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Abans de picar a la porta del despatx, el doctor Severí va 
inspirar  profundament,  com  per  agafar  forces  davant 
l’entrevista que preveia difícil, i va reflexionar uns segons 
per assegurar-se que tenia el seu discurs ben planificat. 
No  va  donar  massa  importància  al  menyspreu  de  la 
secretària que ni se’l va mirar quan li va comunicar que 
el  doctor  Tomàs,  el  director  de  l’hospital,  el  rebria  en 
aquell moment. Va veure com la hieràtica administrativa 
es concentrava en la feina que tenia al davant i no perdia 
amb ell ni un segon més dels necessaris; segurament no 
el creia mereixedor de massa atenció, per la seva baixa 
posició a l’organigrama del centre, en el qual ell no tenia 
cap responsabilitat orgànica. Tanmateix, va creure que la 
dona aixecava les celles, com si es sorprengués pel fet 
que el cap superior acceptés rebre’l de seguida a ell, un 
metge tan insignificant, sense ni tan sols fer-lo esperar 
una bona mitja hora.
Un cop dins del despatx,  el Severí es va aturar, com si 
tingués  por  de  destorbar  al  director  que,  sense  parar 
atenció al soroll de la porta en tancar-se, no va aixecar el 
cap d’uns documents que tenia sobre la taula, la lectura i 
correcció dels quals,  retolador vermell en mà, semblava 
que l’absorbia per complet. 
—Aquestes secretàries són totes unes incompetents!— 
va exclamar el Tomàs al cap d’uns segons que al Severí 
li  van  semblar  minuts— Però  passa,  passa  i  seu.  De 
seguida  estic  amb  tu.  Deixa’m  que  acabi  la  revisió 
d’aquests informes. Pura burocràcia. Ja saps.
Li  va  aclucar  l’ull  mentre  li  assenyalava  una  cadira 
davant de la taula i li somreia com si la seva visita fos 
l’esdeveniment més meravellós de tot el matí. El Severí 
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va seure a la cadira sense recolzar-se al respatller i va 
ajuntar  les  mans  entre  les  cames,  en  una  actitud  de 
modèstia o d’inquietud per ser al davant de la màxima 
autoritat de l’hospital. Va mirar al Tomàs i va adonar-se 
del gran canvi d’aspecte del nou director, amb un vestit 
que flairava marca de moda, els cabells pentinats com 
de revista, una cuidada barba de dos dies i  un rellotge 
d’or al canell. Ell, en canvi, duia el mateix vestit blau marí 
i la corbata dels darrers cinc anys, tot passat de moda, i 
les seves sabates, de cordons, demanaven una ràpida 
jubilació  per  unes  esquerdes  que  el  betum  ja  no 
aconseguia dissimular. Tanmateix, es va mirar amb orgull 
el seu propi rellotge, regal del seu pare com a premi per 
acabar  la  carrera.  Era  molt  antic,  però  segur  que  li 
donarien un bon grapat de diners per ell si se’n volgués 
desprendre.
—Bé. Ja estic per tu —va dir el Tomàs—. Què volies? A 
què  es  deu  la  teva  visita.  Tens  cap  queixa  dels  teus 
superiors?
—No, no —es va apressar a respondre el Severí— No 
en tinc cap queixa. He vingut a veure’t per un altre motiu.
—Ja. Perquè ja sapa que a mi no m’has de dir-me res 
relacionat amb el servei. Les qüestions mèdiques les has 
de  discutir  amb  el  cap  del  teu  departament  i  les 
organitzatives amb el responsable de la teva planta. Vull 
ser  molt  estricte  en  aquest  punt.  Des que m’he fet  el 
director d’aquest hospital  m’he proposat d’imposar una 
mica d’ordre en el  desgavell  que hi  havia abans.  Te’n 
recordaràs, suposo, de com em queixava del desordre 
organitzatiu quan érem companys, oi? Te’n recordes, eh? 
Te’n recordes?
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—Si, Tomàs, me’n recordo —El Severí es va recolzar al 
respatller de la cadira i va separar les mans, com si la 
menció de l’antiga camaraderia entre els dos metges li 
hagués donat la serenor que necessitava.
—He vingut a veure’t —va prosseguir—, en primer lloc, 
per felicitar-te pel teu nomenament. No he volgut venir 
abans perquè suposava que series massa enfeinat i no 
volia destorbar-te.
—No ho saps prou com he estat d’atabalat, però ara ja 
me’n surto prou bé. Aquest hospital necessitava un mà 
ferma  que  dugués  el  timó  i  ara  ja  m’he  fet  amb  el 
comandament. Mira, aquí ho tinc tot planificat.
I  li  va mostrar un dossier relligat amb tapes de plàstic 
vermelles.
—He hagut  de treballar  força,  però  d’ara  endavant  tot 
funcionarà com un autèntic hospital dels més avançats. 
Hem  de  deixar  enrere  la  improvisació  i  les  males 
pràctiques.
El  Severí  va  empassar  saliva  i  va  dir,  amb  una  veu 
vacil·lant:
—D’això… Et volia dir… Si no et sap greu… Hi ha res de 
la meva promoció?
El Tomàs es va retirar enrere i va agafar el dossier amb 
les dues mans contra el pit, com si volgués protegir la 
informació que hi contenia.
—Mira. D’aquestes coses no és el moment de parlar. Ja 
saps  que  t’aprecio  molt,  que  varem ser  companys  en 
temps difícils. 
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“I que jo et vaig proporcionar la feina, cabró”, va pensar 
el Severí. “I que de seguida vas pujar llepant culs a tort i 
dret”. Però no va dir res i va mirar el seu ex col·lega amb 
un somriure fals que pretenia indicar conformitat amb el 
discurs del nou superior.
—Tanmateix, no puc fer distincions entre els empleats, ni 
deixar-me  emportar  per  les  meves  preferències 
personals. He de ser just i tractar tothom d’acord amb els 
seus mèrits i la seva experiència.
—Però és que jo d’experiència en tinc molta. Ja fa deu 
anys que sóc al  mateix departament de dermatologia i 
crec…  crec  que  estic  prou  capacitat  per  assumir 
qualsevol responsabilitat. A més, m’han dit que el cap de 
la segona planta es jubilarà aviat i…
—Sí, sí. Tens raó. Ningú ho nega.
El Tomàs va deixar el dossier sobre la taula, va recolzar-
hi les mans i es va vinclar una mica endavant. Amb un to 
de veu més fluix va dir:
—Mira. No et puc prometre res. T’asseguro que et tinc 
present.  Sé  molt  bé  quina  és  la  teva  vàlua  i  tots  els 
serveis  que has prestat  a  l’hospital,  però si  he de ser 
sincer t’he de dir que, tal com marxen les coses, és difícil  
que puguem conservar els llocs fixos de feina.
El  Severí  es  va  fer  una  mira  enrere  i  va  enarcar  les 
celles. El director va continuar:
—Sí, Severí, sí. Són temps difícils. El patronat ha retallat 
dràsticament el pressupost i haurem d’estalviar en totes 
les  partides,  també en el  capítol  de  personal,  és  clar. 
Serà dolorós perquè haurem de acomiadar persones que 
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porten molts anys treballant a la cas, però no hi haurà 
més remei.
Es va fer  un  aital  silenci  que es podia notar  la  tensió 
provocada per aquelles darreres paraules. Després de la 
pausa, el Severí va parlar:
—Te’n  recordes  que  jo  et  vaig  recomanar  perquè  et 
contractessin quan estaves sense feina, oi?
—Què  vols  dir  amb  això?  Ja  sé  que  tu  em  vas 
recomanar!  I  què? Si  no haguessis  estat  tu  m’haurien 
agafat igualment! I a més prou que m’he guanyat a pols 
cada esglaó que he pujat en aquest hospital de merda! 
Perquè  s’ha  de  reconèixer  que  abans  això  era  un 
escorxador! Jo l’he aixecat amb la meva feina diària i ara 
que sóc qui mana encara l’he de millorar molt més! I si 
he d’acomiadar tot el personal inútil ho faré!
El Severí va acotar el cap i va murmurar:
—És veritat, és veritat. Tens raó. Ningú no pot negar que 
vas ascendir ràpidament, que vas passar pel davant de 
tots els antics, fins i tot de mi mateix. Ens vas guanyar.
Aparentment  més  tranquil,  el  Tomàs  va  relaxar 
l’expressió:
—Disculpa si m’he exaltat una mica. Això són coses del 
passat que no van enlloc. Les hem d’oblidar i centrar-nos 
en el present i el futur.
—Llavors, em tindràs en compte per allò de la segona 
planta?
El Tomàs va tornar a mirar-lo amb severitat i el front se li 
va omplir de petites arrugues.
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—Ja t’he dit que no et puc prometre res. És més; molt 
probablement  aquesta  baixa  es  cobrirà  amb  una 
contractació  externa,  que  li  sortirà  més  a  compte  a 
l’hospital.
—Però i els antics? —es va indignar el Severí— Que no 
tenim  dret  a  ser  recompensats?  Que  no  ens  hem 
guanyat cap premi per la nostra feina de cada dia?
El Tomàs va envermellir i se li va inflar una vena del coll 
en respondre:
—Premis? Quins premis? Que no cobreu a final de mes? 
El dia trenta tot queda liquidat amb la nòmina! Ningú no 
en té dret per demanar res més i, com ja t’ho he dit, prou 
contents heu d’estar si conserveu el lloc en l’empresa! —
Va  fer  una  pausa  que  li  va  servir  per  rebaixar  el  to 
d’indignació i prendre un altre com de menyspreu—. A 
més, no sé què faig comentant aquestes coses amb tu. 
No ets cap representant sindical. Estic perdent el temps 
amb aquesta conversa.
—Perdona,  Tomàs.  —El  Severí  va  posar  els  braços 
sobre la taula, amb els palmells de les mans cap amunt
—. No volia molestar-te. Si m’he permès de preguntar-te 
per  aquests  assumptes  ha  estat  emparant-me  en  la 
nostra vella amistat. Recorda que som amics des de la 
facultat.
El  rostre  del  Tomàs  es  va  il·luminar  amb  un  ampli 
somriure. Animat per la reacció del seu amic, el Severí 
va continuar:
—A més, et vaig presentar la Laura.
—La Laura? Ah, sí.
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El Tomàs va posar-se una mà a la boca i el mentó i va 
abaixar  la  mirada,  en  silenci,  com perdut  en  els  seus 
pensament. Finalment, va sospirar i en una actitud més 
relaxada va dir:
—Severí, et diré en confiança, perquè ets el meu amic, 
que les coses no rutllen massa fines entre la Laura i jo.
—Ah, no? Què us passa? Que no éreu tan feliços?
—Abans sí, en els primers temps, però ara… No para de 
rondinar, que si no estic per ella, que ja no l’estimo… No 
em deixa viure en pau.
Es va fer un llarg silenci entre els dos amics i col·legues; 
el  Tomàs amb els braços caiguts i  la mirada baixa,  el 
Severí amb el cap en un lleuger moviment de dalt a baix. 
Finalment, va ser ell qui va reprendre la conversa:
—Em  sap  greu  perquè  ja  saps  que  a  mi  la  Laura 
m’agradava força.
El Tomàs va aixecar el cap i va mirar el seu amic com si li 
parlés d’alguna història sorprenent.
—És més —va continuar el Severí—, érem parella i tu ho 
sabies quan te la vaig presentar. Jo m’hi volia casar, però 
des d’aquell dia…
—Des d’aquell dia res! Va ser ella qui va voler venir amb 
mi! Jo no vaig fer res per conquerir-la.
—No, és clar, tu no vas fer res; les flors que li enviaves 
eren  de  simple  amistat  i  convidar-la  a  sopar  al  millor 
restaurant un detall sense importància.
El Tomàs es va posar dempeus d’una revolada.
—Mira,  ja  en tinc prou d’aquesta conversa.  Tinc molta 
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feina  i  no  puc  estar  per  collonades.  Si  t’agradava  la 
Laura, ho sento, ella em va triar a mi, segurament perquè 
li va agradar més com me la follo jo. I ara fes el favor de 
tornar a la feina, que perquè siguis amic meu no tens 
dret a fer el gandul.
El Severí es va posar dret amb molta calma.
—Com tu vulguis. Ja me’n torno a la meva consulta.
Però es va girar a mig camí cap a la porta abans d’anar-
se’n i es va encarar  al  Tomàs, fitant-lo directament al 
ulls, i li va dir amb un somriure als llavis:
—Disculpa, però amb tanta xerrameca ja m’oblidava de 
dir-te el motiu de la meva visita. Veuràs. La Laura em va 
venir a veure fa unes setmanes, perquè la tractés d’un 
èczema  que  li  havia  sortit.  Segons  em va  dir  no  t’ho 
havia consultat a tu perquè estaves massa enfeinat. El 
cas és que t’ho faig saber perquè, com tu ja saps, hi ha 
malalties de transmissió sexual molt  punyeteres. Fins i 
tot n’hi ha que les transmeten les dones als homes i elles 
no  les  pateixen  en  absolut.  Si  ho  sabré  prou  jo,  que 
n’estic tractant casos cada dia.
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