EL CONTE DE LUCÍA

Això era una vegada, un home que vivia a un poble de la comarca de
Castelló anomenat Benlloch. Aquest home, tenia 89 anys i li agradava molt
estar al carrer o al bar amb els amics i s’anomenava Pere (conegut com el
lluitador).
Pere, de tota la vida havia estat a Benlloch, treballava per als habitants de
metge d’urgències, i li agradava molt la seua feina. Havia realitzat la
operació més complicada abans de jubilar-se: un trasplantament de cor a
una xiqueta de tan sols 9 mesos. Pere estava molt nerviós però això no va
fer que l’operació eixira malament. És més, va ser tot un èxit, en jubilar-se,
Pere va rebre un acomiadament d’allò més gran, amb tots els seus
companys i caps de tota la seua carrera. El que no sabia ni s’esperava és que
al final de la sorpresa es trobaria amb la xica a la qual li havia fet la seua
última operació, i s’havia desplaçat simplement per agrair-li com la va
ajudar en el seu dia a dia.
Els anys van passar, i la dona de Pere va caure malalta. D’una malaltia nova
anomenada COVID19 coneguda mundialment com Coronavirus. Era considerada com una grip de contagi ràpid i fàcil. La dona presentava tots els
símptomes: tos seca, febre alt, dolor muscular, etc.
Aquesta malaltia a poc a poc anava creixent a nivell mundial, els infectats i
els morts augmentaven a nivells estratosfèrics. Però ell mai va voler
abandonar la seua dona, ni molt menys deixar-la a soles, tant li feia
contagiar-se. Volia que la seua dona aguantara fins els últims dies de Pere.
El Govern no feia més que exigir que no s’eixira al carrer, que evitàrem el
contacte amb la gent, era una epidèmia o un malson del qual voler
despertar. Els nebots de Pere, començaven a queixar-se de la quantitat de
deure que tenien degut a la clausura de col·legis i instituts.

La dona de Pere, Isabel, va morir. Degut a què el COVID19 va acabar
destruint-la a poc a poc. Pere, que la volia en la seua vida suplicava poder
morir amb ella. Però la vida no volia que ell morira, Pere va superar la mort
d’Isabel. Però mai la va oblidar.
Pere, 30 anys després, als seus néts nascuts tres anys després els contava
l’anècdota de la seua àvia, que mai havien pogut conéixer.
Pere, va arribar a una època que la soledat era el plat de dinar tots els dies.
Ningú el cridava, ningú es preocupava per ell i això li causava una ansietat
inimaginable. Va agafar Alzheimer, i Pere l’únic que recordava era la imatge
de la seua dona al costat de la seua butaca, veient la tele i rient dels
monòlegs de Dani Rovira.
Donat el dia de la seua mort, tots la van plorar, era un referent a seguir de
la constància que va tindre en la seua professió i amb la malaltia de la seua
dona. A part, el COVID va ser investigat per metges de Massachusetts i es
van trobar els remeis i la cura.
Des que Pere no vivia, Benlloch va perdre color i vida. Però tot Benlloch, se
sentia honrat, d’haver tingut un metge tan privilegiat i constant com Pere.
Va obtindre un carrer amb el seu nom, i dos premis que van arreplegar els
seus dos néts, amb un ample somriure i uns ulls plorosos.
Però sempre tindran un cor ple de batecs pel legat del seu avi i l’orgull
d’estar on estan.
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