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El balneari de Kirsten

Al doctor Stockmann, tant si feia fred com calor,
li agradava sortir a fer una volta després de sopar.
Aquell vespre de finals d’hivern,
ell i els seus dos fills, Eilif i Morten,
es van abrigar i van sortir a passejar.

A casa, s’hi havia quedat la seva dona, Katrina,
amb un dels convidats d’aquella nit.
Era Billing, un jove molt eixerit,
que treballava de redactor a La Veu del Poble,

el diari liberal de Kirsten.

El liberalisme 
és un moviment 
polític, econòmic 
i social que 
defensa la 
llibertat de les 
persones i una 
intervenció 
mínima de l’estat. 
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L’altra filla de la família, Petra, no era a casa.
Era mestra i treballava fins ben tard.

Mentre Billing, amb el tovalló al coll,
felicitava Katrina pel sopar,
van trucar a la porta.
Era Peter Stockmann, el germà gran de Tomas.
També era l’alcalde i el cap de la policia de Kirsten.
I a més, era el president de la junta directiva  
del balneari.

—Que es pot passar? Bona nit, estimada cunyada!  
–va saludar Peter, així que va entrar.

—Ah, ets tu! Bona nit, Peter! –va dir Katrina–.
Que vols menjar alguna cosa? –li va preguntar,
mentre l’ajudava a treure’s l’abric i el barret
i li agafava la vara d’alcalde que sempre duia.

—No, no, gràcies. És massa tard per a mi
—va contestar Peter, tot mirant cap al menjador
on es veia la taula parada–.
El meu estómac és molt delicat.
Jo no podria sopar pas tant com vosaltres.
Trobo que menjar poc és més sa. I més econòmic!
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~ Un enemic del poble ~

Katrina li va respondre somrient:

—Home, qualsevol diria que Tomas i jo 
som uns malgastadors!

—I parlant del meu germà, on és? –va preguntar  
Peter.

Katrina li va dir que havia sortit a fer una volta  
amb els nens i que no trigaria a tornar.

Qui va arribar, però, va ser Hovstad,  
el director del diari.
Ell i l’alcalde es van saludar amb fredor.
I, amb certa ironia, l’alcalde li va dir:

—M’han comentat que el meu germà s’ha convertit 
en un fidel col·laborador de La Veu del Poble.

—Doncs sí –va dir Hovstad–. 
Quan el doctor té alguna cosa interessant a dir,
ens fa l’honor de publicar-la al nostre diari.

—És clar, escriu per a uns lectors molt receptius
a les seves idees liberals –va continuar l’alcalde.

Ser receptiu vol 
dir estar disposat 
a acollir idees 
noves.
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I va afegir amb malícia:

—No es pensi que tinc res en contra del seu diari.
A la nostra ciutat, hi regnen la tolerància i el respecte.
Sobretot quan tots els ciutadans
hi tenim un interès comú: el balneari.

La idea del balneari havia estat del doctor Stockmann,
però el seu germà n’estava una mica gelós.
Pensava que la gent no li agraïa prou que ell,
com a alcalde, n’hagués fet possible la construcció.
No perdia cap ocasió de recordar-ho.
Deia que ara, a Kirsten, hi havia més riquesa  
i menys atur;
que s’hi veia més gent, més vida i moviment.
El valor de les cases i els terrenys no parava 
d’augmentar i els impostos dels petits propietaris  
no paraven de disminuir.
N’estava orgullós com si fos un mèrit personal.

—La fama del balneari, i de la ciutat, s’està 
consolidant –explicava l’alcalde tot satisfet–.
No paren d’arribar sol·licituds d’informació.
Ja ho veuran: quan arribi el bon temps,
Kirsten s’omplirà de visitants i de gent
que es vol curar les seves malalties al nostre balneari.

Consolidar 
és fer que una 
cosa es faci 
forta, robusta, 
consistent.
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~ Un enemic del poble ~

Hovstad va aprofitar per dir que,
ara que arribava la primavera,
era un bon moment per publicar l’article
que el doctor Stockmann havia escrit uns mesos abans
recomanant el balneari. 

Katrina estava orgullosa del seu marit,
i també dels seus projectes i dels articles que escrivia.
Sempre deia que era un treballador infatigable
i que, quan es tractava del balneari, 
no li venia d’una hora ni de dues.

Ella no era l’única que ho pensava.
A Kirsten, tothom tenia el doctor Tomas Stockmann
en molta consideració.
El respectaven com a metge i valoraven 
la seva feina de director mèdic del balneari.

Hovstad va dir que era normal
que el doctor dediqués moltes hores al balneari 
perquè, al cap i a la fi, ell l’havia fundat.

Aquesta observació no va agradar gens a l’alcalde.

—Vaja! Això és el que pensa tothom? 
–va dir molt indignat–.
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Jo no nego que la idea del balneari fos seva,
però amb això no n’hi ha prou.
A l’hora de posar una idea en pràctica,
cal una altra mena de persones.
Què es pensen? Que jo no hi tinc cap mèrit?

A Katrina, li sabia greu aquella rivalitat entre germans
i sempre intentava posar pau entre tots dos.

—Vinga, Peter, no t’ho prenguis malament.
Heu de compartir el mèrit del balneari com  
a bons germans. En el fons, esteu d’acord en tot, oi?  
No t’enfadis, home!

I mentre mirava de calmar-lo, es va sentir arribar algú.


