
Amb el que n’anomenaven ombres dels meus pulmons va caure 

també una ombra sobre la meva existència. Grafenhof era una 

paraula espantosa, allà hi imperaven absolutament i amb total 

immunitat el metge en cap i el seu assistent i l’assistent de 

l’assistent, i les condicions horroroses per a un jove com jo d’un 

sanatori públic per a tuberculosos. Buscant ajuda, en canvi, aquí 

no m’enfrontava a cap altra cosa que a la desesperació, això va ser 

evident ja en els primers instants, en les primeres hores i de 

manera encara més insòlita en els primers dies. L’estat dels 

pacients no millorava, empitjorava amb el temps, també el meu, 

temia haver de seguir exactament el mateix camí que aquells 

ingressats abans que jo a Grafenhof, en els quals no hi llegia més 

que la desesperança del seu estat, en els quals no hi podia estudiar 

cap altra cosa que la decadència. En el meu primer trajecte a la 

capella, on s’hi celebrava una missa diàriament, vaig poder llegir 

una dotzena d’esqueles, textos lacònics sobre els difunts de les 

darreres setmanes, els quals, això pensava jo, havien passat 

precisament com jo a través d’aquells passadissos alts i freds. 

Amb les seves bates ronyoses de la postguerra, les sabatilles de 

feltre gastades, els colls de les camises de dormir bruts, passaven, 

amb la taula de temperatures sota el braç, pel meu davant, l’un 

rere l’altre, dirigint cap a mi les seves mirades receloses, el seu 

objectiu era el pavelló de repòs, una galeria de fusta a l’aire lliure 

mig derruïda, edificada al costat de l’edifici principal de cara al 

Heukareck, la muntanya de dos mil metres d’alçada, que al llarg 

de quatre mesos abocava ininterrompudament la seva ombra 

quilomètrica sobre la vall de Schwarzach situada sota el sanatori, 

en la qual durant aquests quatre mesos no hi sortia el sol. Quina 

monstruositat tan infame s’havia inventat aquí el creador, pensava 

jo, quina espècie tan repugnant de misèria humana. En passar, 

aquelles persones excloses, sens dubte definitivament, de la 

societat humana, desenroscaven les seves ampolles d’escopir de 

vidre marró, i hi escopien a dins, amb una solemnitat pèrfida 

expel·lien a qualsevol lloc sense vergonya i amb un art només 

propi d’ells l’esput dels seus pulmons consumits i l’escopien a les 

ampolles d’escopir. 


