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Impostures. Blablablismes i altres koales

En aquest món el que predomina són les impostures. Malgrat que tot-
hom i totdon parla de canvis socials, polítics, culturals... i a molts se’ls 
ompli la boca amb postures irreals i irracionals, la veritat és que canvia 
poca cosa. De totes aquestes impostures cal fer referència i deixar-les en 
descobert ja que cada vegada menys prima la humanitat sobre els interes-
sos propis, partidistes, econòmics... tot en una mena de guerra quotidiana 
en què estem immersos i de la qual no sabem eixir.

Un llibre de relats envers les guerres que vivim les persones munda-
nes cada dia de l’existència. Amb caires diferents i de tota mena, però amb 
una idea comuna: no deixar de lluitar per aconseguir la plena i sincera 
llibertat dels pobles i de les persones.   

Llúcia Macià

Sota el personatge de Llúcia s’han reunit tretze escriptores, escriptors 
i il·lustradora que, amb els seus relats i amb la llibertat per banda i les 
ganes de trencar les guerres, han volgut sumar-se a un projecte comú que 
s’ofereix com una petita mostra del que poden fer les persones en unir-se 
i lluitar juntes.

Núria Cadenes - Francesc Mompó - M. Carmen Sáez
Manel Joan Arinyó - Encarna Sant-Celoni - Emili Piera

Enric Casado - Cristina Escrivà - David Oliver - Rosa Roig 
David Vid - Elena Casado - Manola Roig
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Ara que ja ho tenim tot a punt.
Ara, es veu la faula

que ens volen empassar. Uns i altres.
Sense vida. O amb poca vida.

I qui sap...
amb quina esperança.

Blai Gilabert. Històries d’una ment dispersa
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Hi havia la guerra. Nihil novum sub sole. Una excusa 
com qualsevol altra per no anar a treballar. Dilluns i bon 
dia com era, mataria el temps amb la meua segona acti-
vitat preferida: deixar constància en negre sobre blanc 
de les gestes dels nostres herois al camp de batalla.

Era una cosa que havia d’ocórrer tard o d’hora i a la 
fi ocorregué. La vida del jove Miquel Servet canvià radi-
calment i per sempre més arran d’estudiar en quart de 
carrera l’assignatura Higiene clínica, a hores d’ara Medi-
cina preventiva i social.

De primeries començà per no tocar amb les mans res 
que no fóra absolutament necessari. Els companys se’n 
van adonar de seguida perquè emprava els colzes per 
manipular la maneta de la porta de l’aula quan hi volia 
entrar o eixir-ne. La gran majoria va pensar que devia 
estar sofrint una petita crisi d’aprensió. Alhora consi-
deraren que amb el temps li desapareixeria i no li van 
donar importància.

No havia passat ni un mes quan un matí es va presen-
tar a classe protegit amb mascareta d’operar i guants 
estèrils. Una vegada recobrats de la sorpresa inicial, els 
companys més sagaços van deduir que s’estava rifant de 
don Gregori Maranyó, l’exaltat professor d’Higiene. Fins 
i tot aquest ho va interpretar així i va estar a punt d’ex-
pulsar-lo de classe tot advertint-li que li suspendria la 

L’últim combat
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matèria si mai hi reincidia. Ara bé, el docent tingué un 
rapte de lucidesa i va entendre quin havia estat l’únic 
delicte comès per Servet: captar a la perfecció els seus 
missatges preventius i, conseqüent, maldar per dur-los 
a la pràctica.

Quin coratge tan admirable!, se’n va meravellar Ma-
ranyó. Amb quina bravesa no defensava Miquel el seu 
organisme de la invasió nefanda! Ah, ben segur que el 
sòrdid exèrcit de microbis perversos que, talment fu-
ròncols maleïts, contaminen l’aire i infecten tot el que 
troben al seu pas no pertorbarien mai el cos d’aquell 
nou soldat de l’asèpsia!

L’insigne professor exultava: quin deixeble tan mera-
vellós li havia regalat la providència. 

A fe: Déu els cria i ells s’ajunten.
A tot això, els companys de Servet havien observat 

noves rareses. Ja anava sempre seguit emmascarat i no 
entrava al bar de la facultat ni que el mataren. I no di-
guem als lavabos; fuig, dimoni! Més tard, quan s’acaba-
ven les classes i es posava al volant del seu microcotxe 
elèctric per tornar-se’n a casa, es protegia les vies res-
piratòries amb una careta antigàs. Com és natural, tenia 
segellades les finestrelles del vehicle, malgrat que fera 
un sol que badara les pedres.

Un matí que no va assistir a la facultat, la seua promesa 
es va despenjar amb unes revelacions que posaven la pell 
de gallina. Des de feia mig any aproximadament, Miquel 
s’havia tornat tan escrupolós que no es deixava ni besar a 
les galtes. Això per no esmentar uns actes més íntims, que 
no suportava ni sentir-ne a parlar. Tot i així, estava ena-
moradíssim d’ella i li’n feia demostracions a diari; amb el 
benentès que no exigiren cap contacte físic, és clar.

La xica ho explicava amb tant de sentiment que a més 
d’un se li van escapar les llàgrimes. Fins i tot els més 
desconsiderats van comprendre que l’assumpte no era 
per fer-ne acudits, sinó que calia preocupar-se’n.
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El que més valorava el doctor Maranyó de Miquel no 
era l’aprenentatge que havia fet dels seus ensenyaments 
teòrics, sinó la resolució amb què els portava a la pràc-
tica. Vet ací un lleó!, es deia. Ell, contràriament, havia 
estat tota la vida un apocat; un cagacalces, parlant clar. 
Sempre amb l’ai al cor per si feia el ridícul davant la so-
cietat. De fet, només treia pitrera dalt la tarima de l’aula 
i quan era al seu laboratori particular.

El corrent mutu de simpatia que brollà entre profes-
sor i alumne va desembocar en una ferma amistat a tots 
els nivells. Si és en l’acadèmic, Maranyó li va suplicar que 
quan acabara la carrera es quedara en el Departament 
d’Higiene com a col·laborador seu. Successor indiscu-
tible el dia de demà. És més, palesant una franquesa i 
generositat increïbles, li va prometre que, tan bon punt 
comprenguera que ja l’igualava o excedia en sapiència 
profilàctica, es jubilaria. Tot, abans que Miquel poguera 
arribar mai a sospitar que ell intentava blocar o retardar 
el seu ascens clínic i acadèmic, imparable de totes totes.

Amb perspectives professionals tan excel·lents, s’en-
tén que Miquel Servet no tocara de peus a terra. En rea-
litat el que no tocava era ni quarts ni hores. Tant és així 
que li va passar inadvertit que la seua núvia hi havia 
trencat palletes feia un parell de mesos amb el propò-
sit de fer-se monja. Més encara: després de tres anys de 
mantenir-hi relacions formals, als pocs dies se li n’havia 
desdibuixat completament la cara.

Com més anava més neuròtic, Servet es va aplicar 
tant en la investigació asèptica que, abans d’acabar 
aquell curs, va tenir enllestida la tesi doctoral. Titllada 
d’immillorable per tots els catedràtics que van tenir la 
sort de llegir-la.

Que poc que dura la felicitat en la casa del pobre, però! 
Dos mesos abans que Miquel Servet acabara el cinquè 
curs de carrera, el seu mentor i primera autoritat mun-
dial en Higiene clínica, catedràtic-doctor excel·lentíssim 
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don Gregori Maranyó i Díaz del Piranyó, va patir un atac 
cerebral en plena classe i va caure fulminat a terra. En 
el moment de l’òbit la seua explicació apocalíptica ver-
sava sobre la convinença de no torcar-se les mans amb 
cap tovallola després d’haver-te-les rentades. Segons ell, 
l’única actuació correcta des del punt de vista higiènic 
consistia a deixar-les eixugar pels efectes del sol i de l’ai-
re. Tenint-les estàtiques o movent-les en l’agitada dansa 
flamenca que ballava quan li sobrevingué l’atac.

El tràgic desenllaç va trasbalsar l’ànim del pobre Mi-
quel, que s’acabà d’ensorrar el dia que arribà a classe la 
substituta de l’ínclit doctor Maranyó. S’anomenava Marta 
Mames, àlies na Pituda, a causa del seu portentós volum 
pectoral. No res, comparat amb el seu desvergonyiment.

Per començar, el primer dia de classe els va dir que 
més valia que s’oblidaren de tot el que havien après fins 
aleshores de l’assignatura. Per si açò no fóra prou sacri-
legi, hi va afegir que aprendrien moltes més coses d’Hi-
giene clínica en aquell mes que quedava de classe que no 
durant els cinc cursos que portaven de carrera!

Miquel Servet va estar a un punt de l’aturada cardíaca 
irreversible. I encara faltava el colp de gràcia: la impos-
tora es va fer dur a l’aula un cadàver del laboratori de 
bisecció per escenificar-hi una de les llegendes urbanes 
més reprovables des del punt de vista moral i higiènic. 
Era lògic, venint de qui venia. L’estrany hauria estat que 
no obrara així.

Tan bon punt col·locaren el mort de bocaterrosa da-
munt la taula que havia sigut del venerable mestre Ma-
ranyó, Miquel es va traure la mascareta d’operar i es col-
locà l’antigàs.

A pesar que coneixia de feia molts anys la desafortu-
nada llegenda de l’estómac i de l’úll clínic dels faculta-
tius, no pogué suportar el fàstic suprem de l’exploració 
anal amb el dit índex i les posteriors xuclades a l’asse-
nyalador, i va patir un inici de cobriment de cor. Els seus 
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companys el van traslladar urgentment a la sala de rea-
nimació de l’hospital Clínic —annex a la facultat de Me-
dicina—, perquè l’atengueren. La crisi, de moment, es va 
quedar en un ensurt.

A partir d’aquell dia Miquel Servet va assistir d’esma 
a la Facultat. Acabà la carrera amb èxit perquè feia llàs-
tima als professors, que no li tenien en compte la seua 
passivitat absoluta a l’aula, ni tan sols que no es dignara 
a respondre les preguntes dels exàmens. En realitat no 
va ser per llàstima, sinó per obrar amb un mínim de jus-
tícia, ja que tothom era conscient que, amb el molt que 
ja sabia Miquel abans de la rocambolesca mort del seu 
tutor, podia deixar en evidència els doctors i catedràtics 
més reputats.

A més, l’equip rectoral no el va deixar mai desassis-
tit. Amb l’objectiu que cessara de capficar-se i recobra-
ra l’estat d’ànim, li van organitzar un seguit de confe-
rències sobre asèpsia i esterilització en els fòrums més 
prestigiosos del país. Ara bé, aquestes dissertacions 
magistrals, models en tots els aspectes, acabaven sovint 
escapant-se-li de les mans. Tot era per culpa d’evocar 
massa punyentment el seu il·lustre mestre, que enyora-
va fins al paroxisme. En una ocasió es va desbaratar tant 
que amplià fins a l’absurd els dictats de l’última lliçó 
d’aquell: va recomanar a l’audiència que no es torcaren 
el cos quan eixiren de la dutxa, sobretot en hivern, i que 
deixaren que s’eixugara a poc a poc per ell mateix. No-
més així bandejarien els mil i un microbis que assalten 
l’ésser humà via barnús i tovallola.

Tanta extravagància va fer que a la fi se li acabara la 
xauxa de les conferències i no li quedà un altre remei 
que exercir de metge. Amb tal propòsit es va inscriure a 
la borsa de treball per fer substitucions.

Un dia hi va durar. Un dia que valgué per mil! Va subs-
tituir un metge de capçalera de la SS i hagué de passar 
consulta a dos-cents seixanta-quatre pacients. Dos-
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cents seixanta-quatre malalts infectes desfilant per da-
vant seu, un darrere l’altre, escopinant-li a la cara bili-
ons i bilions de virus malèfics durant les cinc hores més 
llargues i horroroses de la seua vida. Insofribles.

La situació de perill mortal va ser tan lacerant que 
estigué a punt de fugir de la consulta i córrer fins a la 
tomba del mestre per contar-li les penes. Finalment la 
prevenció sanitària, l’instint de supervivència fet i fet, 
van poder més que no els sentiments i se’n va repri-
mir. Ben segur que el doctor Maranyó i Díaz del Piranyó 
s’hauria remogut dins la tomba si el seu deixeble més 
preuat —en realitat, l’únic- haguera comès la relliscada 
fatal. No hi ha bacteris patògens en un cementeri ni res! 
I el qui no corre vola.

El que sí que va fer Miquel va ser visitar una altra ve-
gada la vídua del Mestre, que el va rebre amb els braços 
oberts, com sempre. Allò que ell li explicava amb tanta 
angoixa, el seu marit ho havia previst. I havia disposat 
en el testament que, a partir del dia que Miquel es con-
vencera per ell mateix que era incapaç d’atendre una 
consulta mèdica, cobraria un vitalici que li permetria 
viure dignament sense treballar, si així ho desitjava. El 
matrimoni Maranyó no tenia fills i posseïa una fortuna 
bastant consistent entre accions, diners i propietats im-
mobiliàries.

Els benifets no acabaven ací, sinó que el prototipus 
de campana estèril de vidre en què treballava en Gregori 
quan va morir també era seu si es comprometia a con-
tinuar investigant-hi. Ell no havia arribat a aïllar-se del 
món exterior perquè la mort l’havia sorprès abans, però 
Miquel era segur que ho aconseguiria.

El flamant hereu era fill únic i vivia en una casa de po-
ble en companyia de sa mare i de son pare. Aquests no 
van tenir cap inconvenient a deixar-li fer obres en el gra-
ner perquè el convertira en el seu laboratori particular. 
Una vegada el va tenir endreçat, s’hi va fer dur l’artilugi 
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que amb tant de seny i de sentit de la prevenció havia 
començat a fabricar el seu mentor.

Com que al laboratori —i també habitatge, ja que fins 
i tot hi dormia- no havia d’aclarir-li comptes a ningú, hi 
passava totes les hores del dia i de la nit amb la màscara 
antigàs posada. I això que el purificador especial d’ai-
re que s’hi havia fet instal·lar funcionava sempre seguit. 
Aquesta profilaxi activa, la va dur fins a l’extrem d’exer-
citar-se en una mena de respiració molt més calmosa 
que la normal, de manera que no oferia tantes possibili-
tats d’invasió als virus ambientals.

Pel que fa al menjar, també se’l preparava ell. Era una 
dieta a base de vegetals biològics que desinfectava abun-
dosament amb lleixiu abans de bullir-los; de vegades, 
fins i tot després. Car és ben sabut que tot aliment porta 
en potència un bacteri o una larva mortals: la salmonel-
la, la triquina, etcètera. Així mateix, abans de l’àpat pre-
nia pólvores de magnesi perquè li protegiren les parets 
estomacals. En acabant, per ajudar la digestió, es feia 
dues cullerades soperes de bicarbonat sòdic dissolt en 
aigua. Tot i això, el seu repte era arribar a ingerir algun 
dia una mena d’aliment que es fonguera dins l’estómac i 
no produïra excrements, màxima podridura.

Si algun diumenge, no gaires, condescendia a dinar 
amb els pares, els facilitava una llista exhaustiva de les 
precaucions profilàctiques que calia observar per no 
intoxicar-se. No prou content, vigilava sa mare mitjan-
çant un circuit tancat de televisió mentre la bona dona 
preparava el dinar. A les dues en punt baixava al menja-
dor embotit en un vestit d’astronauta, regal de la NASA. 
Aquest organisme havia obrat així perquè Miquel, des-
interessadament i per iniciativa pròpia, els havia fet 
arribar un magnífic i detallat informe sobre la higiene 
íntima que havien de complir els astronautes durant els 
viatges a l’espai.
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Els seus pares eren unes bellíssimes persones i no 
s’havien atrevit mai a contradir-lo, però últimament 
patien per tanta exageració. Sobretot des que els havia 
visitat sor Abandonada Desconsol, l’expromesa del fill, 
i els havia advertit que Miquel devia estar quedant-se 
sense defenses. Atès que el seu organisme no rebia mai 
cap element patogen, perdria d’una manera progressi-
va la capacitat de resistència i de resposta. Llavors, si 
en alguna ocasió era atacat per qualsevol microbi més 
feréstec que els d’habitud, ho passaria molt malament.

Però espai espai, si algun diumenge els pares es feien 
avant i li parlaven sobre aquest estat d’immunodefici-
ència en què devia estar caient! Era capaç d’exposar du-
rant hores i més hores un munt de teories científiques 
que tiraven per terra la tesi catastrofista. O això o feia el 
sord, s’acabava el dinar amb quatre mossos i se’n torna-
va a la reclusió del graner, torre de vori.

La campana de vidre estava tan avançada que moltes 
nits se’n gitava dins. De fet, si no hi passava les vint-i-qua-
tre hores del dia era perquè considerava que encara ha-
via de polir-la en alguns detalls perquè quedara perfecta.

Una vesprada d’hivern, de primeries lleganyosa i en 
acabant plujosa, sa mare es va esvarar en baixar d’una 
vorera. Va tenir tan mala sort que es pegà de tos contra 
el rastell i es matà. 

De cara al soterrar, el pare de Miquel ho disposà tot 
perquè aquest hi assistira, però sense fer-hi massa el 
ridícul. Per això, li va aconsellar el següent: després de 
fer-se les anàlisis diàries de sang i d’orina, de passar el 
test de la sida i d’haver-se mesurat la tensió i la tem-
peratura, s’abrigaria el coll amb una xalina que li dissi-
mularia la màscara antigàs. Així acudiria a l’església. En 
acabar-se l’ofici religiós, un oncle el duria a casa. Alhora 
son pare el disculparia davant els assistents dient que 
estava massa decaigut i enfebrat per poder fer front a la 
inhumació en el cementeri.



- 19 - 

En aquest viatge de retorn a casa justament va ser on 
Miquel va cometre la pitjor de les imprudències. En un 
accés contingut de llàgrimes, li va pregar a l’oncle que 
s’aturara davant una castanyera. Baixà del cotxe i se’n 
va comprar una mesura gran. Tot seguit tornà a pujar i, 
sense convidar, se les va papar totes, una darrere l’altra. 
Ja li havien desaparegut el singlot i els sospirs.

L’oncle no va entendre res, però el ritual estava cla-
ríssim: Miquel a la seua manera estava homenatjant sa 
mare. Poderoses, li havien revingut a la memòria en tota 
la seua intensitat dramàtica aquelles vesprades de la in-
fantesa a la vora del foc, pels voltants de Tots Sants. La 
mare torrava castanyes i tots dos se les menjaven xino-
xano. Perquè no se’ls parara el mos es bevien una copeta 
de mistela.

Allò sí que era vida, pensà, i no l’esquizofrènia ga-
lopant d’ara, aquesta hipocondria suprema que estava 
acabant amb ell. Canviaria, potser, d’ara endavant? Faria 
el colp de timó adient?

I ara? Ni pensar-ho! Un moment de feblesa el té qual-
sevol, i més en el moment que estan enterrant la dona 
que t’ha donat la vida, però així d’entrar a casa recobrà 
la moral antiinfecció perduda. Per convèncer-se’n, per 
demostrar-se ell mateix que rebaixar plantejaments 
havia estat un accident afectiu tan sols, es va recloure 
immediatament en la campana de vidre, feliçment aca-
bada. El seu propòsit era no eixir-ne mai més si no era 
amb els peus per davant...

Així va ser.
El radicalisme s’ha de dur sempre fins a les últimes 

conseqüències, ja que si baixes del carro una sola vega-
da has perdut el tren per sempre més. A ell qui li manava 
menjar castanyes? Qui?! Que no sabia, per ventura, que 
el seu estómac ja no estava preparat per digerir-les? Ni 
l’estómac per digerir-les ni l’aparell respiratori per su-
portar-ne les seqüeles, ja que, a la fi i objecte d’alleujar 
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el dolor que li tenallava els budells, es va tirar un pet tan 
carregat de metà que el va matar per asfíxia! Macabra 
ironia: ser la primera autoritat mundial en el camp de 
l’asèpsia i morir empudegat!

Misèries de la guerra.
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Qui és Llúcia Macià? 
A imatge del col·lectiu Ofèlia Dracs que va irrompre 

en la Barcelona dels anys 70-80, i amb un petit home-
natge implícit cap a ell, Llúcia Macià ha esdevingut el 
personatge que reuneix els relats de tretze escriptores, 
escriptors i il·lustradora que, amb la llibertat per banda 
i amb les ganes de trencar les guerres (siga quina siga) 
han volgut sumar-se a un projecte comú que s’ofereix 
com una petita mostra del que poden fer les persones en 
unir-se i lluitar juntes.

Així, sota el nom de l’autora Llúcia Macià s’han aplegat 
Rosa Roig, Francesc Mompó, Encarna Sant-Celoni, Enric 
Casado, Núria Cadenes, David Oliver, Elena Casado, Emili 
Piera, Cristina Escrivà, Manel Joan Arinyó, Mari Carmen 
Sáez, David Vidal i Manola Roig.

Un col·lectiu. Una idea: la llibertat sense guerres ni 
opressions que puga alimentar els esperits per deixar 
de cotat, tot d’una, les Impostures, els Blablablismes i els 
altres koales.

Llúcia Macià
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Impostures. Blablablismes i altres koales, 
de Llúcia Macià, es va acabar d’imprimir 
als obradors de Byprint, Picassent, el 25 
d’abril de 2016, data en què celebrem el 
segon aniversari de la nostra editorial. Per 
molts anys, molta vida i llibres.

El Petit Editor
www.elpetiteditor.com
info@elpetiteditor.com
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Impostures
Blablablismes i altres koales

Llúcia Macià
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Impostures. Blablablismes i altres koales

En aquest món el que predomina són les impostures. Malgrat que tot-
hom i totdon parla de canvis socials, polítics, culturals... i a molts se’ls 
ompli la boca amb postures irreals i irracionals, la veritat és que canvia 
poca cosa. De totes aquestes impostures cal fer referència i deixar-les en 
descobert ja que cada vegada menys prima la humanitat sobre els interes-
sos propis, partidistes, econòmics... tot en una mena de guerra quotidiana 
en què estem immersos i de la qual no sabem eixir.

Un llibre de relats envers les guerres que vivim les persones munda-
nes cada dia de l’existència. Amb caires diferents i de tota mena, però amb 
una idea comuna: no deixar de lluitar per aconseguir la plena i sincera 
llibertat dels pobles i de les persones.   

Llúcia Macià

Sota el personatge de Llúcia s’han reunit tretze escriptores, escriptors 
i il·lustradora que, amb els seus relats i amb la llibertat per banda i les 
ganes de trencar les guerres, han volgut sumar-se a un projecte comú que 
s’ofereix com una petita mostra del que poden fer les persones en unir-se 
i lluitar juntes.

Núria Cadenes - Francesc Mompó - M. Carmen Sáez
Manel Joan Arinyó - Encarna Sant-Celoni - Emili Piera

Enric Casado - Cristina Escrivà - David Oliver - Rosa Roig 
David Vid - Elena Casado - Manola Roig


