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REFREDAT COMÚ 
 

Juergen B., Montreal, Canadà 
 
 
9 de gener de 2012 
 
"… Gràcies per obrir-me els ulls" 
 
A la tardor del 2011, la meva dona i jo vam passar unes esplèndides vacances a Itàlia. Ja el segon dia 
de les nostres vacances a la costa d'Amalfi, dos gossos mestissos plens de puces, Billy (un mascle 
fornit però envellit, encreuament entre un dàlmata i potser un pastor alemany) i Silly (una petita i 
encantadora femella jove indescriptible de raça insondable), s'havien adherit a nosaltres sense una 
invitació, visiblement agraïts pels nostres fulletons. 
 
Enmig de la tercera nit al nostre paradís de vacances, de sobte em vaig despertar, rascant-me 
frenèticament una espatlla esquerra que em picava bojament. Un sondeig tàctil temptatiu va revelar una 
ronxa punxant, clarament diferent de les picades de mosquits a què estava acostumat al Canadà i 
inquietantment similar al que vaig diagnosticar immediatament com una picada de puça massiva i 
acabada de passar. 
 
La meva primera reacció va ser una maledicció inaudible de "No puc creure això!" D'un sol cop, fins i tot 
quan encara no estava del tot despert, em vaig adonar del trauma inquietant que el descobriment de 
puces al llit li causaria al meu company. Sens dubte, s'espantaria, despullaria el llit, desinfectaria 
l'habitació, alertaria el Departament de Salut italià; tot semblava possible, i ara no hi havia manera que 
pogués tornar a dormir sense que em molestessin. Aleshores vaig rodar al llit pel que va semblar molt 
de temps i no vaig dir res, ni tan sols vaig emetre un sol so angoixat! Però estava molt molest perquè no 
vaig tenir més cura de mantenir els gossos plens de puces lluny de mi perquè aquestes molestes puces 
no saltessin entre espècies i em fessin la vida miserable. 
 
L'endemà al matí, la picada de puça era molt evident, però la vaig tapar sense dir-li a ningú, i ja no vaig 
insistir a despullar els gossos amb molt d'afecte. El que també vaig descobrir aquell matí va ser que 
estava terriblement congestionat, tenia un mal de coll enorme i mostrava tots els símptomes d'un 
refredat clàssic. D'on va venir això? Tot i això, sabent que un “conflicte de pudor” tan sobtat podria 
causar un refredat curt, ho vaig deixar passar, vaig decidir patir-ho i no vaig deixar que afectés les 
nostres tan esperades i merescudes vacances de somni. 
 
El meu "refredat" va durar potser tres dies, la meva dona mai es va contagiar del meu "refredat" tot i 
que vam passar molt de temps molt a prop, i l'episodi va deixar de ser un problema molt aviat, 
principalment perquè només una puça solitària em tenia. per esmorzar aquesta fatídica nit. De fet, li 
vaig explicar a la meva dona sobre aquest episodi només dos mesos després que vam arribar a 
Canadà i vam riure molt. La nostra opinió unànime continua sent que vam tenir unes vacances 
fantàstiques! 
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Si no m'hagués adonat que només havia patit un "conflicte de mala olor" breu però debilitant, amb 
resultats predictibles, és a dir, la inflor de les membranes nasals en la fase de curació, probablement 
hauria reaccionat com un consumidor típic, hauria pres els remeis que necessitava. la farmàcia local 
m'ho hauria imposat per la meva secreció nasal, i potser el resultat hauria estat pitjor que el breu 
episodi de “refredat comú” que vaig experimentar. 
 
Caroline, gràcies per obrir-me els ulls! Juergen B., Montreal 
 
Explicació GNM: El refredat comú està relacionat amb un "conflicte de mala olor", que es pot 
experimentar en termes reals, però també en sentit figuratiu com "Aquesta situació fa pudor!" o "Ja ho 
he tingut!". Durant la fase de conflicte actiu, el revestiment de la membrana nasal s'eixampla a causa de 
la ulceració, que generalment no es nota. A la fase de curació, però, quan s'està reparant el teixit nasal, 
la membrana nasal s'infla, acompanyat de secreció nasal i esternuts per eliminar les restes del procés 
de reparació. 
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