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Afinals del segle XIX la família Guajardo va 
fundar un balneari a la localitat d’Alhama de 
Aragón, que uns anys abans s’havia fet famo-

sa per les aigües termals –usades, esclar, ja pels ro-
mans i els àrabs– gràcies al català Manuel Matheu, 
que el 1860 hi va crear unes termes que anys des-
prés, el 1911, modernitzaria un altre català, Ramon 
Pallarès i Prats. Matheu, a més, hi havia fet arribar 
el tren, factor definitiu per donar viabilitat a la ini-
ciativa. A redós d’aquell impuls van florir més ne-
gocis, com el que protagonitza El balneari 
(L’Avenç), el llibre de memòries de Maria Campi-
llo Guajardo, nascuda al mateix balneari i experta 
en literatura catalana contemporània. 

L’ascensió i caiguda del Guajardo és un delicat 
exercici elegíac, de memòria personal, que trans-
porta el lector a un món desaparegut, especialment 
brillant en els anys d’entreguerres, els de la Belle 
Époque. Un món on convivien turistes i banyistes 
servits pel personal local: els Serapio, Toribio, Ma-
ximina, Quiteria, Eufemia, Rufina, Marcelina, 
Abundio, Amancio... Com fa notar la Maria, que 
com a neta de la propietària es movia amb lliber-
tat entre els de dalt i els de baix, encara que no ho 
sembli els noms dels treballadors de l’establiment 
són –eren– ben reals. De Sant Joan a la Mercè, 
aquella gent i aquell balneari familiar van ser el pa-
radís particular de la Maria: “Et in arcadia ego”. 

Sense ser-ne conscient, aquella nena va assistir 
a la decadència del Guajardo, que havia tingut cli-
ents il·lustres com el metge Santiago Ramón y Ca-
jal, Nobel de medicina el 1906. Durant la Guerra Ci-
vil va acollir un hospital 

militar franquista, als anys 40 va donar feina a re-
coneguts rojos i vídues de guerra del poble i, a poc 
a poc, amb el pas de les dècades, es va anar esllan-
guint indefectiblement. 

El menjador modernista, envidriat i lluminós, 
donava a un jardí frondós de buguenvíl·lies i gessa-
mins que tocava al riu Jalón i que podia acollir fins 
a 180 comensals. El Guajardo va arribar a tenir més 
de 120 habitacions. Dels inicis medicinals es va anar 
passant al “guarir-se és divertir-se”. A les nits d’es-
tiu fins i tot hi havia ball amb pianista i sessions de 
màgia. Els canelons amb beixamel n’eren un dels 
plats estrella, recorda Maria Campillo. I l’excursió 
típica era al Monasterio de Piedra, un altre indret 
màgic. Però la gent sortia poc del balneari, on s’ana-
va a reposar. La lentitud era un valor, aleshores. 

La galeria dels banys havia sigut tot un luxe: 
“Traspassar-ne la porta d’entrada constituïa un 
passaport al segle XIX. La llum zenital i el vapor que 
ho inundava tot li conferien una aparença glauca, 
irreal i flotant; el soroll de l’aigua, que brollava sen-
se parar i amb molta força, era eixordador; l’olor te-
nia una consistència densa, mineral (qui ha dit que 
l’aigua és inodora?); les tines dels banys eren de 
marbre blanc vetejat de gris, molt fondes, encas-
tades a terra, amb dos o tres graons dintre de l’ai-
gua. Drets als fons, als nens ens arribava l’aigua gai-
rebé al coll”. 

Tot això és avui una ruïna sobre la qual Maria 
Campillo ha construït un record ben guarnit amb 
la corresponent i agraïda nostàlgia. “El passat és allò 

que recordes, allò que imagines que recordes, 
allò que vols recordar o allò que simules recor-
dar”, escriu l’autora citant el Nobel Harold 
Pinter. I del poeta Gabriel Ferrater agafa un 
vers d’In memoriam: “Em sembla que em 
semblava”...  

Tots fem aquests exercicis cap enrere, 
construint i reconstruint el que hem estat, el 
que volem ser o voldríem haver sigut. Fer-
ho a partir d’una infància en un balneari és 
tot un luxe per a l’autora i és, sens dubte, un 
plaer per al lector. Segur que sou uns quants 
els qui conserveu com un petit tresor algun 
record de balneari: els meus van associats, 
sobretot, al Prats de Caldes de Malavella. ✍
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En principi, segons el dret romà i els co-
dis gregorià, teodosià i justinià –el Cor-
pus Juris Civilis–, que és d’on venen les 

lleis de quasi tot Occident, els animals no te-
nen cap dret ni cap deure: només en tenen 
els homes. No s’ha vist mai que un lleó sigui 
portat a judici per menjar-se un altre animal 
o un ésser humà. Però la retòrica del “po-
líticament correcte” ha fet que cada vegada 
s’atorguin més drets als animals, amb abso-
luta independència que els éssers humans 
posseeixin, o no, els drets que la llei els ga-
ranteix. Ningú no va a la presó pel fet que 
no ofereixi un sostre a un rodamon, o el pa-
nem quotidianum o un salari digne. 

Per contra, estampar un porc senglar 
contra un tractor, com va passar fa poc a 
Cardedeu, pot comportar al pagès autor del 
fet una multa d’entre 400 i 2.000 euros per 
“maltractament animal”. No és que el bon 
home estossinés una daina indefensa o un 
osset acabat de néixer, que agraden molt a 
la gent, encara que les osses mare, quan te-
nen gana, són capaces de cruspir-se els na-
dons, per llei de naturalesa. 

Era un senglar, que és una plaga tan do-
lenta com les rates: els pagesos han dema-
nat a diverses instàncies que les adminis-
tracions en permetin la caça –això també és 
matar-los, amb gran dolor si el tret no és 
precís– o qualsevol altre remei. Graten la 
terra, malmeten els conreus i es mengen les 
hortalisses. Però són animalons bufons i, al 
capdavall, fills de Déu igual que nosaltres, 
és clar. 

Un dia, convençut que tots els animals han 
de ser mimats i respectats, un home anirà de 
safari a l’Àfrica, s’acostarà a un cocodril i amb 
un tros de carn a la mà li dirà: “Moix, bonic, 
bonic, vine aquí que t’he portat menjar”. El 

cocodril farà un 
d’aquells bots ra-
pidíssims que sa-
ben fer, agafarà la 
carn i l’home i s’ho 
menjarà tot en un 
dir Jesús. Potser 
hi haurà a la vora 
un altre defensor 
dels drets dels ani-
mals que dirà: 
“Home, és natural, 
els animals tenen 
dret a menjar, com 

tothom”. Ningú portarà el cocodril al jutjat 
per homicidi. Però aquell pagès, que ja deu 
estar tip de la devastació contínua d’una es-
pècie maliciosa i feréstega, haurà de pagar 
una multa incòmoda. Què volien? ¿Que li di-
gués: “Que ets maco, nen, vine a casa que et 
daré llet amb melindros per berenar”? 

Cada dia es maten milions de gallines, 
porcs i vedells al món sencer, i creieu que els 
deu fer mal. Un dia tampoc no es podrà fer, 
perquè no es podrà decapitar ni un bròquil. 
Així donarem la raó a Avicenna (segle XI), 
que deia que tots els éssers de la natura te-
nen ànima i són espirituals: el pagès, el brò-
quil i el senglar. ✍
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