan  
uns  rajos  de  sol  insinuants  i  tebis  escombraven  les  
escasses  ombres  que  s’hi  aixoplugaven. En  aquell 
moment surt per la porta que dóna a la saleta de cures 
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intensivas el cirurgià, que sembla intuir les cuites de la 
Míriam,  perquè  en  veu  baixa  li  diu:  <<La  seva  filla 
sembla  que  està  superant  l’estadi  més  crític  del 
postoperatori.>>  No  obstant  aquestes  paraules,  a  en 
Miquel  no  li  passa  inadvertida  la  seva  cara  de 
circumstància. No té més camí que preguntar-li: <<¿És 
cert  que  l’apendicitis  de  la  meva  filla  ha  esdevingut 
peritonitis?>> La Míriam, que no li valen els tecnicismes, 
va al gra: <<Doctor, vull veure ara mateix la meva nena. 
Sento dins meu un mal  averany.>> L’esverament se li 
reflecteix en el rostre. <<En aquest moment no pot ser, 
senyora.  L’estan  intubant.  Si  la  deixéssim  entrar, 
pertorbaria el bon funcionament de la cura. Tan aviat ens 
sigui  possible,  la  hi  deixarem  veure.>>  El  de  la  bata 
blanca es dirigeix al marit i se l’endú cap un racó. <<Com 
vostè diu molt bé, hem hagut de superar una peritonitis. I 
com  també  deu  saber,  totes  aquestes  patologies  són 
severes de debò, i la de la seva nena ho és en extrem.>> 
<<I quines possibilitats hi  ha que...?>> <<No avancem 
esdeveniments; deixem que els antibiòtics facin l’efecte 
que esperem. I ara vagi a calmar la seva muller, que està 
molt  nerviosa.  Potser  seria  bo  que  li  donéssim  un 
tranquil·litzant.>> L’Eloi guaita amunt i avall. Algun aïllat  
transeünt. Més enllà pot veure, asseguts, dos vellets que  
xerren; dempeus, una parella, potser un matrimoni, amb  
posat preocupat, més ella que ell. En aquell moment un  
metge  que  vesteix  bata  blanca  s’emporta  l’home  més  
enllà i parlen seriosament. En Miquel s’atansa envers la 
Míriam, mentre el  metge es fa  fonedís passadís avall. 
<<Què, què t’ha dit el doctor?>> <<Re del que no ens 
hagi  dit  abans,  Míriam.  Que  l’estan  tractant  a  base 
d’antibiòtics.>>  <<Res  més?  No  m’amagues  alguna 
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cosa?>>  Ell  no  sap  dissimular  el  perill  en  què  viu  la 
Isabel, dins aquella saleta que tenen davant i a la qual, 
per  ara,  no  tenen  accés.  La  porta  blanca  que  ho 
impedeix  sembla  desencaixar-se,  desdibuixar-se,  als 
seus ulls. La història de l’Eloi resulta curiosa: té trenta  
anys i està en procés de un divorci al que no veu el final.  
Dóna la culpa de la seva situació conjugal a la vinguda 
de l’Elisa. Aquesta, d’ençà el seu naixement, absorbí tant  
la relació maternal que ell a poc a poc va sentir com, al  
principi,  es  buidava  d’afecte  el  matrimoni  i,  després,  
sobrevenia el refús total. La petició de divorci vingué a  
continuació.  La  dona  reconegué  que  l’Elisa  curullava  
amb escreix totes les seves expectatives i no s’oposà a  
la ruptura. Al cap de cert temps, l’Eloi proposà a la Roa  
anar a viure junts –treballaven a la mateixa empresa–,  
mentre  esperaven  que  la  paperassa  judicial  de  la  
separació anés fent el seu curs. Perquè no es repetís el  
fracàs,  de bell  antuvi  va quedar  palès que en aquella  
unió prevaldria el  criteri  de no tenir descendència. Per  
això, quan la Roa l’advertí del seu incipient embaràs, a  
ell  li  entrà cert esparverament i  veié com el  món se li  
enfonsava damunt i les esdevinences tornaven a repetir-
se. Ella es mantingué ferma que volia ser mare.  Ara el 
sol  il·luminava  de  ple  la  totalitat  del  passadís,  com a 
premonició de la calda que faria aquell  dia.  Malgrat la 
porta blanca, la Míriam i en Miquel creuen sentir, a l’altra 
banda,  com  un  xiuxiueig  de  veus,  el  frec  sec  de  la 
manipulació  d’eines  ortopèdiques  i  de  les  rodes  d’una 
llitera en ser desplaçada. Després, un silenci opressiu, 
culpable,  els  colpia  profundament.  Es  miraven  l’un  a 
l’altra,  desconcertats.  Sentien  por,  una  por  que  prenia 
cos,  solidesa,  que  els  penetrava  l’ànima.  Ressonaven 

4



buides les paraules del cirurgià que assegurava que els 
seus col·legues feien tots els possibles. L’Eloi va sortir al  
pati dels tarongers per esbravar-se una mica fumant una  
cigarreta.  En  convertir-la  en  cendra,  entrà  de  nou  al  
passadís blanc, quan el sol es filtrava temerari a través  
dels  grans  finestrals,  també  pintats  d’un  blanc  intens,  
com de calç viva, per anunciar un dia de calor pujat de  
to.  Llavors  fixa  l’esguard  cap  a  la  porta  blanca  d’on  
acaba de sortir una monja que comença a parlar amb el  
matrimoni.  L’Eloi  s’asseu en un banc blanc de barrots  
longitudinals i, sobre els genolls, descansa els braços i,  
sobre  aquests,  recolza  el  cap.  Els  vellets  se’l  miren  
encuriosits,  però no li  fan cap pregunta. Intueixen que  
alguna cosa no li  va  prou bé,  al  jove.  En segons,  en 
Miquel recopila l’historial dels darrers dies de la Isabel, la 
filla. Havia anat de colònies. Al quart dia un monitor el va 
trucar a casa perquè passés a recollir-la urgentment. Un 
metge rural diagnosticà que es tractava d’una apendicitis 
vermiforme i que calia ingressar-la sense demora a un 
centre mèdic. Anar-la a buscar i portar-la a l’hospital no 
es perllongà més enllà de tres hores. Dos facultatius de 
guàrdia,  una  vegada  contrastades  les  anàlisis, 
dictaminen que la pacient no té res de greu i que se’n pot 
anar a casa. De sobte, s’obre la porta blanca i apareix la  
silueta del metge de la bata verda, a contrallum. Amb un  
somrís  d’orella  a  orella,  manifesta:  <<És  una  nena  
preciosa.  Pesa  quatre  quilos  dos-cents  grams.  Dintre  
d’uns minuts, quan estigui degudament enllestida, podrà  
entrar  a  visitar-la.  Enhorabona,  home!   –Se’l  mira  
detingudament i continua–: La veritat és que no el veig  
gaire  entusiasmat.>>  <<I  tant  que  ho  estic  –la  veu  
tremolosa delatava els seus prejudicis. Fent un esforç,  
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encara va poder explicar–: Es dirà Ruth.>> <<La seva  
esposa vol que es digui Roa, com ella.>> <<Ja la ballem!
>> Pel camí a casa empitjora tant l’estat de la Isabel, que 
l’han  d’ingressar  de  nou.  Degut  al  canvi  de  torn  i  de 
servei, l’atenen uns altres metges, els quals, aquests sí, 
s’adonen de la gravetat del cas, el  qual únicament pot 
solucionar-se  mitjançant  la  cirurgia.  Al  cap  d’un  parell 
d’hores, que foren una eternitat, s’obre la porta blanca i 
en  surt  sor  Eulàlia,  monja-infermera.  S’apropa  al 
matrimoni cautament i els diu: <<Hem fet tot el que ha 
estat a les nostres mans. Ara és en les de Déu, que ha 
volgut tenir un àngel al seu costat.>> En Miquel, que és 
una mica descregut, resta mut de ràbia i pensa que el 
Déu d’aquella monja és un déu capriciós. El metge de la  
bata verda agafa suaument l’Eloi pel braç i l’empeny cap  
al pati. Li diu a cau d’orella: <<Respectem el dolor del  
matrimoni d’aquí al costat. Han perdut una filla de cinc  
anys,  també preciosa.>> En aquest  punt,  li  estreny la  
mà,  que  troba  humitejada.  No  se  li  ocorre  més  que  
manifestar:  <<Noi,  amb aquesta  calor,  avui  suarem la  
cansalada.>> El xicot s’acomiada del doctor i se’n torna  
pel passadís a la sala, on segurament l’esperen les dues  
Roas.
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