
	

	

JO,	PER	SI	DE	CAS,	ME’N	VAIG 
	

PART	1	
	

1	

A	NOU	MAL,	NOU	REMEI 
	

Em	 presento:	 el	 meu	 nom	 és	 Quim	 Pladevall	 Bonet.	 Vaig	

néixer	el	22	de	maig	de	1952	al	peu	del	castell	de	Ciutadilla,	a	

la	Vall	del	Corb.	Vaig	estudiar	dret	a	la	Universitat	de	Lleida	i	

un	cop	acabada	la	carrera	vaig	obrir	despatx	a	Barcelona,	fins	

que	 un	 bon	 dia	 vaig	 decidir	 traspassar-lo	 i	 buscar	 nous	

horitzons.	Els	Borbons	no	em	deixaven	viure.	O	més	ben	dit,	

dormir. 

	 Aquesta	és	la	història	dels	anys	que	vaig	viure	lluny	de	

Catalunya.	

		

Va	arribar	un	dia	que	no	vaig	poder	més.	Feia	temps	que	tot	el	

cos	em	feia	mal.	Fins	i	tot,	em	sentia	la	cama	que	no	tenia,	la	

que	em	van	haver	d’amputar	per	la	incompetència	del	metge	

que	 aquell	 fatídic	 dia	 estava	 de	 guàrdia	 a	 l’hospital.	

Tanmateix,	he	de	dir	que	en	una	determinada	etapa	de	la	vida	

això	de	portar	una	 cama	postissa	 em	 seria	de	molta	utilitat.	

Qui	m’ho	havia	de	dir!	Bé,	però	anem	al	que	anàvem. 
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El	cert	és	que	feia	temps	que	havia	perdut	les	ganes	de	

treballar,	i	la	feina,	al	despatx,	se’n	ressentia.	El	cap	em	bullia.	

Em	passava	 les	 nits	 en	blanc	mentre	m’anaven	desfilant	 pel	

pensament,	 un	 per	 un,	 tots	 els	 clients	 i	 els	 seus	 problemes,	

legals	 i	 de	 família.	 Quan	 per	 fi	 aconseguia	 adormir-me,	 un	

somni	se’m	repetia	nit	rere	nit.	Ja	no	sé	què	m’estimava	més:	

si	prendre’m	una	pastilla	i	aclucar	els	ulls	fins	que	em	vingués	

la	son,	o	mantenir-los	oberts	com	taronges	 i	veure	passar	el	

temps.	 I	 quan	aconseguia	dormir,	 era	un	desgavell.	 La	 culpa	

de	 tot	 aquell	 desori	 la	 tenia	 Felipe	 IV,	 el	 del	 quadre	 Las	

Meninas	que	tenia	al	capçal	del	llit,	allà	on	els	avis	hi	haurien	

penjat	la	talla	d’un	Sant	Crist	crucificat	i	els	pares	un	tapís	de	

macramé.	 Temps	 era	 temps.	 Però	 la	 Mercè	 hi	 havia	 volgut	

encabir	aquella	obra	ja	quan	vam	moblar	la	nostra	cambra	de	

matrimoni.	 

Mentre	dormia,	veia	el	rei	sortint	del	quadre	i	penjant	

els	 llençols	 i	 les	 tovalloles	 a	 la	barra	dels	vestits	de	 l’armari	

encastat	 (bastant	 lleig	 i	 depriment,	 per	 cert).	 Enmig	 de	 tal	

disbauxa,	 els	 mitjons	 cobraven	 vida	 i	 intercanviaven	 el	 seu	

lloc	als	calaixos	amb	el	dels	calçotets;	i	els	calçotets	amb	el	de	

les	calces	de	la	Mercè;	i	el	de	les	meves	corbates	amb	el	dels	

seus	sostenidors.	 I	 l’endemà,	 feina	hi	havia	per	 trobar	res.	A	

més,	 la	 pintura	 de	 la	 cambra	 es	 desfeia	 i	 regalimava	 fins	 a	

omplir	 les	 galledes	 que	 algú,	 potser	 la	 Infanta	 Margarita	 o	

Doña	Mariana	de	Austria	del	quadre,	devien	haver	col·locat	al	

sòcol	de	 les	quatre	parets	de	 l’habitació	perquè	no	taqués	el	

terra.	 A	 la	 làmpada	 del	 sostre,	 de	 cristall	 barat,	 s’hi	 havia	

enfilat	 el	 mastí	 espanyol	 pintat	 als	 peus	 del	 nan	 Nicolasito	
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Pertusato.	 Tots	 –la	 làmpada	 també–	 es	 movien	 al	 ritme	 de	

l’himne	 de	 Riego,	 tocat	 per	 un	 corneta	 de	 l’exercit	 de	 Sa	

Majestat,	 amb	 la	 lletra	 d’Amics	 per	 sempre	 cantada	 per	 la	

Coral	 Sellarès	 de	 Gavà.	 Ho	 sé	 perquè	 tots	 els	 cantaires	

portaven	el	nom	de	la	coral	a	la	carpeta	de	les	partitures.	I	en	

presumien. 

L’escena	 era	 divertida,	 però	 jo	 acabava	 marejat	 i	

vomitant	 a	 les	 galledes	 que	 recollien	 la	 pintura	 regalimada.	

N’estava	 tip	 de	 tot	 plegat,	 encara	 que	 pitjor	 hauria	 sigut	 un	

somni	focalitzat	en	el	Guernica	de	Picasso.	Al	menys,	la	família	

reial,	amb	el	Príncep	d’Astúries	al	capdavant,	no	feia	por	com	

les	bombes	del	36.	Em	despertava	 sobresaltat,	 i	 la	Mercè,	 al	

meu	costat,	dormia	com	podia.	Del	meu	desordre	nocturn,	se	

n’adonava,	i	més	d’una	vegada	m’ho	havia	recriminat. 

Quan	 no	 vaig	 poder	més,	 li	 vaig	 dir	 que	 tenia	 hora	 al	

metge	sense	explicar-li	perquè.	Hauria	pensat	que	era	boig. 

—Què	et	passa,	Quim?	No	estàs	bé?	—em	va	preguntar.	

—Sí,	sí.	Vaig	aviam	si	em	donen	unes	vitamines.	Fa	dies	

que	no	m’aguanto.	La	feina,	ja	saps! 

—De	passada,	diga-li	al	doctor	que	et	doni	un	parell	de	

viagres,	que	amb	tant	d’estrès	tot	va	de	cap	a	caiguda. 

	 A	l’Hospital	de	Sant	Pau,	el	doctor	Gerard	Bosch	em	va	

fer	esperar	més	d’una	hora.	La	recepció	estava	de	gom	a	gom	i	

vaig	 pensar	 en	 la	 teoria	 dels	 metges	 i	 advocats:	 com	 més	

plena	està	la	sala	d’espera,	més	bo	aparenta	ser-ne	el	titular,	

encara	 que	 potser	 es	 passi	 estones	 badant	 per	 la	 finestra	

mentre	els	clients	esperen	impacients. 
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—Per	 favor,	 el	 senyor	 Pladevall!	 —va	 cridar	 la	

infermera	 embotida	 en	 un	 uniforme	 de	 color	 malva	 i	 unes	

crocs	del	mateix	color. 

—Sí,	 soc	 jo	—li	 vaig	 contestar,	 i	 em	va	 fer	 entrar	 a	 la	

consulta.	

—Bon	dia,	senyor	Pladevall.	Segui,	segui.	Bé,	vostè	dirà	

—em	va	dir	el	metge. 

Li	 vaig	 explicar	 que	 feia	 dies	 que	 em	 costava	 dormir	

per	culpa	d’aquell	somni	relacionat	amb	el	quadre	del	pintor	

de	 Sevilla,	 que,	 amb	petits	matisos,	 s’anava	 repetint.	Mentre	

va	 durar	 el	 meu	 relat,	 el	 psiquiatre	 anava	 jugant	 amb	 una	

llibreteta	de	color	fúcsia	on	després	hi	devia	anotar	totes	les	

dèries	dels	pacients	 i,	mentre,	m’interrogava	amb	preguntes,	

al	 meu	 parer,	 força	 estranyes.	 Perquè,	 quin	 sentit	 tenia	

preguntar-me	 per	 les	 picors	 del	 coll,	 si	 em	 sortia	 sèrum	 de	

l’orella	 o	 si	 tot	 el	 dia	 volia	 cardar.	 Vaig	 trobar	 que	 algunes	

preguntes	no	tenien	ni	cap	ni	peus,	però	les	hi	vaig	contestar.	

Al	cap	 i	a	 la	 fi,	ell	era	el	professional	 i	 jo	m’havia	posat	a	 les	

seves	mans.	Ara	bé,	què	hi	tenia	a	veure	si	anava	més	calent	

del	normal	 amb	el	que	em	passava?	L’únic	que	 tenia	 clar	 és	

que	ho	volia	enviar	tot	a	pastar	fang.	També	la	meva	dona. 

—Degut	a	 la	seva	feina,	vostè	té	un	gravíssim	trastorn	

obsessiu	compulsiu.	De	 llibre,	vaja.	De	 fet,	 aquesta	patologia	

és	 la	meva	especialitat.	Cregui’m,	senyor	Pladevall,	el	que	ha	

de	 fer	 és	 canviar	 de	 feina,	 i	 si	 pot	 ser	 també	 de	 país.	 Deixi	

l’advocacia	 i	 dediquis	 a	 una	 cosa	 no	 tan	 estressant,	 sense	

tanta	responsabilitat.	No	vulgui	carregar	amb	la	preocupació	

de	 tenir	 un	 client	 a	 la	 presó	 per	 una	 mala	 praxi	 o	 per	 no	
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dedicar-hi	prou	temps.	Amb	una	nova	vida	li	passaran	tots	els	

mals.	Si	no,	ja	ho	sap:	els	monstres	reials	acabaran	amb	vostè.	 

	 Vaig	 sortir	 de	 la	 consulta	 que	 si	 em	 punxen	 no	 em	

treuen	sang.	Vaig	pensar	que	una	cosa	era	dir-ho,	i	una	altra,	

molt	 diferent,	 fer-ho.	 M’ho	 va	 posar	 realment	 difícil,	 aquell	

paio.	 

	 Potser	havia	de	fer	cas	al	metge,	però	abans	de	prendre	

una	decisió	i	comentar-ho	amb	la	Mercè,	m’ho	volia	rumiar.	El	

cert	és	que	no	podia	continuar	d’aquella	manera.	M’hi	anava	

la	 salut.	 Per	 on	 començo?,	 em	 vaig	 preguntar,	 i	 vaig	 decidir	

parlar-ho	 amb	 els	 amics.	 Necessitava	 escoltar	 opinions,	

encara	que	després	fes	tot	el	contrari	del	que	m’aconsellessin.	

O	no. 

Se’m	 va	 ocórrer	 trucar	 el	 Pere	 Regalat,	 un	 bon	 client,	

amb	qui	havia	fet	amistat	perquè	ja	feia	molt	temps	que	venia	

a	consultar-me	desgràcies	i	samfaines.	Era	aparellador	i	havia	

tingut	diversos	problemes	en	 les	seves	obres.	Uns	edificis	se	

l’hi	 esquerdaven	 i	 uns	 altres	 tenien	 més	 filtracions	 que	 les	

Coves	del	Salnitre.	I	tot	perquè	els	arquitectes	li	escatimaven	

el	ciment	i	la	ferralla	a	fi	i	efecte	que	la	construcció	els	sortís	

més	 barata	 i	 així	 poder	 cobrar	 la	 prima	 convinguda	 amb	 el	

promotor.	 En	 Pere,	 també	 era	 un	 gran	 caçador.	 Més	 d’una	

vegada	 m’havia	 obsequiat	 amb	 unes	 guatlles,	 que	 havia	

abatut	 el	 diumenge	 anterior	 a	 qualssevol	 de	 les	 seves	

assídues	 visites	 al	 despatx,	 perquè	 la	Mercè	 les	 desplomés	 i	

les	posés	a	la	cassola.	A	la	Mercè	li	feia	mandra	cuinar-les	i	ho	

feia	sense	gaire	convicció.	Fins	i	tot,		moltes	vegades	ho	havia	
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de	 fer	 jo,	 si	 no	 es	 feien	 malbé	 a	 la	 nevera	 i	 em	 sabia	 greu	

llançar-les. 

Jo	 sabia	que	el	Pere	Regalat,	 que	 tants	diners	m’havia	

fet	 guanyar,	 tenia	 un	 cunyat	 psicòleg:	 Juan	 Carlos	 Rey	 –un	

paio	 alt	 i	 molt	 trempat,	 rondant	 la	 cinquantena,	 propietari	

d’un	iot	que	devia	valer	una	fortuna–	amb	qui	sovint	sortia	a	

abatre	qualsevol	animal	que	saltés	o	volés	per	Catalunya.	Com	

que	 li	 tenia	 confiança,	 li	 vaig	 comentar	 que	 m’agradaria	

consultar	el	meu	problema	amb	el	Rey,	per	tenir	una	segona	

opinió	sobre	el	que	m’havia	suggerit	el	doctor	Bosch. 

Un	 diumenge	 dematí	 sortíem	 amb	 el	 cotxe	 que	

l’intrèpid	 caçador	 feia	 servir	 només	 per	 a	 la	 caça	 menor,	

perquè	 la	 caça	 major	 ja	 suposava	 una	 altra	 tècnica	 i	 més	

despesa.	També	més	temps	lliure,	 i	de	temps,	ell	no	en	tenia	

gaire.	 Era	 una	 furgoneta	 amb	 milers	 de	 quilòmetres	 al	

comptador.	Bruta	i	plena	de	pèl	dels	gossos	que	carregava	al	

maleter.	 Era	 un	 cotxe	 que	 feia	 més	 per	 a	 un	 traficant	 de	

ferralla	 o	 un	 arreplegador	 d’animals	 escanyolits	 amb	

destinació	 a	 qualsevol	 escorxador,	 que	 no	 pas	 per	 a	 un	

eminent	doctor	en	psicologia. 

	

Eren	les	cinc	del	matí	quan	el	Rey	i	el	Regalat	em	van	recollir	

a	la	Diagonal.	Em	vaig	entaforar	al	cotxe	com	vaig	poder,	amb	

un	pòinter	a	cada	costat	i	un	setter	al	darrere.	Bellpuig	era	el	

nostre	destí,	on	hi	havia,	 segons	el	psicòleg-caçador,	un	dels	

millors	vedats	de	caça	de	Lleida.	Coneixia	Bellpuig	perquè	de	

jove	 hi	 havia	 anat	 sovint	 a	 jugar	 a	 billar	 a	 La	 Fontana,	 un	
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establiment	emblemàtic	on	tots	els	bellpugencs	i	molts	veïns	

de	la	comarca	s’hi	havien	fet	grans. 

Vam	 arribar-hi	 a	 dos	 quarts	 de	 set	 del	 matí,	 i	 només	

obrir	 les	 portes	 de	 la	 furgoneta,	 les	 bèsties	 van	 sortit	

escopetejades	 com	 si	 ja	 haguessin	 vist	 un	 esquadró	 de	

perdius.	 Jo	 vaig	 fer	 el	mateix	 perquè	 volia	moure’m.	 A	més,	

necessitava	alliberar	el	nas	de	la	fortor	que	s’hi	respirava,	de	

gos	caigut	en	un	bassal. 

	 El	dia	pintava	bé.	Començava	a	clarejar	i	semblava	que	

seria	magnífic.	Ens	havíem	de	trobar,	al	forn	de	la	plaça,	amb	

uns	 veïns	 dels	 pobles	 dels	 voltants,	 socis	 d’aquell	 vedat	 de	

més	 de	 cinc-centes	 hectàrees.	 Desprès	 d’un	 bon	 esmorzar	

d’embotits	i	coques	de	recapte,	vam	sortir	al	camp.	El	cap	de	

colla	era	el	Jaume,	un	aparellador	del	poble,	que	també	vivia	a	

Barcelona,	 amic	 del	 Regalat.	 Cap	 allà	 a	 les	 dotze	 portàvem	

gairebé	tres	hores	caminant	sota	un	sol	de	justícia,	i	per	molt	

que	corrien	la	desena	llarga	de	gossos	que	portàvem,	no	havia	

sortit	cap	animal	per	abatre.	Ja	arribàvem	a	Tàrrega,	vorejant	

la	N-2,	 i	 res.	O	aquells	quatre	potes	patien	d’anòsmia,	o	 tots	

els	animals	susceptibles	de	ser	caçats	havien	fugit	als	pobles	

veïns,	per	burlar	els	intrèpids	senyors	de	l’escopeta. 

	 No	val	la	pena	que	expliqui	la	cacera	més	enllà	del	que	

fins	aquí	he	contat,	però,	si	no	podia	presumir	de	les	bestioles	

caçades	–ningú	no	va	disparar	ni	un	sol	tret–,	a	fe	de	Déu	que	

la	meva	xerrada	amb	el	psicòleg	va	ser	profitosa.	Entre	ensurt	

i	ensurt	de	si	sortia	o	no	sortia	la	presa,	li	vaig	anar	explicant	

al	Rey	els	meus	 somnis.	No	només	el	que	més	es	 repetia	de	
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l’obra	 d’art	 que	 tenia	 al	 capçal	 del	 llit,	 sinó	 d’altres,	

protagonitzats	també	per	la	reialesa	filipista.	 

Tot	plegat	havia	començat	feia	uns	mesos	amb	Felipe	II,	

que	 pel	 que	 s’intuïa	 en	 les	meves	 nits	 de	 sofriment,	 era	 un	

sanguinari.	Sort	que	les	escenes	que	protagonitzava	als	meus	

somnis	representaven	balls	reials	amb	 la	 Infanta	Margarita	 i	

la	 seva	 cort	 a	 les	 possessions	 de	 les	 Filipines,	 on	 s’hi	

desplaçava	 sovint	 perquè	 totes	 eren	 seves.	Ho	 eren	 tant,	 de	

seves,	 que	 fins	 i	 tot	 les	 havia	 batejat	 afegint	 un	 sufix	 al	 seu	

nom	de	pila,	i	en	plural,	perquè	n’eren	moltes.	Els	somnis	van	

seguir	amb	Felipe	III	assegut	davant	de	la	llar	de	foc	de	palau,	

rostit	 com	un	 pollastre,	 amb	 Felipe	 IV	 i	 les	 corredisses	 dels	

protagonistes	de	Las	Meninas	que	ja	he	narrat,	i	acabant	amb	

el	boig	de	Felipe	V	visitant	Cervera	disfressat	de	granota	–roc,	

roc,	roc–	on	hi	havia	fet	aixecar	una	universitat	com	a	premi	a	

la	fidelitat	de	la	ciutat	durant	la	Guerra	de	Successió. 

En	sentir	el	meu	relat,	Juan	Carlos	Rey	ho	va	tenir	clar: 

—Fixa’t-hi	 bé—	 em	 va	 dir,	 ja	 tutejant-nos—,	 amb	 el	

que	m’has	explicat,	no	hi	ha	dubte	que	tens	una	greu	aversió	

als	monarques	filipistes. 

Hòstia,	vaig	pensar,	aquest	psicòleg	és	bo	de	collons.	Ja	

m’ho	havia	dit	el	seu	cunyat,	ja.	

—I	 què	 creus	 que	 he	 de	 fer,	 Juan	 Carlos?	 —vaig	

preguntar-li.	

—Quim,	 has	 somiat	 alguna	 vegada	 amb	 l’actual	 cap	

d’estat?	
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―No,	 no,	 jo	 mai,	 però	 tinc	 un	 amic	 que	 hi	 somiava	

sovint	quan	sortia	de	nit	amb	el	casc	 i	 la	moto,	d'amagatotis	

de	la	seva	sofisticada	senyora.	Però	jo	mai.	 

—Amic	 Quim,	 t’adones	 que	 tens	 un	 altre	 Felipe	 a	 la	

cua?	Quan	l’actual	monarca	sigui	declarat	incapaç,	que	tot	pot	

ser,	per	allò	de	 l’endogàmia	borbònica,	o	abdiqui	per	gaudir	

de	la	llibertat	plebea	i	passejar-se	amb	qualsevol	de	les	seves	

amants,	no	te	n’escaparàs.	A	més,	fixa’t:	al	que	vindrà	també	li	

van	 regalar	 el	 títol	 de	 Príncep	 d’Astúries	 com	 al	 de	 Las	

Meninas.	M’has	dit	 que	 t’ho	passes	malament,	 que	 ja	 n’estàs	

fart.	Doncs	abandona	la	monarquia,	home.	No	cal	que	canviïs	

de	feina,	perquè	si	la	feina	d’advocat	t’agrada,	continua,	però	

al	menys	canvia	de	país.	Hi	ha	moltes	 repúbliques	arreu	del	

món	 que	 t’acolliran.	 Creu-me!	 A	 nou	mal,	 nou	 remei,	 diuen,	

oi? 

Em	vaig	despertar	passades	les	onze	de	la	nit	al	mateix	

semàfor	 on	 m’havien	 recollit	 de	 matinada.	 Me’n	 vaig	

acomiadar	 ja	més	com	a	amic	que	com	a	pacient,	 i	en	aquell	

moment	em	vaig	decidir.	No	volia	suportar	un	altre	monarca,	

ni	en	somnis.	Va	ser	aleshores	quan	vaig	dir:	jo,	per	si	de	cas,	

me’n	vaig. 

 
	


