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Un pacient d'excepció



Els militars, arreu, són experts
en la gestió del caos; la guerra és

el desordre màxim, la ruptura
de les regles, de les lleis,

de les prohibicions, la subversió
absoluta dels valors.

L’ofici de mirar, de Vicenç Villatoro

2



Per fi, Marià Puiggrós Deu, als quaranta-dos anys, gaudia 
d’una popularitat que mai fins ara  havia conegut. En la 
seva especialitat  dintre  de  la  psiquiatria  era  considerat 
una eminència. Tenia pacients que gairebé l’idolatraven, 
amics  que  preuaven  la  seva  saviesa,  col·legues  que  el 
consideraven  un  mestre,  veïns  que  li  avançaven  la 
salutació quan se’l trobaven pel carrer.

Ara,  assegut a la gran taula del despatx on visitava els 
malalts, amb una tarda plujosa i fresca que entelava els 
vidres de  les  finestres,  una allau de  records envaïen la 
seva  soledat.  Evocava  els  dies  feliços  passats  a  la 
universitat  i  després  a  la  facultat  de  medicina,  les  nits 
amb el cap cot damunt mitja dotzena de llibres que havia 
d’estudiar.  La carrera resultà brillant,  i  més quan la va 
cursar sense cap mena d’ajuts aliens.

En Marià posava tota la voluntat per a no recordar més 
enrere el seu passat. No li agradava gens reviure aquella 
infantesa i aquella adolescència cruels, orfe rebutjat per 
una part dels seus parents, que no perdonaven que son 
pare  no  hagués  continuat  la  tradició  conservadora 
familiar, que s’hagués inclinat per una causa perduda per 
endavant.

Son pare, després d’una violenta discussió amb el germà 
gran,  l’hereu  de  la  família,  li  digué:  «M’afilio 
voluntàriament amb els que tenen la raó de la legitimitat 
constitucional.» «Pensa-t’ho bé, Marià: teniu totes les de 
perdre. I a més a més la teva dona espera un fill.»

Dues setmanes més tard es trobava defensant la bandera 
tricolor molt  a prop de Saragossa.  En entrar les  tropes 
italo-mores a Barcelona, a finals de gener de 1939, l’home 
fou fet presoner i traslladat al castell de Montjuïc, després 
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de  ser  sotmès  per  un  tribunal  militar  a  un  judici 
sumaríssim, amb resultat de dues penes de mort.

Precisament aquesta part de la història de son pare, com 
hem dit, no li era gens agradable de recordar i, per tant, 
s’esforçava per esborrar-la del seu currículum íntim.

A la sala, mitjançant el fil musical, en to baixet, una veu 
prou coneguda cantava una cançó que ningú escoltava. 
Deia:

Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg,
de gent que va alçant-se des del fons dels segles,
de les que anomenen places subalternes.
Jo vinc d’un silenci antic i molt llarg,
jo vinc de les places i dels carrers plens
de xiquets que juguen i de vells que esperen,
mentre els homes i dones estan treballant
als petits tallers, a casa o al camp...

Aconseguí  de  moment  arxivar  els  pensaments  que 
l’assetjaven  i,  per  aconseguir-ho  millor,  indicà  a  la 
secretària que fes passar el primer pacient que esperava 
fora, l’historial del qual l’inquietava enormement. Pel que 
sabia,  endebades  havia  anat  a  diversos  psiquiatres  per 
tractar  de  trobar  remei  a  la  seva  patologia.  Era  un 
trastorn  de  difícil  diagnòstic  i,  per  tant,  d’encertar  un 
tractament eficaç.

Era un militar de carrera, de vuitanta i tants anys, ara a la 
reserva,  que havia  anat  pujant  d’escalafó  fins  a  cap de 
divisió. Deia que feia cinc o sis anys que, per un motiu o 
altre,  antics  records,  molt  llunyans,  brollaven de forma 

4



impetuosa  dintre  seu  i  l’hi  produïen  neguit  de  dia  i, 
sobretot,  insomni de  nit.  Assegurava que els  somnífers 
receptats  eren  incapaços  de  provocar-l’hi  la  son.  A 
vegades eren records trivials, d’escassa rellevància, però 
que li infonien una  mena  d’esfondrament  interior. Ara 
se’n sentia culpable en major o menor mesura. Fins feia 
poc eren petits encontres familiars o entre companys de 
professió,  encontres en els  quals  podia haver actuat de 
forma diferent a la que ho va fer. Un que el va turmentar 
força temps fou quan, llavors capità destinat fora de la 
península,  en  estat  de  semiembriaguesa,  muntant  a 
cavall, penetrà en un recinte on oficials i l’estat major de 
la plaça celebraven una festa castrense. L’acte li costà ser 
degradat a tinent.

Últimament, un record que el perseguia sense treva i l’hi 
malmetia  el  sistema  nerviós  era  la  visió  d’uns  ulls 
esbatanats  que  l’omplien  d’angúnia  i  que  no  podia 
arrencar de la ment. En quina pintura de Goya havia vist 
uns ulls semblants? Ara no ho recordava prou bé.

En unes de les posteriors visites, en Marià li suggerí que li 
donés més detalls envers aquells ulls desmesuradament 
oberts.

El militar retirat explicà que durant la guerra civil havia 
presenciat  un  munt  d’execucions,  encara  que  sense 
participar-hi directament. Llavors era un simple alferes 
provisional.

Destinat a Barcelona a principis del 39, la cosa va canviar 
i  va  haver  d’intervenir  en  alguns  afusellaments,  uns  al 
camp de la  Bóta,  d’altres  al  castell  de  Montjuïc.  Havia 
recuperat el grau de capità.
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Eren moltes execucions cada setmana, massa. «Com no 
hi havia prou voluntaris per dur a terme aquesta tasca, 
havíem d’escollir a diari un soldat de cada caserna de la 
ciutat  i  voltants  per  formar  l’escamot  necessari.  Als 
oficials  ens  repugnava  tant  vessament  de  sang.  I  els 
nostres  superiors  ho  sabien.  Més  endavant,  la  guàrdia 
civil ens va donar un cop de mà.

»Una  vegada  que  conduíem  cinc  condemnats  a  ser 
passats per les armes —era pels vols de la setmana santa 
del trenta nou—, en observar que els soldats posaven cara 
de la mala gaita pel que havien de fer, no em va quedar 
altra  alternativa  que  obligar-los  a  beure  una  més  que 
generosa ració de conyac. Vaig manar formar l’escamot i 
fer baixar els reus del camió. Com a mida de precaució, 
no  ens  era  permès  deslliurar-los  dels  lligams  que 
portaven als  canells.  Cal  dir  que alguns,  els  més joves, 
ploraven;  d’altres,  veient  la  mort  tan a  prop,  proferien 
crits que ben bé podríem qualificar de subversius; la resta 
se’n recordava de les nostres mares.

»En  aquella  ocasió,  potser  pels  efectes  de  l’alcohol, 
l’afusellament  va  haver-se  de  repetir  tres  vegades.  Dos 
dels  cinc  rees  quedaren  malferits  damunt  la  terra 
humida.  En  aquell  moment  havia  d’intervenir  jo  per 
donar el tret de gràcia i acabar, d’una vegada per totes, 
amb el patiment dels mal-afusellats. Cal dir que el capellà 
castrense tenia prou feina per donar-los l’extrema unció, 
perquè, segons les ordenances en vigor llavors, ho havia 
de fer després de la primera descàrrega i abans del cop de 
gràcia.  I  ho  vaig  fer  com  m’era  manat.  L’un  morí 
instantàniament. En canvi, l’altre restava de sobines, com 
mirant el cel i, en apropar-m’hi, se’m va quedar guaitant 
fixament,  amb uns ulls que cada vegada s’obrien més i 
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més, semblava que volien sortir-se’n de les òrbites, tant 
que em van atabalar d’allò més i no aconseguí rematar-lo 
fins el quart tret.

»Aquesta imatge colpidora se m’apareix cada vegada que 
intento posar-me al llit i no em deixa aclucar el ulls en 
tota la nit...

En Marià va agrair la sinceritat de la descripció d’aquell 
pacient. 

En la  propera visita l’hi  comunicà que no podia seguir 
sent client seu i que hauria de posar-se a disposició d’un 
altre metge perquè ell no era l’indicat.

—Però per què..., per què, doctor? —féu, angoixat, l’ancià 
militar.

Marià obrí un calaix, del qual va extreure un paper groc i 
mig  escantellat  que  lliurà  al  pacient.  Li  digué,  com 
murmurant entre dents:

—Tingui: llegeixi detingudament aquest document...

I  així  ho  va fer  el  militar,  després  de  col·locar-se  unes 
ulleres de vidres gruixudíssims.

El paper deia que Marià Puiggrós Fa, de vint-i-nou anys, 
en ser jutjat pel tribunal militar corresponent a Barcelona 
i en ser condemnat a l’última pena, el 23 d’abril de 1939 
«murió en descampado por fusilamiento».

El pacient que no podia conciliar el son d’ençà feia molt 
de temps, tornà el paper al doctor i, sense acomiadar-se, 
sortí de la visita com ànima sense esma.
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