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En  Josep  Bruguera  era  un  home  que  no  es  deixava 
endur pel corrent general de la gent del seu entorn. La 
seva dona, la Rosalia Ferrer, hi patia força. No és que en 
Josep  no  es  relacionés  amb  els  veïns  o  amb  els 
companys  de  feina;  sí  que  s’hi  feia,  però  tenia  unes 
conviccions tan extremades que arribava a tenir un punt 
de  fanatisme.  Tot  aquell  que  no  les  compartia  era  un 
ignorant  digne  de  compassió,  i  pobre  de  si  algú  el 
contradeia, ja havia begut oli: per sempre més quedava 
apartat de la més mínima estima i consideració.
Els fills havien après, enmig de sermons inaguantables i 
prohibicions  absurdes,  a  prescindir-ne.  Estaven  tips 
d’haver de portar una vida tan diferent de la dels joves 
amics seus. Potser  amb uns costums no tan purificats 
també es podia ser feliç. Fins que no van ser prou grans 
per rebel·lar-s’hi, van haver d’anar a dormir a les deu, -la 
nit és per dormir-; a casa no havien mai vist vi a taula, ni 
en  les  festes  més  assenyalades,  -ah,  els  perills  de 
l’alcohol-; fumar un cigarret, ¡mai de la vida!, -el terrible 
càncer  de  pulmó-;  entrar  en  un  bar  a  fer  la  innocent 
consumició  d’un  cafè,  tampoc,  -ai,  els  nervis 
destrossats-; o a jugar algun diner a les màquines, ni tan 
sols  als  futbolins,  -¡quin  perill  la  ludopatia!  Tot  això  i 
moltes altres coses ho tenien rigorosament prohibit.
Els feia anar amb els cabells arranats quan era moda 
dur-los llargs, -la moda, ¡quina esclavitud!-; els feia anar 
amb vestits i sabates de gèneres matussers i duradors 
per no haver-ne de comprar sovint, ara que tothom llença 
la  roba  a  mig  usar  per  poder  variar  d’acord  amb  la 
versatilitat actual.
Per  a  l’equipament  de  la  casa,  ell  era  partidari  de 
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despendre  molts  diners  en  la  compra  dels  mobles  i 
electrodomèstics més bons del mercat, amb la pretensió 
que li duressin tota la vida. No veia que li costaven més 
que dos o tres dels més correntets, i  que si  tenia una 
avaria –perquè no hi  ha utensilis  eterns-,  hi  hauria de 
deixar  la  mesada  o  més,  amb  el  desequilibri 
pressupostari corresponent.
Per això els quatre fills, tots nois, a la que van poder es 
van aparellar i van deixar el niu paternal a tota pressa, 
per alliberar-se d’una tirania que no els deixava respirar.
El pitjor de tot era que no se li  podia negar que en el 
fons,  tenia  raó.  Però  no  tenia  prou  flexibilitat  per 
relativitzar  alguns  punts  de  vista  sobre  els  quals, 
francament, no n’hi havia per tant.
Ara  que  s’havien  quedat  sols  la  Rosalia  i  ell,  era  el 
moment  de  posar  en  pràctica  un  pla  de  vida  que  els 
assegurés la salut fins que es morissin de vells, sense 
cap  malaltia.  Ja  es  cuidaria  ell  de  no  permetre’s  cap 
transgressió que pogués comprometre l’equilibri sanitós.
Vegetarià convençut i acèrrim, no anava més enllà dels 
tofús i seitans de la botiga macrobiòtica. Verdura cada 
dia amb un raig d’oli d’oliva cru; res de fregits ni guisats. 
Fruita a desdir.  Pa sempre integral,  sucre de melassa, 
sèmoles  i  tapioques  d’origen  verificat.  Generoses 
quantitats de ceba amanida i de torrades amb all, que li 
conferien  un  halo  dissuasiu  de  qualsevol  relació  a 
segons quines hores. Com a requisits excepcionals, blat 
germinat, nous del país, llet de soja i sobretot, la mel.
La Rosalia, pobra, era de natural dòcil i el complaïa en 
totes aquestes, diguem-ne manies, -per a ell, dogmes de 
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fe.- Tot això amanit de dutxes fredes, tisanes calentes i la 
sessió de fúting, fes el temps que fes.
Costava molt de treure’l  de casa i quan algun dels fills 
celebrava un esdeveniment familiar,  cosa que passava 
sovint, i es veia obligat a anar-hi, posava com a condició 
indispensable que ell es portaria el menjar. No estava per 
contaminar-se amb els focus d’intoxicació d’això que la 
inconsciència de la gent en diu menjar bé.
La  pobra  Rosalia  només  podia  donar-se  el  plaer  tan 
senzill  de  menjar-se  uns peus de porc  a la  cassola  o 
unes costelles a la brasa, quan la convidaven els fills.
Una cosa o altra ens ha de treure d’aquest món i quan 
s’arriba  a  certa  edat,  -no  sempre  la  mateixa  per  a 
tothom-, comença a fallar alguna de les facultats físiques 
que ens mantenen drets i  útils.  No era possible saber 
com s’imaginava en Josep que se li acabaria el bon estat 
de  salut  que  procurava  conservar  per  damunt  de  tota 
altra cosa.
El  cas  és  que  unes  molèsties  prostàtiques  el  van  fer 
acudir al metge, el qual li va receptar uns comprimits per 
alleujar-lo. Els va prendre amb prou repugnància, perquè 
no havia trobat cap element natural que fos més eficaç. 
No  solament  no  va  millorar,  sinó  que  en  un  moment 
extrem  i  sense  cap  altra  sortida  viable,  el  van  haver 
d’ingressar  a  corre-cuita  a  urgències  per  aplicar-li  una 
sonda,  sense  la  qual  no  podia  emetre  les  normals 
fluències urinàries.
El doctor especialista va dictaminar que només amb una 
intervenció quirúrgica podria sortit d’aquell mal pas. Ja sé 
que  sóc gran,  pensava  ell,  però  no  puc de deixar  de 
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pensar amb recança, ¿com és que amb la infinita riquesa 
de remeis naturals ni n’hi ha ni un que em pugui restablir 
la normalitat? Em deixaré operar de mala gana, perquè 
la  sonda  em  priva  de  fer  la  vida  sana  a  què  estic 
acostumat, però em dol haver-me de confiar als sinistres 
i  sanguinaris  menesters  dels  ofuscats  creients  en  la 
medicina convencional.
Quan  el  cirurgià  li  va  haver  fet  les  analítiques  i 
prospeccions pertinents, es va declarar incapaç de portar 
a cap l’operació.
-Vostè  té  una  cardiomegàlia  produïda  per  una 
insuficiència aòrtica i no és segur que resistís l’operació. 
A més, té la capacitat  respiratòria molt  minsa a causa 
d’una bronquitis crònica. Vostè quan es refreda a l’hivern 
deu tenir accessos violents de tos, ¿oi que sí? Per tot el 
que li dic i que consta en la documentació que li entrego, 
em  sap  greu  comunicar-li  que  s’haurà  de  resignar  a 
portar la sonda i a canviar-la periòdicament, segons les 
instruccions que li seran donades.-
Ni l’esfondrament de les torres bessones és comparable 
a l’ensulsiada interior que li va sobrevenir a en Josep. Es 
va  sentir  ferit  en  el  més  íntim  de  les  conviccions 
incommovibles de tota la vida. La Rosalia prou li volia fer 
veure  que  coses  pitjors  hi  ha,  que  qui  dia  passa  any 
empeny,  que  segurament  es  descobrirà  un  fàrmac 
reductor  de  la  pròstata,  ara  que  la  medicina  avença 
tant... Res a fer. 
En Josep no s’ho podia acabar. ¿Com podia ser que ell 
no estigués més fort que ningú, amb els principis de vida 
sana  que  sempre  havia  observat  tan  estrictament?  Sí 
que es cansava més que abans, però no en feia cas amb 
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la dèria de córrer per conservar l’agilitat.  Sí que tossia 
desesperadament en els refredats d’hivern, i ho atribuïa 
al deteriorament dels pulmons per una temporadeta que 
va fumar quan era jove.
Doncs, ¿on eren totes aquelles promeses de vida llarga i 
exempta de malalties que havia llegit en tants llibres de 
medicina  naturista,  i  d’ideals  conceptes  de  fusió  i 
compenetració entre la natura i l’home? ¿Tot plegat, una 
estafa? ¿Per això s’havia estat de tots els petits plaers i 
al·licients de la vida que havia considerat nocius per als 
seus ideals?
Ara es veia sotmès al suplici d’aquell collons de sonda 
que el privava d’una existència autònoma, sempre lligat 
al dipòsit que recollia els pixats en un degoteig irritant, 
lluny d’una pixarada fresca uns quants cops al dia.
Li  va entrar una decepció tan gran,  un desengany tan 
punyent  per  injust  i  immerescut,  que ja  no  va  aixecar 
més el cap. Es va submergir en un decaïment absolut, 
no volia menjar ni es volia distreure amb res. Va arribar a 
una postració total,  tant que la Rosalia el  va veure en 
perill de mort. Com qui no gosa li va insinuar si volia un 
capellà que el reconfortés. No hi havia cregut mai, però 
sense  el  puntal  de  la  naturalesa,  potser  sí  que  els 
predicadors del més enllà tenien raó. Es va deixar fer. 
Fins que li va sobrevenir la darrera hora.
La Rosalia plorava i  explicava a tothom que en Josep 
s’havia  mort  perquè  no  havia  volgut  viure  en  males 
condicions. Ara potser en diríem suïcidi o eutanàsia. Tant 
se val. Ella el va sobreviure un grapat d’anys, potser per 
haver portat la vida tan sana a què l’obligava el marit, i 
no  se’n  sabia  avenir  que  l’home,  tan  fort  com  era,  li 
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hagués passat al davant.
A l’enterrament, que és quan toca dir bé del que se’n va, 
els fills, les nores, els néts, els veïns, els amics, tothom 
coincidia que en Josep que ara acomiadaven, havia estat 
tot un caràcter.
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