
La mort per padrina

Aquesta història fa tanta por, que et deixa sense paraules. Tot comença en una petita casa solitària,
tan solitària que havies de caminar una hora llarga per arribar al poble més pròxim. Era una caseta
molt modesta, feta amb quatre fustes mal clavades que un dia algú va construir al costat d'una
figuera que tenia més de cent anys.

Ara la caseta està abandonada per què tothom té por de viure-hi. Diuen que hi han llançat una
terrible maledicció. Que les nits de poca lluna es pot veure com la mort hi vola pels voltants.

Fa molts, molts anys, que en aquesta caseta hi vivia la senyora Leonor. Una pobre dona que es va
quedar viuda pocs dies abans de portar al món un nen, a qui va posar el nom d'Ambrós.

Una nit de les més fosques, es va veure com una ombra terrorífica es projectava sobre la caseta de
fusta.

Era l'ombra de la mort, que venia a emportar-se la pobra senyora Leonor.

Així és com l'Ambrós es va quedar tot sol, orfe de mare i pare quan gairebé no tenia una setmana
de vida. L'Ambrós plorava i plorava dins del seu bressol. I va plorar tant, va ser tan gran el seu
desconsol, que la mort, farta de sentir tants crits, va tornar a la casa disposada a fer-lo callar.

El petit Ambrós no era conscient que a partir d'aquell dia viuria amb... La mort per padrina

Amb el pas dels anys, el petit Ambrós es va anar fent gran, se'n va anar a viure a la ciutat i es va
convertir en el millor metge de tota la regió. El doctor Ambrós sempre anava amunt i avall amb el
seu inseparable maletí, on guardava tots els estris necessaris per exercir la medicina.

A la ciutat era molt conegut. I no hi havia malalt que no reclamés els seus serveis. Tothom deia
que era molt bo, perquè no fallava mai un diagnòstic. És veritat: no fallava mai. Però el que la gent
no sabia és que sempre ho endevinava perquè la mort l'ajudava.

El doctor Ambrós sempre visitava els malalts acompanyat de la mort. Entrava a l'habitació, es
posava al costat del llit i, per a donar el seu diagnòstic, esperava a veure què feia la seva
acompanyant. Si la mort es situava a la capçalera del llit, significava que el malalt es curaria.

Si, en canvi, creuava la ciutat per anar a visitar un altre malalt...

I veia que en aquest cas la mort es situava als peus del llit. Doncs significava que el malalt no
sobreviuria i que la mort se l'enduria a l'altre món.

Gràcies a l'ajuda de la mort, la fama del doctor Ambrós es va estendre més enllà de la ciutat i de la
regió, i, fins i tot, va arribar al llunyà castell on vivia el rei Taruk amb la seva filla, la princesa
Camila. Com podeu veure, era una fortalesa inexpugnable, un castell fantàstic que s'aixecava al
cim de les muntanyes amb unes torres tan altes que arribaven fins al cel.



El rei Taruk era un bon rei. Però aquells dies estava molt amoïnat. La princesa Camila havia caigut
malalta i cap dels metges de palau aconseguia esbrinar què dimonis era el que tenia.

- Porteu-me el doctor Ambrós! -va ordenar als seus ministres-. Vull que el doctor
Ambrós visiti la meva filla. Aneu-lo a buscar i porteu-lo aquí immediatament!

I mentre els ambaixadors marxaven a buscar el doctor Ambrós, el rei Taruk no es va moure del
costat del llit on, a 40 de febre, delirava la princesa Camila.

Quan el doctor Ambrós va arribar al castell, de seguida va presentar-se a l'habitació de la princesa.
La va veure tan maca, tan delicada, tan fràgil, tan pàl.lida que se'n va enamorar des del primer
moment.

El doctor Ambrós va esperar, amb el cor encongit, la presència de la mort. La seva padrina, la que
sempre li deia si el malalt viuria o no viuria.

I, amb els ulls plorosos, va veure com la mort es situava als peus del llit, anunciant d'aquesta
manera que la princesa Camila estava a punt de morir.

Tancat a l'habitació de la princesa, ple de ràbia i d'impotència, el doctor Ambrós feia l'impossible
per salvar la seva estimada Camila. Per arrencar-la de les urpes de la mort.

L'abraçava en silenci. I ella treia forces del no res per demanar-li a cau d'orella que la salvés, que
ella volia viure per estimar-lo com mai no havia estimat a ningú.

Com que el doctor Ambrós no volia perdre l'esperança, va tornar a invocar la mort per si de cas
s'havia despistat equivocant-se de lloc. Però no. La mort va tornar a aparèixer als peus del llit. I
això només volia dir una cosa: que no podia fer absolutament res per salvar la noia.

Llavors, en un rampell de desesperació, el doctor Ambrós va girar el llit. El va girar en rodó,
canviant-lo de direcció. Ho va fer tan de pressa, que va agafar la mort per sorpresa. Sense donar-li
temps perquè reaccionés i es canviés de lloc.

Amb el canvi d'orientació del llit, la mort va quedar situada a la capçalera. I això què significava?
Doncs significava que la princesa viuria.

La mort es va enfadar molt, moltíssim, per aquesta trampa tan bruta que li havia fet el doctor
Ambrós. La mort va començar a volar pels voltants del castell, per la ciutat i, especialment per la
petita caseta de fusta on havia nascut el doctor Ambrós. Diuen que va ser llavors quan la mort, va
llançar sobre la casa la seva terrible maledicció.

A partir d'aquell dia, el doctor Ambrós va perdre tots els seus poders. Semblarà ridícul, però
l'home ho va haver de deixar perquè no distingia una grip d'un mal de panxa, les paperes d'un
queixal corcat.

Però era igual. A l'Ambrós no li va saber gens de greu deixar de ser metge. Perquè, gràcies a la
pèrdua dels seus poders i coneixements, la princesa Camila s'havia curat del tot.



Amb el
suport de

Poc després, al castell sonaven campanes de boda. L'Ambrós i la princesa Camila es casaven
feliços i menjaven anissos, contents perquè el senyor doctor havia deixat de tenir... la mort per
padrina.
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