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La mort d’en MaigLa mort d’en MaigLa mort d’en MaigLa mort d’en Maig    

 

Avui 1 de juliol del 2006 s’ha mort l’últim gos que hem tingut, el que feia quatre. Quan 

es va morir en Bux vaig proposar-me no tenir cap més gos, però en trobar-lo a faltar tant, no 

varen passar dos mesos i vaig comprar en Maig. Ara penso que en Maig haurà estat l’últim; 

ben segur que si comprés un altre gos seria ell el que m’enterraria a mi. 

 

En Maig tenia 10 anys i en feia un o dos que no estava gaire bé: amb problemes a les 

orelles, i últimament no s’aguantava bé del darrera. Era un cadell d’una camada de dos 

germans, l’un més aviat tranquil i  cap baix, i en Maig juganer i mogut. Em va semblar que 

era millor en Maig, però sempre va ser molt esvalotat i amb ganes de jugar. 

 

Ahir encara va sopar i anàrem a passeig com sempre i aquest matí l’he trobar molt 

quiet i amb una mirada suplicant i trista, com mai no li havia vist. Mentre s’estava coent 

l’arròs he sentit els seus gemecs, he baixat i l’he trobat ajagut, l’he acaronat i m’ho ha agraït 

amb la mirada. Cada vegada que el deixava tornava a somicar i en acaronar-lo novament 

callava i la seva mirada expressava un agraïment immens. 

 

El veterinari l’ha adormit abans de donar-li l’última injecció, la definitiva. La seva 

mirada no m’ha deixat en tot el dia, semblava que em volia agrair que l’ajudés a morir.  

 

En aquest moment que estic escrivint és l’hora que donava el sopar a en Maig i 

seguidament anàvem a fer un vol. El trobaré a faltar. Ha deixat un buit que costarà d’omplir. 

Tot és qüestió de dies.  

 


