
EL NAZI

A primera hora del matí, a començaments de novembre, a Martinet, el termòmetre baixa 

sensiblement. Aquell dia s’havia aixecat una lleugera boira i el riu Segre s’omplia després de l’estiu 

i amb les pluges de la tardor, mentre el sol encara trigaria a escalfar al vianant que a primera hora, 

quan l’astre rei encara no s’ha llevat, camina de pressa pel carrer. Només els cotxes que travessen la 

població recorden que és un poble viu, que tornarà a la vida després d’una nit que, conforme 

s’atansa el solstici d’hivern, cada cop és més llarga. 

El Seat Ibiza va deixar enrere Can Boix i va disminuir la velocitat quan ja ensumava la 

presència del semàfor, aquell guàrdia metàl·lic que atura tots els vehicles, sense cap excepció, per 

recordar-los que entren a una població i que han de conduir amb prudència. Immediatament després 

del semàfor el vehicle va tombar a la dreta, i allà va aparcar. Martinet és un poble travessat per la 

carretera, on els cotxes s’aturen per comprar una coca que ja és famosa. Tanmateix, ho fan quan les 

botigues ja han obert, i a aquella hora tot era tancat i barrat. 

El doctor Alzina, un home de gairebé cinquanta anys, moreno, mig calb i  amb ulleres, va 

sortir del cotxe i mirà les dues persones que es trobaven unes passes més enllà.

Josep Bringué l’esperava en companyia de la seva esposa, la Maria, la dona que regenta la 

petita botiga de queviures que hi ha a la carretera general, a prop de l’oficina de La Caixa. És un 

home fort, amb aspecte saludable i unes galtes vermelles.

—Arribes tard, metge —van ser les primeres paraules que va escoltar el doctor.

Ell i en Josep es coneixen de fa anys. Per això en Josep el tracta amb tanta familiaritat. 

—Bon dia, doctor —va saludar la Maria.

—Bon dia, Maria —respongué el doctor Alzina. A Josep ni l’havia mirat. Llavors sí que 

dirigí un esguard a Josep, que té, si fa no fa, la mateixa edat que ell, i que vestia una caçadora ben 

calenta—. No sóc l’últim d’arribar —es queixà de la rebuda.

—No poc! —exclamà Josep—. L’empresari ja ha arribat.

—Ah, sí? I on és?

—Ha anat a canviar el suc de les olives. Mira que sempre t’ho dic. Els rovellons no esperen. 

N’és molta, la gent que puja a caçar-ne.

En aquell instant va aparèixer un home. Duia un anorac i una gorra, guants a les mans i unes 

bones botes als peus. Tot plegat de bona marca, propi de l’home de ciutat que gaudeix de bona 

posició i que visita la muntanya. Quaranta anys, d’un metre setanta, amb el cabell castany, ben tallat 

i amb fils platejats a les temples que el fan interessant als ulls de les dones. 

—Et presento el metge —va fer Josep, tot dirigint-se cap a l’home que acabava d’arribar.

—Encantat —va oferir la seva mà aquell home, després d’alliberar-la del guant. 



—Aquest és l’empresari —seguí les presentacions Josep. 

Ell mai no diu a la gent pel nom. Per a ell són el fuster, l’empresari, el metge, el mossèn,... 

Tot plegat, més senzill.

—Salvador Alzina —va dir el metge, mentre estrenyia la mà del nouvingut.

—Lluís Cadena —somrigué l’altre—. En Josep me n’ha parlat molt, de vostè. Diu que és un 

bon boletaire.

—De tu, si us plau —li tornà el somrís el metge. 

—Què? Anem per feina o ens quedem aquí una estona petant la xerrada? —tallà Josep la 

conversa, desesperat. 

No li agrada perdre el temps i, com diu sovint, els rovellons no esperen. El metge ja el 

coneix i no li fa cas. Sempre protesta per tot, però és un bon home. Si algun dia has de menester un 

favor, ell serà el primer d’oferir-se.

—No t’oblidis de donar l’oli a en Guimu —va dir Maria.

—Que no! —va fer Josep, arrossegant les síl·labes. 

Les dones... Sempre les dones! Tot ho han de controlar, tot ho han de remenar, tot ho han de 

recordar cinquanta cops. Ni que fóssim idiotes!

—Et conec molt bé —l’amenaçà Maria, aixecant el dit índex, com si hagués pogut escoltar 

els seus pensaments. Llavors es mirà el doctor Alzina—. Vigilarà vostè que li doni l’oli...? 

Malgrat que es coneixen de fa temps, Maria sempre ha tractat de vostè el metge, i el doctor 

Alzina ja ha desistit de demanar-li que el tutegi. No hi ha res a fer. Això de ser metge imposa un cert 

respecte i Maria és més jove que el seu marit. Deu anys, pel capbaix. També bona dona.

—Sí, dona! —féu Josep, i es dirigí cap al Nissan. No pagava la pena seguir allà.

—No et preocupis que ja me n’encarregaré jo, que ho faci —somrigué el doctor Alzina.

—Au, va, home! Que ja fem tard —gairebé cridà Josep.

—Si més no, deixa que agafi la cistella —es queixà el metge.

Josep va bufar amb força i el doctor Alzina es dirigí a l’Ibiza, prengué la cistella i el bastó i 

tornà de seguida. 

Els tres homes van pujar al Nissan i Maria va esperar fins que enfilaren la carretera, camí de 

Bellver. Llavors se’n va tornar, cap a casa, per preparar l’esmorzar del nen. D’aquí poc l’aixecarà 

per anar a escola i després obrirà la botiga, com cada dia.

Dins del Nissan el metge i l’empresari parlaven, mentre Josep romania en silenci. Ara 

s’explicaran la vida, pensava. I ell ja les coneix, ambdues vides. El doctor Alzina fa quinze anys que 

passa consulta a la Seu d’Urgell. Un home molt conegut pels feligresos de la parròquia, com diu 

Josep, i estimat. No és un bon any de rovellons, va moure el cap a cantó i cantó. No havia plogut 

quan ho havia de fer i el bosc estava sec, encara que els darrers dies havia caigut un bon parell de 



ruixats. Però no n’hi ha prou. Si la natura no fa el que ha de fer, malament! Com havia sentit a dir: 

Déu perdona sempre, els homes de vegades, però la natura mai. I la temporada ja s’acaba, perquè el 

fred ja arriba. Tanmateix, alguna cosa hi trobarien. Podien haver anat cap al sud, cap a la serralada 

del Cadí, però ell s’havia estimat més cercar un altre indret que coneixia cap als Pirineus. Allà no hi 

hauria tanta gent i per l’hora que era... Els metges sembla que mai no tenen pressa. I després 

t’esbronquen perquè no has anat a veure’ls quan hi havies d’haver anat.

Al Lluís Cadena el coneix perquè aquest home té una casa a Puigcerdà i ell li ha arreglat 

moltes coses, perquè Josep fa de constructor a hores perdudes. De mica en mica van anar agafant 

confiança, fins que un dia Josep el va convidar a caçar rovellons. Josep, malgrat el seu caràcter, que 

sembla esquerp, fa amistats de seguida. Sembla un contrasentit, però és així. 

Ara, l’empresari explicava al metge que ocupa el lloc de gerent d’una empresa de material 

per automòbils, a prop de Martorell. Treballa sobretot per a la Seat. Abans estava a Barcelona, però 

quan la Volkswagen va comprar l’empresa espanyola, va haver de prendre decisions per 

suggeriment de la pròpia Seat. Calia rebaixar costos. Aquestes eren les noves consignes. De manera 

que va buscar uns terrenys a Martorell i va fer una important inversió per tal de modernitzar tota la 

producció i estalviar-se bona part del transport. Està separat de la seva esposa. Són coses que 

passen, va dir. I Josep va assentir en silenci. 

—Sprechen sie Deutsch? (parla vostè alemany?) —va fer de sobte el metge.

—Jawohl! (sí, senyor!) —respongué Lluís.

—Voleu parlar com Déu mana! —es queixà Josep—. No perds mai ocasió per demostrar que 

vas estudiar amb els caps quadrats —es dirigí al doctor Alzina.

—Va estudiar a Alemanya?

—Al col·legi alemany de Barcelona.

Sí, sí. Josep ja coneix la història, i va agafar el trencall de Prullans per dirigir-se a Ardòvol. 

Allà deixarien el Nissan i pujarien a peu cap al nord-est. Hauria pogut arribar a Bellver i tombar cap 

a Talltendre, que resulta més fàcil per caminar, però anaven curts de temps per culpa del metge. De 

manera que el faria bufar una estona. «No dius que això de fer muntanya i bosc és molt sa? Doncs, 

faràs salut!» —Va exclamar al seu interior.

—Portes navalla? —va preguntar Josep a l’empresari, quan havia aturat el Nissan i es 

disposaven per sortir.

—Que la necessito?

—Collons, els de ciutat! —va fer Josep. Ell és així. Parla tal com raja—. No em diguis que 

no has anat mai a caçar rovellons!



—Doncs, no. No he anat mai a collir rovellons.

—Els rovellons no es cullen. Es cacen —corregí Josep. Va remenar dins la guantera i li’n va 

passar una, de navalla—. Sou vosaltres, els que foteu malbé el bosc. El rovelló s’ha de tallar, no pas 

arrencar. Per això no és cull, sinó que es caça —repetí.

El doctor Alzina va somriure. Sí, Josep té un caràcter esquerp. Sort que és una gran persona. 

En cas contrari, es quedaria més sol que un mussol. 

Els camacos i els pixa-pins solen ser bastant passerells, en això de la muntanya. L’empresari 

tampoc no duia ni bastó ni cistell. Havia pres un parell de bosses de plàstic que van tornar a aixecar 

les protestes de Josep, quan les va veure.

—Té, un cistell —va fer, agafant un dels que duia al darrere—. Si vas amb una bossa els 

aixafaràs tots. Suposo que, si més no, saps caminar.

—Què? Avui t’has llevat de tort? —rigué el doctor Alzina.

—Cony! Que quan vas a muntanya, has d’anar preparat —exclamà Josep, mentre tancava el 

Nissan.

Poc després els tres homes enfilaven el camí que grimpava muntanya amunt. Josep obria la 

marxa, l’empresari el seguia i el metge tancava la comitiva. 

No haurien fet ni dues-centes passes, que el doctor Alzina va preguntar:

—Ja portes l’oli pel Guimu?

—Merda! —va fer Josep, i s’aturà de cop. Va mirar cap al Nissan. Sort que no era gaire 

lluny!—. Seguiu amunt, que ja us atraparé —digué, i baixà pel prat en direcció al vehicle.

El doctor Alzina respirà fondo. Josep deixa anar una paraulota cada cop que obre la boca. 

Això forma part d’ell, de la mateixa manera que els arbres formen part del bosc. Va mirar cap 

amunt, cap als pins que es veien més enllà. Josep els atraparia de seguida. 

—Qui és Guimu? —demanà Lluís, quan ja havien començat a caminar de nou. Feia estona 

que hi pensava, en aquell home que tothom esmentava. Ara anaven l’un al costat de l’altre i no 

duien el ritme que els imposava Josep.

—Un personatge curiós —somrigué el doctor Alzina—. És un home gran, molt gran, que viu 

dalt de tot de la muntanya. Deu de tenir més anys que Matusalem, i viu tot sol en una cabana que ell 

mateix s’ha construït. 

—I de què viu?

—Cobra una petita pensió, perquè va ser pastor. Un pastor molt especial. Expliquen que va 

aparèixer un bon dia, a mitjan anys quaranta, tot just cap al final de la Segona Guerra Mundial, i 

aquí es va quedar.

—No és d’aquestes terres?

—No —negà el metge—. I ningú no sap d’on és ni d’on va venir. Cap als anys quaranta el 



va trobar un pastor, mig mort de fred, dalt de la muntanya. Anava perdut i no parlava la nostra 

llengua.

—I com és que s’hi va quedar?

—Una història divertida. La guàrdia civil el va detenir, però només durant un parell de dies. 

Es veu que Guimu s’havia fet molt amic del mossèn, que, només conèixer la notícia, va parlar amb 

el bisbe de la Seu d’Urgell. Ja saps que, en aquella època, l’Església tenia molta mà. Ningú no ha 

sabut mai què li devia de dir aquell mossèn, al bisbe, però el cert és que el governador militar de 

Lleida va fer una trucada a la guàrdia civil i els va ordenar que el deixessin en pau. No feia cap mal 

a ningú i es passava el dia contemplant les muntanyes i ajudant el pastor que l’havia trobat. De 

manera que des d’aleshores ha viscut en aquestes contrades i ningú no l’ha molestat. El més curiós 

de tot és que és un home instruït. D’això no en tinc cap dubte. Parla català i castellà com tu i com jo 

i l’hem vist força sovint llegint llibres.

—Quin nom és Guimu?

—Doncs, Guimu. Ja t’he dit que és un cas força especial. 

Lluís anava a fer una nova pregunta, però en aquell moment se’ls va aplegar Josep.

—Si gairebé no us heu mogut de lloc! —exclamà.

—El Lluís m’estava preguntant per Guimu. Potser tu saps per què li diuen així —digué el 

metge.

—Sempre li hem dit així —s’estranyà Josep.

—Però, és nom o cognom? —demanà Lluís.

—I jo què sé! —alçà les espatlles Josep—. Cada més La Caixa rep una pensió a nom de 

Guimu, i ningú no fa preguntes. Ni la Seguretat Social.

—Sou ben estranys, a Martinet —féu Lluís—. No us pica la curiositat?

—No —negà amb el cap Josep, com si qualsevol altra resposta fos absurda—. No fa cap mal 

a ningú. I jo des que tinc ús de raó, sempre l’he vist igual. És Guimu, el pastor. Ja n’hi ha prou. Què 

més vols saber?

—Doncs, d’on va venir, per exemple.

—I quan ho sàpigues, què faràs? Seràs més feliç? —mogué Josep el cap a dreta i esquerra, i 

va fer petar la llengua—. Els de ciutat! —exclamà, i seguí caminant.

El camí es tornà més pendent i Lluís va començar a bufar de valent. Llavor, Josep va treure 

la navalla, va prendre una branca, la va pelar de fulles i la hi va passar.

—Veus per a què serveix un navalla? I ara sabràs per a què serveix un bastó.

Portaven ben bé una hora caminant pel bosc, però Josep no s’aturava i Lluís ja havia 

demanat tres cops on eren els rovellons.

—Si no plou quan ha de ploure, els rovellons s’amaguen i cal anar més lluny —digué el 



metge—. Però, ja en trobarem. I, si no, li ho podem preguntar a Guimu.

—Falta molt per arribar a la cabana d’aquest pastor? —preguntà Lluís, esbufegant.

—Ja som a prop. Allà podràs descansar una mica.

Poc després, aparegué una clariana. En el bell mig hi havia una cabana rústega, construïda 

amb pedres i fang. No es veia ningú a la vora. 

—Potser Guimu ja fa estona que s’ha llevat i se n’ha anat a fer la nostra feina. No, si ja ho 

deia jo, que no es pot venir amb un metge que se li enganxen els llençols —es queixà Josep.

—Segur que és dins —respongué el doctor Alzina, amb la cantarella que empres quan vols 

fer callar algú, quan li dius que ja n’hi ha prou, de remugar.

Van arribar a la porta de fusta vella. Lluís va veure que no tenia pany. 

—Guimu! —cridà Josep. Però no va rebre cap resposta.

Empenyé la fusta i la claror del matí es colà pel forat.

Entrà amb timidesa. Darrera de la porta oberta hi havia un llit. I allà el va descobrir. 

—Guimu —repetí Josep, aquest cop més fluix.

I es va atansar fins aquell cos, per despertar-lo. Li va tocar el braç. 

El doctor Alzina, en veure la cara que feia Josep, va entrar-hi. Guimu estava al llit, amb 

l’esquena mig recolzada a la paret, com si descansés. S’hi va atansar i li va prendre el pols.

—És mort? —escoltaren la veu de Lluís, amb timidesa, que també havia entrat a la cabana.

—Sí —va fer el doctor Alzina—. Pobre! Jo diria que no fa ni una hora que ha mort.

—Veus? —mogué Josep el cap a dreta i esquerra—. Si haguessis arribat quan ho havies 

d’haver fet, potser l’hauríem pogut ajudar.

—I si tu no haguessis oblidat l’oli i si el sol hagués sortit més aviat i si ell hagués tingut 

l’atac més tard i si el món fos quadrat... —li contestà el metge, empipat—. Quan t’arriba l’hora... —

negà amb lents moviments, i féu petar la llengua.

—De què ha mort? —demanà Lluís.

—De què mor un home tan gran com ell? El cor diu que ja en té prou i aquí s’acaba tot.

—Pobre! Aquí tot sol. Deu d’haver patit —va fer Josep.

—Jo diria que no. Guaita. Fins i tot somriu. Per a mi que se l’ha vista a venir, s’ha estirat 

tranquil·lament, tal com era ell, i s’ha apagat com una espelma —explicà el doctor Alzina.

—Hem d’avisar el metge —va fer Josep, i el doctor Alzina se’l va mirar—. Vull dir que hem 

d’avisar algú —corregí.

—En aquests casos, quan ha mort sense que no hi hagués ningú present, s’ha d’avisar la 

policia —digué el doctor Alzina—. Algú porta mòbil?

—Jo en porto —va dir Lluís, i va treure el telèfon de la butxaca. Va intentar connectar-lo, 

però no va poder—. M’he quedat sense bateria —es disculpà.



—Jo no en porto mai —va dir Josep.

—I jo, amb les presses que m’has futut tu, tros de tanoca, me l’he deixat al cotxe —va fer el 

metge, mirant Josep—. Algú haurà de baixar i avisar, i tu tens tots els números. Coneixes millor que 

ningú aquestes contrades i jo sóc el metge i m’haig de quedar.

—Sí, jo aniré més ràpid —afirmà Josep.

—Ja no hi ha presa —somrigué amb tristor el metge.

—Volia preguntar-li sobre el seu passat, però ara no podré —va dir Lluís.

—Tant t’interessava? 

—Era pura curiositat. És deformació professional o, potser, sempre he estat un tafaner —

respongué, i s’atansà al cos de l’infortunat, mentre els altres dos sortien de la cabana. 

Lluís mai no ha vist ningú que morís d’una forma tan natural. Tots els que ha vist morir (no 

gaires), ho havien fet per causa d’un accident o després d’una malaltia que els deixava fets un nyap. 

Tanmateix, aquell home semblava haver mort feliç. I això el sobtava. De manera que el contemplà. 

Llavors va veure alguna cosa al costat de la paret. Semblava com si abans de morir el pastor 

hagués estat mirant una fotografia i que, en tancar els ulls, se li havia escapat de les mans. La va 

agafar i la va examinar durant uns moments. Com no podia distingir-la clarament, s’apropà a la 

porta de la cabana i l’exposà a la llum del dia. 

El doctor Alzina donava les darreres instruccions a Josep i va veure de cua d’ull que Lluís 

entrava esperitat a la cabana. 

—Què deu d’haver trobat? —s’estranyà, i els dos homes es dirigiren cap allà. 

Només entrar-hi van descobrir que Lluís estava plantat davant del cadàver i posava cara de 

babau.

—Òstia! —va fer Lluís, en adonar-se de la presència del metge i de Josep, que es posaren al 

seu costat—.Guimu era un nazi! —cridà Lluís, amb uns ulls com a taronges, mentre els passava la 

fotografia.

—Què dius, ara? —s’exclamà el doctor Alzina.

—Guaita! —assenyalà el rostre d’un dels dos homes que apareixien a la fotografia, vestits 

amb l’uniforme de les SS—. No em diguis que no és ell!

El doctor Alzina va examinar amb atenció la fotografia.

—S’assemblen. No ho puc negar —va dir—. Però és una fotografia molt vella i ens podem 

equivocar. 

Josep va prendre la fotografia i la comparà amb el rostre de Guimu. De sobte va descobrir la 

cicatriu que hi havia sota l’ull esquerre de l’home que apareixia vestit amb l’uniforme de les SS. 

—Mare de Déu! —es quedà astorat—. I tant que ho és!

—Això explicaria perquè els franquistes el van deixar viure aquí, sense tocar-li els pebrots 



—digué Lluís.

—No pot ser —negava Josep—. És impossible! Un home com ell, tant amable amb 

tothom... —va dir, mentre tombava la fotografia—. Què hi diu aquí? —va senyalar les paraules 

escrites al darrere.

El doctor Alzina li hi va prendre i l’exposà a la llum del dia. Les lletres estaven mig 

esborrades.

—Per al meu amic i company Ludwig Jurgens —va traduir—. Està signat per un tal sergent 

Rudi Hassestein.

—No m’ho puc creure —seguia negant Josep. 

—Què no ho veus? —va fer Lluís—. El sergent és l’altre i ell és el soldat de la foto. No hi 

ha dubte —Llavors mirà el cadàver amb odi—. Si no fos mort, li trencaria el cap.

—Però és mort i l’hem de respectar —digué el metge.

—Respectar? A un malparit fill de puta com aquest?

—No t’ha fet res —digué Josep.

—Tinc un nebot, el fill d’una germana meva, que fa set anys va ser atacat per cinc cap-

rapats. Ha quedat paraplègic. Comprens? —explicà Lluís—. Van trigar més d’un any a jutjar-los i 

ells es van presentar davant del tribunal ben vestits, amb camisa i corbata i amb el cabell que els 

havia crescut. El seu advocat va ser molt hàbil i va aconseguir que tres quedessin lliures de càrrecs, 

mentre que un ja havia pagat amb la presó preventiva i l’altre va estar tancat dos anys i va sortir per 

bona conducta, però els metges van dir que el meu nebot romandria per sempre més estacat a una 

cadira de rodes. Els cabrons van condemnar el meu nebot a cadena perpètua, i ells tan feliços. I dius 

que no m’ha fet res? —escopí al terra—. Són els fills de puta com aquest, que van escampar les 

idees dels cap-rapats. Jo no em quedo aquí, per vetllar un malparit com aquest, que em fa venir 

basques. T’hi acompanyaré —va dir a Josep, tot decidit.

El doctor Alzina, des de la porta de la cabana, va veure com s’allunyaven Josep i Lluís. No 

anaven de pressa, sinó que caminaven amb el cap baix, mentre remugaven. 

Llavors va tornar a entrar a la cabana i es va quedar mirant el cadàver d’aquell home que 

somreia feliç. 

Bé, algú s’hi havia de quedar. De manera que es dirigí cap a la finestra tancada. L’obrí per 

tal que la llum del sol, que ja començava a despuntar, il·luminés millor l’estança, i en aquell instant 

aparegué al seus ulls la petita taula de fusta i, damunt d’ella, el plec de fulls lligats amb una corda. 

Al primer full va poder llegir en alemany: EL RELAT DE GÜNTER PSARRIS.

—Qui deu ser Günter Psarris...? —va mormolar—. I què hi fa aquest escrit aquí?

Prengué el plec de fulls i va desfer el nus. Poc després, apareixia el relat de Günter Psarris. 

Era la lletra de Guimu. No hi havia dubte. Disposava ben bé d’un parell d’hores llargues i no tenia 



altra cosa per fer. D’altra banda, si Guimu se l’havia vista a venir, si havia pres la fotografia, havia 

deixat aquell relat damunt la taula i si, en morir, somreia, era evident que desitjava que qui el trobés, 

el llegís. Ara, després del descobriment que havia fet Lluís, el metge també sentia curiositat per 

saber qui va ser Guimu. 

Es va seure a la porta de la cabana i començà a llegir. Potser el pastor era aficionat a escriure 

novel·les. Però, en llegir les primeres pàgines, van començar els descobriments importants.


	EL NAZI

