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El veterinari Plana 

 
El veterinari Plana, dels Plana de Santa Pau, és una persona molt oberta, el que se’n 

diu una persona “campexana”.  No hi he tingut mai gaire relació professional, a part de quan 
el vaig anar a buscar per ajudar a morir en Buch, el tercer gos que vàrem tenir, quan estava 
agonitzant. Vàrem entrar al garatge traster de casa seva a buscar el verí i es va haver 
d’enfilar  en una escala portàtil per abastar-lo, són productes que no es poden tenir a l’abast 
de qualsevol persona, però no em va semblar gaire adequat el lloc per guardar un producte 
tan perillós. 
 

En tenir el tracte directe amb els pagesos clients seus, sempre hi ha motiu de tenir tot 
tipus de converses, a part de les que fan referència als de les visites que els fa a 
requeriment d’ells quan un animal està malalt, o una vaca ha de parir i el part no es presenta 
gaire bé, posem per cas. 
 

En certa ocasió, mentre el veterinari feia l’inseminació artificial a una vaca -- quan 
nasqué el vedell el pagès ben segur que digué: aquest és fill d’en Plana --, parlaven 
animosament  sobre la virginitat de la Mare de Déu. El pagès estava entossudit que la Mare 
de Déu fou Verge i el veterinari no hi estava pas d’acord.   
 

Com que no hi havia manera de concordar, el veterinari Plana, que acabava de cobrir 
-- cobrir el mascle a la femella, acoblar-se amb ella -- la vaca, li etzibà al pagès: 
- Aviam, vós creieu que l’Esperit Sant va cobrir la Mare de Déu?. 
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