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I

al pati de l’hospital hi ha un petit edifici envoltat 
de tot un bosc de bardana, ortigues i cànem silvestre. 
Té la teulada rovellada, la xemeneia mig ensorrada, els 
esglaons del porxo podrits i coberts d’herbes, i de l’es-
tuc només en queden restes. la façana del davant 
mira a l’hospital i la del darrere al camp, del qual la 
separa una tanca grisa amb claus. aquests claus, amb 
les puntes cap amunt, la tanca i l’edifici mateix tenen 
aquell aspecte abatut i maleït que a casa nostra només 
tenen els hospitals i les presons. 

Si no us fa por esgarrinxar-vos amb les orti-
gues, seguiu-me per l’estret viarany que condueix al 
pavelló i veurem què hi passa, a l’interior. Si obrim la 
pri mera porta, entrem al vestíbul. aquí, arramba-
des a la paret i vora l’estufa, s’hi amunteguen piles 
senceres d’andròmines de l’hospital. matalassos, ba-
tes velles i esparracades, pantalons, camises de ratlles 
blaves, sabates gastades que ja no fan servei a ningú; i 
tots aquests pellingots abandonats en pileres, rebre-
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gats i entortolligats, es podreixen i desprenen una 
olor sufocant. 

Damunt d’aquestes deixalles, sempre amb la 
pipa entre les dents, hi jeu en nikita, el guarda, un 
vell soldat retirat amb el galons descolorits. Té l’ex-
pressió severa, de borratxo, les celles caigudes damunt 
dels ulls, que li donen al rostre expressió de gos pastor, 
i el nas vermell; no és gaire alt i, malgrat el seu aspec-
te esprimatxat i fibrós, té una planta imponent i els 
punys vigorosos. És d’aquella mena de persones sim-
ples, positives, complidores i obtuses que estimen l’or-
dre per sobre de totes les coses al món, i per això estan 
convençudes que, a ells, cal estomacar-los. Ell pega a 
la cara, al pit, a l’esquena, on caigui, i està segur que, 
si no ho fes, aquí no hi hauria ordre. 

més endavant s’entra a una sala gran i espaiosa 
que ocupa tot el pavelló sense comptar el vestíbul. 
les parets estan empastifades d’un color blau brut, i 
el sostre, fumat de sutge, com a les isbes sense xeme-
neia —és evident que aquí a l’hivern les estufes fu-
megen i no s’hi pot respirar—. Unes reixes de ferro 
desfiguren les finestres per dins. El terra està descolo-
rit i gastat. Hi fa pudor de col agra, de metxa crema-
da, de xinxes i d’amoníac, i aquesta ferum, de primer 
moment, et fa tenir la impressió que entres a una gà-
bia de feres. 
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a l’habitació els llits estan collats a terra. asse-
guts o ajaguts al damunt hi ha uns homes amb bates 
blaves d’hospital i, com antigament, amb una gorra al 
cap. Són els bojos. 

Són cinc en total. només un d’ells és d’origen 
noble, els altres són tots de classes més humils. El primer 
des de la porta, un home alt i prim, amb un bigoti pèl-
roig lluent i els ulls plorosos, seu amb el cap recolzat 
entre les mans i mira cap a un punt fix. Es lamenta de 
dia i de nit, balanceja el cap de tant en tant, sospira i 
somriu amargament; no participa gairebé mai en les 
converses i normalment no contesta les preguntes. men-
ja i beu de forma maquinal, quan li donen alguna cosa. 
per la tos penosa i compulsiva que té, per la seva magror 
i la vermellor de les galtes, sembla haver agafat la tisi. 

El segueix un vell menut, eixerit i molt mogut, 
amb la barba punxeguda i els cabells foscos i arrissats 
com els d’un negre. De dia es passeja per la sala d’una 
finestra a l’altra, o s’està assegut al llit amb les cames 
creuades i encongides, xiula sense parar com un pinsà, 
canta fluixet i riu per sota el nas. l’alegria infantil i la 
vivesa de caràcter també els mostra de nit quan es lleva 
per resar a Déu, és a dir, per clavar-se cops de puny al 
pit i furgar a la porta amb el dit. És el jueu moiseika, 
un pobre boig que va perdre el seny fa uns vint anys, 
quan se li va cremar la barreteria. 
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De tots els habitants del pavelló número 6, no-
més a ell se li permet sortir de l’edifici i fins i tot del 
pati de l’hospital, al carrer. Fa molt de temps que 
gaudeix d’aquest privilegi, probablement perquè és 
un inquilí veterà de l’hospital i un boig pacífic i ino-
fensiu, el bufó de la ciutat, a qui ja s’han acostumat a 
veure pels carrers envoltat de nens i gossos. amb la 
bata, la ridícula gorra i les sabates, o de vegades des-
calç, i fins i tot sense pantalons, vagareja pels carrers 
aturant-se a portes i paradetes per demanar alguna 
moneda. En un lloc li donaran alguna cosa de beure, 
en un altre, pa, i en un tercer, algun copec, de ma-
nera que, per norma general, torna al pavelló fart i 
carregat de diners. En nikita li pren tot el que porta 
i s’ho queda per a ell. això ho fa amb rudesa, el sol-
dat, amb ràbia; li gira les butxaques i posa Déu per 
testimoni que mai més no deixarà sortir el jueu al 
carrer i que per a ell no hi ha res pitjor al món que els 
desordres. 

a en moiseika li agrada ajudar els altres. porta 
aigua als companys, els tapa quan dormen, els promet 
a tots que els durà alguna moneda quan surti al carrer 
i que els farà una gorra nova; fins i tot ajuda a menjar 
el seu company de l’esquerra, que està paralític. Totes 
aquestes coses, però, no les fa per compassió, ni tam-
poc per cap motiu de tipus humanitari, sinó perquè 
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imita i se sotmet inconscientment al seu company de 
la dreta, en Grómov. 

l’Ivan Dmítritx Grómov, un home d’uns trenta-
tres anys, membre de la noblesa, uixer de justícia i secre-
tari provincial, té mania persecutòria. O s’està ajagut al 
llit ben arraulit, o camina d’una banda a l’altra com si 
volgués fer salut; no s’asseu gairebé mai. l’espera d’algu-
na cosa incerta i vaga el fa estar sempre alerta, inquiet 
i tens. n’hi ha prou amb una lleu remor al vestíbul o 
un crit al pati perquè aixequi el cap i pari l’orella amb 
atenció: no deu ser pas a ell, que venen a buscar? Deu 
ser per ell, que demanen? I quan això passa, l’expressió 
del seu rostre és d’extrema inquietud i repugnància. 

m’agrada la cara ampla, de pòmuls prominents, 
que té, sempre pàl·lida i dissortada, que reflecteix, com 
en un mirall, una ànima turmentada per la lluita i un 
terror prolongat. Gesticula d’una forma estranya i ma-
laltissa, però les fines línies que el sofriment profund 
i sincer li ha deixat marcades al rostre són sensates i 
intel·ligents, i als ulls hi té una lluïssor càlida i sana. 
m’agrada tot ell, és educat, servicial i extraordinària-
ment delicat en la forma de tractar tothom, excepte en 
nikita. Quan a algú li cau un botó o una cullera, ell de 
seguida fa un bot, s’aixeca del llit i els recull. Cada 
matí desitja bon dia als seus companys, i els diu bona 
nit quan se’n va a dormir. 
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a més de l’estat permanent de tensió i de les ga-
nyotes, la seva bogeria també es manifesta en el se-
güent: de vegades, als vespres, s’embolica amb la seva 
bata i, tremolant amb tot el cos i petant de dents, co-
mença a caminar d’un costat a l’altre i al voltant dels 
llits. Sembla com si tingués molta febre. per la manera 
com s’atura de sobte i mira fixament els companys, fa 
l’efecte que els vol dir alguna cosa molt important, 
però finalment, potser perquè pensa que no l’escolta-
ran o no l’entendran, sacseja el cap amb impaciència 
i segueix caminant. Ben aviat, però, el desig de parlar 
és més fort que qualsevol pensament, es deixa anar i 
comença a xerrar acaloradament i amb passió. Ho fa 
de manera desordenada, febril, com si delirés, a bat-
zegades i no sempre de manera intel·ligible, però en el 
que diu, en canvi, tant en les paraules com en la veu, 
s’hi percep alguna cosa extraordinàriament bona. 
Quan parla, en ell s’hi reconeix el boig i l’home. És 
difícil traslladar al paper el seu discurs delirant. par-
la de la mesquinesa humana, de la violència, que tre-
pitja la veritat, d’una vida meravellosa que hi haurà 
amb el temps sobre la terra i de les reixes a les fines-
tres, que li recorden a cada moment l’estupidesa i la 
crueltat dels repressors. El resultat sembla un popur-
ri desordenat i inharmònic de les mateixes velles can-
çons de sempre. 


