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A l’amiga Trini, incansable lectora. 

In memoriam. 
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* En el acto de escribir, como en la conciencia 

diaria de cualquiera, inventar y recordar son 

tareas que se parecen mucho y de vez en cuando se 

confunden entre sí. La memoria está inventando de 

manera incesante nuestro pasado, según los 

principios de selección y combinación. 

 
→ Antonio Muñoz Molina, La realidad de la ficción 

 

 
* La realitat és un assumpte molt subjectiu... Tot 

l’art és enganyós. L’engany en l’art és només part 

del joc, és part de la combinació, de les 

delicioses possibilitats, il·lusions, perspectives 

del pensament les quals poden ser falses 

perspectives, potser. Crec que una bona combinació 

sempre ha d’incloure cert element d’engany. 

 

→ Vladimir Nabokov, Opinions contundents 
 
 

* Mi relato será fiel a la realidad o, en todo 

caso, a mi recuerdo personal de la realidad, lo 

cual es lo mismo. 

 

→ Jorge Luis Borges, El libro de arena 
 
 

* Jo no crec en una interpretació única, tant en 

literatura com en arts plàstiques. Un poema 

desencadena en l’oient o en el lector reaccions i 

interpretacions diferents que, encara que es 

contradiguin, no per això són falses. 

 

→ Günter Grass, Conversacions amb Nicole 
Casanova. El taller de les metamorfosis 

 
*El veritable novel·lista no és un observador, 

sinó un creador de vida imaginada; no és la seua 

tasca observar la vida, sinó crear-la. 

 

→ François Mauriac, Déu i Mammon 
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Aquesta vegada Eodl Sbö s’ha ficat a 

investigador i ara no ens ofereix una 

obra de ficció. A no ser que 

entenguem per ficció els relats que 

uns personatges reals fan d’uns fets 

que van veure com eren representats 

davant ells.  

 

 Tots coneixem els fets 

ocorreguts el proppassat any a la 

terrassa d’El Cafè de la Rambla, a 

Ciutat. Se n’ha parlat molt, d’uns 

fets que a hores d’ara no han estat 

del tot esclarits. Dues morts (un 

assassinat i, aparentment, un 

suïcidi) ocorregudes davant una 

multitud, amb uns protagonistes que 

són morts o han desaparegut de 

l’escenari, amb uns testimonis 

ambigus o netament mentiders, sense 

uns mòbils clars que expliquin els 

fets... 
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 Eodl Sbö hi ha investigat, ha 

anat a les fonts i s’ha fet amb una 

sèrie de materials relacionats amb el 

cas, els ha aplegat aquí i ha inclòs 

unes notes, les quals intenten 

d’aclarir els esdeveniments des dels 

diferents punts de vista. Tot plegat 

però, no resulta gens diàfan, ans al 

contrari: aquestes notes suposadament 

esclaridores pensem que ho embullen 

tot encara més, però hem d’acceptar 

que, com el bisturí d’un cirurgià, 

obren nous camins d’investigació i 

interpretació. 

 

 De vell antuvi, el nostre autor 

ha plantejat descarnadament els fets, 

nus de qualsevol detall que pugui 

condicionar la mirada del lector. 

Naturalment, aquest lector es farà 

immediatament la seua pròpia idea, o 

de segur que ja coneix els fets pels 
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mitjans de comunicació i ja hi ha 

acomodat una història. Tanmateix els 

diferents testimonis que venen a 

continuació li obriran nous vessants 

que potser ell no havia entrevist. 

 

 Seguidament recull els 

testimoniatges (molts d’ells 

desconeguts encara pel públic), i 

intenta d’interpretar-los o, com si 

diguéssim, d’harmonitzar-los, 

mitjançant notes a peu de pàgina. De 

vegades, al lector, li pot semblar 

uns testimonis dubtosos, uns 

testimoniatges de difícil adquisició, 

però Sbö assegura que absolutament 

tots procedeixen dels observadors 

autèntics que eren presents allí; tan 

mateix però, sovint ens amaga com han 

arribat a ell. 

 

 Amb aquesta obra, Eodl Sbö 

assegura que no vol condicionar cap 
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investigació, ja siga policial o 

d’altra mena: la seua intenció és 

oferir uns materials i unes opinions 

per a que cadascú es formi la seua 

pròpia composició d’allò que va 

motivar aquelles morts.  

 

 D’altra banda, Sbö s’ha sentit 

amenaçat físicament i no vol donar 

aquí la seua opinió sobre el que va 

passar realment (que la té, és 

clar!). De ben segur que, d’haver-se 

perllongat, la seua investigació ens 

hagués dut a bon port. La seua 

integritat i seguretat personal però, 

han prevalgut: ha hagut de callar-se 

moltes coses i mossegar-se la llengua 

(o els dits a sobre del teclat) per 

no mostrar allò que no podia ser tret 

a la llum sense posar-se ell mateix 

en perill. No obstant això, tots, per 

poc que ens hi fixem, podrem llegir 

entre línies. 
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 Aquí tenen vostès els materials. 

Que cadascú en tragui les seues 

conclusions! 
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Nota de l’autor 
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Aquest llibre no vol ser una simple 

recopilació d’uns testimoniatges, per 

més que s’hi apleguen diferents 

aportacions de testimonis reals. Hem 

volgut presentar ficcionades, al 

lector, totes les aportacions dels 

observadors reals del succés, i no 

plasmar-les tal i com algunes d’elles 

han arribat a nosaltres. Davant d’uns 

fets reals, vistos des de diferents 

perspectives, hem utilitzat, on no hi 

era, la tècnica de la narració en 

primera persona per incloure’ls en 

aquest treball. 

 

No hi hem afegit res ni hem 

tergiversat les diferents històries, 

però sí hem matisat moltes 

informacions que ens han donat els 

testimonis (o pretesos testimonis, 

perquè d’alguns tenim dubtes de la 

seua autenticitat), per tal de que 

prevalgués la ficció narrativa per 
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sobre la informació crua i àrida 

d’una declaració formal. 

 

És com si aquest autor hagués 

enviat, a unes persones, una història 

nua de subjectivitat i els hagués 

demanat que la interpretessin 

subjectivament, tot posant-hi les 

seues vivències. I se m’acut a mi que 

el lector, el qual segurament ja 

tindrà alguna informació sobre 

aquests fets i fins i tot s’haurà fet 

alguna idea personal i subjectiva, 

intentés ara de fer un exercici 

d’interpretació i redactés la seua 

pròpia versió dels fets, posant-se en 

la pell d’un observador qualsevol ( 

sense pretendre, en cap moment, 

amagar en l’escrit el seu bagatge 

personal). Amb això s’adonaria de 

quina ha estat la meua tasca. 
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Per tant, aquest llibre no 

pretén ser reflex fidel de la 

realitat d’aquell dia, tot i que la 

realitat és tan subjectiva com 

persones puguin estar immerses en els 

fets, o simplement relacionades amb 

ells. I hem de tenir ben present que 

els records tampoc no són mai la 

realitat. 

 

Per tal de preservar la 

identitat dels testimonis i implicats 

en la trama, he decidit d’anomenar-

los per un àlies, com ara Ell, el 

Taxista,  l’Home pèl-roig, la Dona 

del barret, etc. De tota manera, els 

principals noms estan en la ment de 

tots. Així també m’estalviaré els 

passejos als jutjats o a un lloc més 

incert. 
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Els fets 
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Ell, un home, arriba a la terrassa 

d’un bar. Al mateix temps, arriba un 

Home pèl-roig, el qual sembla que 

l’ha seguit, i s’asseu a una taula 

des d’on pot observar-lo còmodament 

sense ser vist per Ell.  

 

S’hi acosta el Cambrer i sembla 

que parla un moment amb Ell, després 

s’allunya. 

 

L’Home pèl-roig dissimula, però 

no li lleva ull. Fins i tot sembla 

que pren notes sobre el que fa Ell. 

Això que té damunt la taula és una 

càmera o una enregistradora de veu? 

 

Un poc més tard arriba Ella. 

S’acosta al primer home, qui s’alça 

de la cadira per rebre-la i intenta 

donar-li unes besades, que Ella li 

rebutja. 
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Seuen els dos. L’ambient sembla 

tens, però es distén, o dissimulen, 

quan torna a acostar-s’hi el Cambrer. 

Sembla que intercanvien algunes 

paraules i torna a desaparèixer. 

 

Novament a soles hi ha malestar 

en la taula: crits, males paraules i 

fins i tot una galtada a la dona. 

 

Nerviosisme de l’Home pèl-roig 

que els observa. S’aixeca com per 

anar on són Ells però, en veure el 

Cambrer acostar-s’hi novament, torna 

a asseure’s. 

 

El Cambrer, sense portar res del 

que potser se li ha demanat, s’acosta 

a la taula i comença una discussió 

entre aquest i Ell (Els plors i els 

crits demanant calma? de la dona, de 

fons). 
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Se’n va el Cambrer i els dos 

personatges que estan junts a taula 

tornen a engrescar-se en la 

discussió. 

 

És el moment en què arriba un 

taxi i s’atura al costat de la 

terrassa on estan els nostres 

personatges: Abaixa el client, l’Home 

del barret, apressat i enfurismat, 

que va directament cap a la taula de 

la parella. Els diu alguna cosa, 

elevant molt la veu. S’hi asseu. 

Dialoguen els tres, gesticulant amb 

grans escarafalls. 

 

De sobte, l’Home del barret mira 

cap on està l’Home pèl-roig i sembla 

que el reconeix. Els diu alguna cosa 

a Ells i l’assenyala, tot i alçant-se 

irat, i avança tirant-ho tot per 

terra, amb una mà  a la butxaca d’on 



- 19 - 

treu una pistola. L’apunta dispara i 

l’abat. 

 

Esvalotament general, crits 

plors, corredisses... se senten 

sirenes de Policia (Algú hi haurà 

telefonat). 

 

En arribar la Policia, a 

l’escenari només hi ha un cos inert i 

un home que es mira amb incredulitat 

la pistola que du a la mà; tot està 

en un aspectant silenci tan sols 

trencat pels sanglots dels 

observadors, els crits dels policies 

i, finalment, per una sorollosa 

detonació de l’arma que apunta la 

templa de l’home, que cau. Cap dels 

protagonistes principals (llevat del 

morts) hi és. 
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Notes manuscrites de l’Home pèl-

roig 

 

- Ell surt de l’apartament a les 

11.30 h. Té l’aspecte més malaltís 

que de costum. Li segueixo la pista 

des de dos quarts de nou (qui matina 

fa farina, diuen). Fot una calor de 

mil dimonis! 

- Agafa un taxi al mateix carrer 

R.  Hi vaig darrere amb un altre 

taxi, com a les pel·lícules, fent la 

comèdia  aquella de dir “segueixi 

aquest cotxe”. Em sento tan cofat 

d’haver pronunciat les paraules-

fetitxe, que ara mateix em fumaria un 

puret. Cony de llei antitabac!  

- Quinze minuts després, arribem a 

la plaça M. La carrera m’ha costat 

7.58 €.   Arrodoneixo i li dono 8€ al 

conductor. Tanmateix, ho penso 

adjuntar a les dietes... Clar que si 
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n’apunto 15€ , tampoc no hi fa res, i 

així la propina me la guanyo jo. Sí, 

definitivament, diré que amb les 

presses de no perdre-li el rastre, no 

he tingut temps de demanar factura. 

- Em fa gràcia pensar quina cara 

faria algú que llegís això. M’agrada, 

amb el temps, revisar tota aquesta 

paperassa que escric quan m’avorreixo 

de mirar la vida, sempre tan tediosa, 

sempre tan per sota de les meves 

expectatives. 

- El segueixo a peu tres 

travessies. Per què no ha fet parar 

el taxista al lloc on va? Per què 

tant de misteri?  Em toca el voraviu 

haver de caminar tant, i més amb la 

xafogor que fa. Totes aquestes 

bestieses sobre la salut, il corpore 

sano i l’equilibri, bla, bla, bla... 

fan més mal que bé. Ara sí que em 

mereixo el puret. 
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- Ell es planta davant d’un bar 

del carrer G. Mira amunt i avall. Què 

-o qui- deu buscar? No deixarà mai de 

desconcertar-me. 

- 11.55h. Es troba amb una dona 

d’uns seixanta anys. Jo no l’havia 

vista mai ni m’imagino què hi deu 

pintar en tot aquest fregat.  Parlen 

uns instants. La conversa és intensa, 

però xiuxiuegen tan baixet que no puc 

sentir què diuen. Aprofito que estan 

absorts en la seva xerrameca per a 

fer-los una foto just quan la dona li 

passa un sobre d’amagatotis i  Ell, 

apressat, se’l guarda a la butxaca. 

Està nerviós. Va brut, deixat, sense 

afaitar. Finalment, s’abracen i la 

dona se’n va. Qui deu ser? Estic ben 

intrigat. Sort que li ensenyaré la 

foto a T. i potser la reconeixerà. 

- Ell s’asseu a una taula de la 

terrassa del bar H, al mateix carrer. 

I jo darrere seu, sense fer-me notar. 
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Em surt el fetge per la boca. Per què 

sempre és a l’estiu quan 

m’encarreguen feines tan pesades? 

- Es treu el sobre de la butxaca i 

es mira i remira el contingut amb 

ànsia. És un document oficial, això 

segur. No puc veure res més que el 

membret, inidentificable des de la 

distància que ens separa. Són les 

12.00h. 

- 12.05h. Arriba Ella. Té tota la 

pinta d’una puta.  No crec que... 

[il·legible]... ja no ho farà per... 

[il·legible].  

- Discuteixen. Ell comença a 

tossir. És més mort que viu, no li 

queda gaire temps. Clar que a mi 

tampoc no me’n deu quedar gaire. 

Tanta corredissa...estic rebentat. 

- Ell la insulta. Malgrat els 

crits, soc incapaç de sentir les 

seves frases amb claredat. Entenc poc 

del que xerren, però no se m’escapen 
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les paraules d’Ell assegurant-li amb 

vehemència que ja no li pertany res, 

que s’ho hagués pensat millor quan 

encara hi era a temps. Ignoro a què 

es deu referir, i això m’inquieta. 

Necessito tenir-ho tot ben apamat; 

aquí no hi pot haver lloc per a la 

improvisació. 

- Ella plora i l’amenaça: diu que 

li farà arribar el [il·legible] a la 

senyora E. ... (no he entès el nom). 

No crec que sigui l’E. que m’imagino. 

O sí?  

- S’escridassen mútuament. Ell li 

dóna una galtada i li diu que la 

matarà. Hauré d’intervenir, això 

acabarà malament. No m’hi vull veure 

gaire implicat, no sigui que... 

[paràgraf il·legible].  

- El cambrer els esbronca. Si no 

són més discrets, aquí palmarem tots, 

i jo no penso carregar amb les 

espifiades de ningú, que no en tinc 
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gens, de vocació de màrtir. Que es 

matin entre ells, i ves-te’n Anton, 

que qui es queda ja es compon. 

- Enmig del merder, gairebé no 

m’adono de l’arribada al bar de P.  i 

el seu sempitern barret; és innegable 

que és un home de rutina, de costums 

fixos... i un hortera i un fatxenda, 

no ens enganyéssim... No em convé que 

em vegi. No seria bo ni per mi ni per 

ningú, això sí que m’ho han remarcat.  

Poso l’orella una estona i si es 

presenta la més mínima complicació, 

guillo d’aquí.  

- Ara sí que em sembla que plego; 

ja són les 12.20 h. Me n’aniré 

discretament, sense estridències. Si 

em quedo, no vull ni pensar què 

podria passar... 

- P. se n’ha adonat. Està cridant 

com un boig. Ho sap, m’ha  mirat!  No 

puc escapar-me’n, ara ja no valen de 

res les precaucions.  
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- Estic als llimbs: tot el que 

està dient és nou per a mi. No 

voldria ser paranoic, però sospito 

que m’han venut...  

- P. està insistint en què les 

[il·legible] no poden sortir, però 

farà passar la resta amb facilitat. 

Estem perduts! 

- Ell dóna excuses, el molt 

carallot. Ella ho reconeix tot amb el 

cap cot. 

- P., amb el barret mig tapant-li 

els ulls,  jura en arameu: “No se’n 

pot refiar gens ni mica, de tot 

plegat”. Però...qui no se’n pot 

refiar? I de què? Confesso que ja no 

sé a què es refereix, està parlant de 

coses que no em sonen ni de lluny. 

Tinc un mal pressentiment des del 

moment en què l’he vist aparèixer amb 

aquest barret ridícul que li amaga 

els ulls. 
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- M’està llençant mirades 

assassines. Si ja m’ha vist, no té 

sentit que em faci fonedís. Encara 

seria pitjor i cridaria més 

l’atenció, d’això no en tinc dubte. 

Em quedo aquí, palplantat en aquest 

cul-de-sac. 

- Ara dissimulen i abaixen la veu. 

Merda! Gairebé no els sento. 

- Paraules aïllades: Cremar-ho... 

Aeroport... Ordres de dalt?...Feu-les 

callar... Troballa... 

- M’està mirant... m’assenyala. Jo 

piro. Ara sí que ja m’és tot igual. 

Són les 12.30h., si m’afanyo, encara 

hi arribaré.  

- Demà... [Notes manuscrites 

interrompudes. L’Home pèl-roig acaba 

de ser assassinat]. 
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Gravacions de l’Home pèl-roig 

(Transcripció) 

 

- Una Coca-Cola sense llimona i amb 

molt de gel, sisplau. 

[Tos insistent. Soroll d’un cotxe que 

arrenca.] 

- Ja fa dies que no em contesta. 

N’estic tipa de trucar-lo... 

- Què posarem? ... [Veu femenina 

inaudible, rialles]. 

- Saps quanta estona porto esperant-

te? 

- Les olives, les voleu farcides?  

- Jo, de tu, no insistiria més. Que 

n’aprengui d’una vegada. 

- Ets una puta, em sents?... L’has 

cagada de ple. 

- Hola. T’ho juro que he sortit amb 

temps, no sé com m’ho faig que sempre 

arribo tard. 
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- Això no m’ho pots fer. Si 

m’obligues, li ho ensenyaré tot a 

[veus de nois joves i de música 

estrident]. 

- Sí, i porti també unes patates 

fregides. 

- T’ho hauries d’haver pensat millor 

quan encara hi eres a temps. 

- I ara, clar, m’han apujat la 

hipoteca i no sé com me’n sortiré, 

perquè a la dona la van acomiadar de 

la feina el mes passat... 

-  Quina putada! [Un gos que borda, 

riallades, crits]. 

- Ves-te’n a la merda! No ets més que 

un desgraciat... 

- Hosti, li ha fotut una galtada, el 

malparit... 

- Ja està bé. Quedi’s el canvi. 

- Vols dir? Tu no t’hi fiquis, eh?, 

que aquesta gent té molt mala pinta. 
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- Doncs sí que ho vàrem estar 

comentant, però... Què passa, en 

aquella taula? ...  

-     Ho diré tot! Si em tornes a 

tocar, et faré engarjolar, cabronàs! 

...   [Soroll d’unes obres] ...  

- Què està passant aquí? Ja n’hi ha 

prou, d’aquest color. Si no et saps 

comportar... [Soroll llarg i 

penetrant de la  sirena d’una 

ambulància]...  

- ... Li ha pegat?  Ai, no sé... m’ho 

ha semblat. 

[Plors, crits, murmuris]. 

- I a tu què t’importa? Cuida’t dels 

teus assumptes i no et fiquis on no 

et demanen.  

- Escolta, fes el favor! Mira que 

truco ara mateix a la policia, eh? 

- No es quedi plantada al mig, dona, 

què no veu que l’atropellaran? 

- Sisplau... és un animal... però no, 

no passa res, no passa res...  
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- Jo avisaria la policia. Però de 

debò. És el que diuen a la tele que 

s’ha de fer... Però tu no diguis res 

més, a veure si encara prendrem mal. 

- Què vol dir que no passa res? Que 

us penseu que som sords, aquí? 

      I tu, si torno a veure que 

treus la maneta a passejar, sàpigues 

que aviso immediatament la policia, 

entesos?  

-    Perdona, el cafè, que sigui amb 

gel. Gràcies... No sé si m’ha 

sentit...  

- Sí, sí... ja t’hem dit que no passa 

res. No ho has entès o què?  

- Com et deia, abans d’això li havia 

comprat el pis a la seva veïna, però 

com que no podia pagar, el banc... Si 

que criden aquests, no?... Sí, doncs 

li van embargar tot, i ell, pobre, va 

haver de tornar amb els seus pares...  

- Són 3.50 €. Gràcies. Bon dia. No, 

no en feu cas, ja els he advertit. 
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- Uf!, no m’agrada gens com fan els 

granissats aquí. M’estimo més anar a 

aquella geladeria que hi ha al 

centre, que allà sí que són bons. 

- Això no m’ho tornis a dir mai més. 

I procura no anar-te’n més de la 

llengua. 

- Jo no li trucaria una altra vegada; 

no siguis beneita. Amb els tios... 

sempre és igual. 

- A mi em rebaixes el to, d’acord? I 

si no et comportes, fots el camp 

d’aquí, que jo no vull problemes.  

- Entesos, entesos. Tampoc no n’hi ha 

per tant.  

- Vols que en demanem més?... Adéu, 

Joan!... No l’has conegut? És aquell 

que el van fer fora del partit perquè 

...  

- La sort per avui! La sort per avui! 

Compri cupons de la sort!  

- La sort per avui! No vol un número 

per aquest vespre?     
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-  Només em faltava aquest tio 

xafarder, ara, per acabar-ho 

d’adobar. 

- Sou uns maleïts fills de puta! No 

sabeu què heu fet... [Un telèfon 

mòbil sona]... Us en penedireu. No 

quedarà així... Ho enviarem a un 

altre lloc quan puguem. Són ordres de 

[inaudible]. Ara mateix, no ens 

arriscarem. 

- Ja veurà com li tocarà alguna cosa. 

Com altre no, el reintegrament. Ja ho 

veurà. Apa, adéu i molta sort! 

- ... Feu-les callar. Si no arriben a 

l’aeroport, que ho deixin estar tot. 

- Quants li’n dono a vostè? Dos?  

Agafi’n tres, que segur que li toca! 

- Hola, com estàs? Al final què?, 

veniu a sopar o no?... És que no et 

sento gaire. Ja toca canviar-lo, 

aquest mòbil... Sí, nosaltres bé... 

- Jo no en tinc cap culpa, si les 

coses han anat així. Aquesta tia és 
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qui ho ha embolicat tot, perquè jo ja 

la vaig advertir que ... [Soroll de 

motor d’un camió que arrenca]. 

- No en té acabats en set? No, no, en 

cinc no, que no m’agrada gaire. A mi 

el que em dóna sort és el set. És el 

meu número des de sempre. 

- Calla! Calla, t’he dit!  

- Ja t’agrada, ja, de tirar els 

diners amb rucades com això dels 

cupons. Que no veus que 

estadísticament és improbable que et 

toqui la grossa? 

- Aquella troballa va ser una 

autèntica casualitat. No 

t’atribueixis els mèrits. 

- És que no et sento gaire...  

- Vols dir que no beus massa? Ja 

t’has pres tres cerveses.  

- Està bé, tens raó. Potser no ho hem 

fet com calia, però... [Música 

estrident d’un cotxe que passa]. 
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- Ens canviem de lloc? És que sempre 

m’han incomodat aquestes escenes 

violentes. 

- Sou completament idiotes! I la 

culpa és meva per ajuntar-me amb 

merdosos miserables com vosaltres. Ja 

sabeu quines eren les ordres de dalt. 

Què punyetes heu fotut? 

- Potser l’any que ve me n’aniré un 

mes als Estats Units. 

- L’únic que es pot fer és cremar-ho 

tot. I de seguida! 

-    On és el cambrer? És que tinc 

una mica de pressa. Paguem a dins? 

-    Mama, m’has dit que em 

compraries un Donut... [Plors de 

criatura]...  

 -    M’importa una merda de qui és 

la culpa. A mi ja no em preneu més el 

pèl. El que està clar és que jo no 

penso pringar, ja us ho fareu! Ara, 

que... [Soroll d’unes obres. Sanglots 

de criatura]... no poden sortir en 
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aquests moments... Això tingueu-ho 

clar. Si de cas, farem passar la 

resta, però no pas immediatament... 

Si no haguéssiu estat tan previsibles 

i tan curts de gambals. 

-    Sembla que aquest any se’n van 

de safari per Àfrica. L’any passat 

van anar al Canadà... No s’estan de 

res... 

-    Us hauria d’engegar a la merda a 

tots dos! 

-    Quina enveja. Jo, aquest any, no 

en tinc, de vacances. Ja m’agradaria. 

-    La culpa no és meva. Ho 

repeteixo. 

- .  I no em tornis a replicar, que 

et faig un forat al ventre. I sense 

cridar!,     que tots aquests no 

n’han de fer res del que diem.  

-    No sé com la deixen entrar 

gentussa d’aquesta, en un lloc així. 
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-  Bé, sí, ja està fet. Què en 

traurem ara de lamentar-nos? Decidim 

com     acabar-ho tot i llestos!  

-    No insisteixis, no te’l vull 

comprar, que després no dines. 

Aquestes   porqueries embruten 

l’estómac. 

- Escolta, maca. A mi, lliçons, 

les justetes, que amb tu encara tinc 

uns quants comptes pendents. 

- Jo, què vols que et digui? Trobo 

que és millor viure de lloguer i no 

complicar-se tant la vida. Mentre no 

arreglin allò de la dació en 

pagament, sempre tindrem les de 

perdre. 

- Ja ens veurem. Adéu! 

- Jo he fet les coses com calia, 

no em busqueu les pessigolles que si 

se m’inflen els...  

- Mira, no em surtis amb sopars de 

duro, tu ara. I sobretot, si tens 

ganes de viure, a mi no m’amenacis 
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més en ta puta vida. Aquí s’han fet 

les coses malament...  i ens haurem 

de fotre tots. 

- Home, anar de lloguer és com 

llençar els diners. El meu cosí... 

[Soroll de la frenada brusca d’un 

cotxe]. 

-    A la tarda, per berenar, si et 

portes bé...  

 -   ...I aquest, què hi fa aquí?  La 

mare que el va parir! ... 

[l’enregistrament perd qualitat i hi 

ha 15 segons amb paraules i sons 

inintel·ligibles]... O és que potser 

ja estàveu d’acord amb ell?  

-    Sí. Què vols que et digui? 

Sempre trobes problemes a tot arreu. 

Em demanaré una altra cervesa tan bon 

punt surti el cambrer de dins. Només 

faltaria, amb aquesta calor!... 

-   Jo, segurament me les agafaré al 

setembre. Per anar-me’n al poble, no 

et pensis... 
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 -   Digue’m, per què has vingut fins 

aquí?... Ho acabes d’espatllar tot. 

Francament, t’ho podies haver 

estalviat. No hi havia cap necessitat 

de que tot s’acabés així. O no 

t’adones que això és el final?  

- No hi havia cap altra solució... 

No ho facis!  Si em mates, per a tu 

també serà irreversible. Estàs 

condemnat a seguir-me, no te’n pots 

escapar... Ho podem arreglar, si 

vols. No és tan complicat...   

- Impossible. 

- No! 

 [Passes, veus inaudibles, soroll de 

fons. Un tret. Crits. Un clic que 

apaga la gravadora. Silenci.]  
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El matí era tranquil, he tret el cap 

per la finestra, perquè no puc passar 

sense una estona de sol diària, i per 

què no dir-ho, de pas saber com està 

el barri, sempre s’ha d’estar 

amatent, no se sap mai què pot 

passar. 

 

El bar del davant estava força 

ple, vaja com cada dia, i mira que en 

són d’antipàtics, a més  un cafè val 

un ull de la cara, per no parlar 

d’una cervesa i unes olivetes... 

bahhh...  

Estava badant, mirant com arribava la 

senyora Teresa de comprar al mercat, 

cada dia li costa més caminar a la 

pobra dona... quan de sobte l’he 

vista arribar a la terrassa del bar, 

una dona descomunal, un tros de dona, 

amb unes cames llargues com un dia 

sense pa, i quina elegància, mare 
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meva... Era ben bé com una artista de 

cine, quina sinuositat...1 

 

Anava decidida, molt decidida 

cap a una taula on hi havia un senyor 

assegut, un senyor que també semblava 

molt ben vestit, ell s’ha aixecat 

així que l’ha vist i li ha intentat 

donar un parell de petons, però ella 

                                                 
1 És curiosa la fixació d’alguns testimonis a 
assimilar la figura d’Ella a la d’una actriu 
i a resaltar-ne l’aparença espectacular. 
Aquesta mitificació del personatge, actriu o 
no (que en casos com els de l’Home de la 
barba i el Client catatímic ja cau 
directament en el desvari), fa que ens 
plantegem la fiabilitat de tot allò que ens 
expliquen. Més enllà de possibles versions 
interessades (que n’hi ha), creiem que la 
gent sol deformar els seus records per 
adaptar-los als tòpics que més s’adiuen amb 
la situació. Donem per fet que el cine és una 
gran font d’inspiració i una referència 
obligada per a molts. Si un dels policies 
s’identifica amb Barton Keyes (tot i que no 
acabem de trobar-li semblança amb Edward G. 
Robinson), per què aquells dos que discutien 
no poden tenir l’aspecte de Barbara Stanwyck 
i Fred MacMurray? I ja posats, això no ens 
convertiria a nosaltres en Billy Wilder que, 
com tothom sap, és Déu? La història bé s’ho 
val! 
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l’ha apartat amb el braç, amb certa 

displicència, s’han assegut, i han 

començat a discutir, no és que jo 

hagi sentit res, perquè, de la 

finestra estant, una conversa no es 

pot escoltar, és una llàstima, però 

per les gesticulacions i els 

moviments corporals, discutien segur; 

he mirat la resta de clients i tots 

semblaven estar-los observant o sigui 

que la discussió devia ser forta... 

de cop, l’home s’ha aixecat, s’ha 

atansat cap a ella i li ha clavat una 

bufetada que he pogut sentir des de 

casa, el cambrer ha sortit esperitat 

de dins del bar i ha increpa l’home 

que també li ha contestat de forma 

vehement; a la dona també se la veia 

gesticular fortament; el cambrer ha 

tornat a dins del bar  brandant els 

braços amunt, semblava molt 

indignat... 
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Se m’han eriçat els pèls, no puc 

sofrir la violència... un home d’una 

altra taula s’ha alçat i anava cap a 

ells, però ha sortit el cambrer i 

l’home ha tornar a seure, damunt la 

seva taula hi tenia un paquet negre 

que no podia distingir bé, però que 

semblava que estigués dirigit cap a 

la parella; no m’hagués estranyat 

gens que en passés alguna de grossa; 

l’home pèl-roig, el mateix que s’ha 

aixecat abans, crec que els està 

vigilant, fins i tot m’atreviria a 

dir que el paquet negre conté algun 

tipus d’aparell, càmera o similar, 

que grava tota la conversa de la 

parella; ara amb tanta tecnologia ja 

m’he perdut... ben segur que deu ser 

un assumpte de faldilles, en té tota 

la pinta, ella l’amant i  ell el 

poca-solta que han abandonat i que no 

ho pot admetre, segur... 
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El cambrer li ha dit al senyor 

alguna cosa que no li ha agradat, 

perquè ella sembla que estigui 

plorant... espero que els hagi 

amenaçat amb trucar a la policia si 

la torna a tocar, haurà dit alguna 

cosa similar que haurà enfurismat el 

senyor... el cambrer ha 

desaparegut... i la parella ha tornat 

a començar a  discutir... he agafat 

el mòbil per si hi hagués de 

telefonar jo mateix; tot allò no 

m’agradava gens, s’havien començat a 

sentir crits de tots dos... 

 

Ha arribat un cotxe, un taxi que 

s’ha aturat davant de la terrassa, 

això ha desviat l’atenció fins i tot 

d’ells... ha baixat un home, abillat 

amb un barret i que s’ha dirigit a la 

taula de la parella, i ha començat a 

increpar-los; tots tres han cridat i 
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gesticulat molt. Segur que era el 

marit d’ella, que els ha descobert...2 

 

Però tot d’una, l’home del 

barret semblava que hagués vist el 

dimoni, ha mirat fixament on hi havia 

l’home pèl–roig, el que semblava que 

els estigués gravant, i s’ha aixecat 

impetuosament, se li ha atansat, s’ha 

tret alguna cosa de la butxaca, l’ha 

apuntat, s’ha sentit una detonació i 

l’home pèl roig ha caigut a terra... 

s’han sentit abans les sirenes de la 

policia que els crits histèrics de la 

                                                 
2 Pretendre que els testimonis es cenyeixin 

als fets és tasca impossible. Sempre volen 

opinar de tot i inventar-se la vida i 

miracles dels altres. Després, a nosaltres 

ens toca triar el gra de la palla i decidir 

qui ens diu la veritat, qui ens menteix i qui 

fantasieja descaradament. En aquest cas, ens 

decantem per la darrera opció. 
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gent del bar, i de sobte tothom ha 

començat a córrer i amagar-se. 

 

M’han faltat ulls per mirar-ho 

tot, he vist com la parella fugia 

corrent pujant a un cotxe negre gran, 

he vist com un home, no puc assegurar 

qui era, per lògica he pensat que era 

l’home del barret sense el barret, 

però no n’estava segur, el què estava 

clar és que duia una pistola a la mà 

i que quan la policia se li ha 

atansat s’ha apuntat a ell mateix i 

ha disparat... 

 

He recordat el paquet negre de 

l’home pèl-roig: si tal i com jo 

pensava es tractava d’una càmera, 

estaria tot gravat, he mirat a la 

taula i ja no hi era, en el seu lloc 

hi havia un barret; el que tenia clar 
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és que la parella segur que no 

l’havia agafat3. 

 

Ara em quedava decidir si 

tancava la finestra i feia veure que 

no havia vist res o m’oferia a la 

policia per explicar-los tot el que 

havia vist, tot i que tampoc sabia 

ben bé què havia vist4. 

                                                 
3 És l’únic testimoni que esmenta la fugida 
de la parella en un cotxe negre, tot i que no 
és l’únic que parla de la desaparició de la 
gravadora (una obsessió compartida, però 
falsa). Hi afegeix, això sí, un element nou 
que acaba d’adobar la trama amb suspense 
hitchcockià: el barret ha ocupat el lloc de 
l’aparell gravador (imaginem-nos un primer 
pla del barret, un d’aquells primeríssims 
primers plans d’objectes amb què ens solia 
obsequiar el genial i gras fetitxista per 
atraure l’atenció de l’espectador... Et 
voilà!). No ens cansarem de repetir-ho: la 
gent té idees preconcebudes, imatges 
arxivades a la ment, llocs comuns als quals 
recórrer sense ser-ne prou conscient... 
Tanmateix, l’episodi de la fugida amb cotxe  
(tant s’hi fa si és negre com si és blanc) és 
una possibilitat real que no ens ha passat 
desapercebuda... El que dèiem abans a 
propòsit del gra i la palla... 
4 Després d’haver explicat fil per randa tots 
els esdeveniments, afegint-hi inclús detalls 
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de collita pròpia, aquests dubtes sobre què 
dir-li a la policia no són gaire lògics. Per 
aquest motiu, estem segurs (i un dels 
policies així ho ha confirmat) que aquest 
home, que consumeix la seva vida escorcollant 
la dels altres des de la finestra, té cops 
amagats, i grossos. Malgrat tot, com que 
estem convençuts que allò que oculta no 
guarda relació directa amb el nostre cas, ho 
deixarem estar. Més ens val! Diguem que no 
ens agrada furgar en intimitats alienes ni 
ficar-nos allà on no ens demanen. La nostra 
feina no consisteix a arruïnar-li la vida a 
ningú.  I  no ho remenem més: se non è vero, 
è ben trovato 
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Sr inspector5: 

 

Com he sigut requerit, em dispose a 

referir-li les meues observacions, 

com a treballador del local on van 

esdevenir els fets, la investigació 

dels quals vosté dirigeix. Així li 

diré que quan estic treballant 

m’agrada controlar absolutament tots 

els detalls de la meua professió. 

Supose que açò és d’esperar en 

qualsevol treball, però treballar de 

cara al públic –permeta’m 

l’expressió– implica atendre les 

persones com cal. Si pel seu 

caràcter, un cambrer no defuig el 

contacte humà, un treball com el meu 

té alguns plaers esdevinguts del 

tracte amb les persones. La clientela 

                                                 
5 Aquest document, com es pot veure, no va 
adreçat a nosaltres. Ha costat molt 
d’obtenir-lo, i no posarem en perill la 
investigació ni la pròpia integritat revelant 
com ho hem fet. 
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és sagrada. Conéixer i reconéixer 

aquells que passen per la cafeteria 

forma part del protocol, però més 

enllà de la cortesia, per a un 

professional és fonamental transmetre 

afabilitat i aproximar-se a l’humor 

de la clientela. No és tan important 

la condició del subjecte, professió o 

càrrec, com connectar amb les seues 

necessitats o estat mental. Vull dir 

que, quan arriba una persona i 

s’asseu, només dels seus gestos i 

actitud en podem deduir molta 

informació. Quan deixa les seues 

pertinences a sobre la taula o quan 

tecleja el telèfon o l’ordinador ja 

sabem bastants coses sobre el seu 

estat d’ànim. Es podria dir que el 

personal d’hostaleria som una espècie 

de psicoanalista a la inversa: ja que 

sense paraules, o amb poques, hem 

d’endevinar les necessitats de la 

clientela. Clar que ens podem 
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equivocar, això és evident, però la 

radiografia funciona, normalment.  

 

Vaja l’explicació anterior com a 

preàmbul per a introduir la meua 

impressió sobre els fets luctuosos 

que vaig haver de presenciar.  

 

Com vosté sabrà, encara que sóc 

estudiant compagine els estudis i el 

treball, encara que vaig estar a punt 

d’abandonar els estudis per un 

treball que m’agrada. També m’agrada 

l’ambient de treball amb els meus 

companys i companyes. La companyonia, 

les gràcies i el bon humor fan 

d’aquesta una activitat agradable que 

compensa un horari de vegades 

incòmode6. 

                                                 
6 Ens estranya, en una declaració formal per 
escrit, aquest panegíric sobre les 
interioritats de l’ofici de cambrer, adornat 
amb puntualitzacions tan personals. No veiem 
clares les intencions d’aquest tan docte 
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Així que el dia del fets, la 

meua companya i jo estàvem comentant 

amb un client madridista la 

fatxenderia del jugador més guapo, 

més ric i millor del seu equip, quan 

va arribar un tipus que ja hi havia 

estat feia uns dies. Es va seure en 

un racó apartat i va alçar la mà amb 

impaciència. Només vaig tardar dos 

minuts a rematar el comentari que 

tenia a mitges i el tipus em tornava 

a cridar aquesta vegada amb un crit. 

Em vaig acostar a ell. El subjecte va 

dir que volia un gintònic de la 

millor ginebra que tinguera. Però que 

esperava una persona. Ho va dir 

ornant-ho amb alguna expressió 

desconsiderada que puc recordar com: 

“a veure si val allò que cobreu, el 

gintònic!”. Vaja, vaig pensar, ja ha 

arribat el cretí de l’altre dia! 

                                                                                     

testimoni, que sembla voler congraciar-se amb 
la policia. 
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Acostumar-se al menyspreu és allò més 

costós d’aquesta professió. La 

dignitat se la mereixen tots els 

treballadors, i una actitud 

desdenyosa provoca un distanciament 

immediat. El dia anterior ja va 

despertar les antipaties del personal 

de la cafeteria quan va increpar una 

companya, insinuant-li que si tenia 

lliure el podia acompanyar al cinema. 

La xicona li va respondre educadament 

a la invectiva, però ell es va 

ofendre i va mostrar tot el menyspreu 

que podia en aqueix moment. 

Tanmateix, no va ser l´únic detall 

il·lustratiu: Al poc, una dona que hi 

havia asseguda a certa distància, es 

va alçar, després d’haver estat 

mirant-lo fixament i amb nerviosisme, 

començà a parlar-li de manera 

alterada, la cara contreta i la veu 

violenta. Li va retreure que l’havia 

enfonsada, que l’havia feta perdre 
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els seus estalvis i que ara no tenia 

res, li va preguntar si podia dormir 

tranquil. I a punt de esclafir a 

plorar, li va desitjar el mateix que 

havia proporcionat a altres, misèria 

i dolor. Ell, que la mirava amb 

displicència i un mig somriure 

desagradable, de compassió forçada, 

li va respondre que no el molestara, 

i va afegir que si sabérem quins 

negocis donaran diners i quins no, 

ningú no s’equivocaria. La dona 

tocada, se n’anà amb el cap cot i pas 

lent, com una ruïna a punt de caure. 

 

Des del meu punt de vista, és 

una desgràcia no tenir habilitat per 

al tracte humà i Ell no en tenia. 

Així que quan el vam veure de nou, 

vam posar-nos en alerta, a l’espera 

de les inconveniències que potser 

arribarien. Supose que és una 

resposta natural davant d’algú que no 
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veus clar. Però potser vosté creu que 

són conclusions inadequades per a 

l’estudi del cas. El fet és que, al 

poc, va arribar l’Home pèl-roig, que 

no havia estat mai al nostre local, i 

va demanar un café amb llet7.  Treure 

una llibreta i prendre notes sol ser 

bastant corrent entre la clientela, 

però la manera amb què ho feia aquell 

client no era tan corrent. De coses 

rares en veiem! Després ell va rebre 

una visita, Ella. Aparentava ser una 

cita, amorosa o examorosa. La trobada 

no fou especialment tendra, més bé 

ansiosa per part d’ell, però freda i 

molesta per part d’ella. Ella va 

defugir la besada. Hi havia tempesta, 

era claríssim. Encara que el personal 

                                                 
7 La qüestió de si l’Home pèl-roig ja havia 
estat al bar o no és espinosa: hi ha 
testimonis, com el Client del sol y sombra, 
que afirmen haver-lo vist abans. Per altres, 
en canvi, com passa amb el Cambrer, era un 
complet desconegut. Per complicar-ho tot 
encara més, ni tan sols hi ha acord en què va 
consumir: cafè amb llet, cervesa, aigua...  
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de la cafeteria estem absorts en les 

nostres activitats, observar els més 

mínims detalls forma part del bon fer 

que tenim com a col·lectiu. Mirar 

sense mirar. Estudiar la gent sense 

aparentar-ho. És una curiositat de 

forense. No s’ho prenga com una 

frivolitat, senyor inspector, però 

entre els companys de vegades ens 

agrada fer càbales sobre què farà 

després aquest o aquest altre, o què 

vindrà de fer aquella. És una 

diversió nostra on compensem la 

brevetat dels contactes que mantenim 

amb el públic8.  

 

A aquestos els observàvem de 

reüll, segurament sospitàvem que el 

                                                 
8 Està reconeixent explícitament, en una 
declaració oficial, que fer càbales sobre el 
capteniment dels clients és un divertiment. 
Quin marge de fiabilitat ens deixa aquest 
comentari tan distès a l’hora de valorar si 
tot allò que explica és creïble o no? 
D’imaginació no li’n falta. Això, segur! 
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personatge prometia. Van discutir. Em 

vaig acostar per preguntar-li a Ella 

què desitjava. Alçà el cap amb fàstic 

i em va respondre que el que 

desitjava no m’ho anava a contar a 

mi, que li portara una coca-cola 

light9. Després van alçar la veu, Ella 

li retreia que només li interessava 

tenir algú amb qui gitar-se, que no 

havia tingut cap detall amb ella i 

que bé que se n’havia aprofitat de 

                                                 
9 Reprenem el tema consumicions: Segons 
diferents testimonis, Ella s’hauria pres una 
Coca-Cola light i un daiquiri de maduixa. 
Hauríem de fer cas al Cambrer, almenys en 
coses com aquesta? Seria lògic, per mor del 
seu ofici, però minúcies d’aquest tipus no 
fan avançar el cas, i tenim alguna sospita 
més que fundada sobre tot el que amaga aquest 
subjecte. Un altre assumpte intricat és la 
caracterització d’Ella: a l’opinió negativa 
del Cambrer, cal oposar-ne altres com la de 
la Dona d’ulls plorosos i l’Home de la barba, 
que perceben en Ella indefensió i tristesa. 
Remarquem que, segons les notes i gravacions 
que s’han transcrit, Ella no transmet la 
sensació de ser la persona prepotent que ens 
retrata el Cambrer. Naturalment, això són 
apreciacions nostres que, malgrat sustentar-
se en realitats més palpables, també formen 
part de la subjectivitat.  
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tot el que ella tenia. Estava 

decebuda i molt ressentida. Ell feia 

ganyotes com un pallasso, era patètic 

veure’l implorar. Ens va semblar que 

li tancaven la porta als nassos, que 

el llançaven de la festa sense 

contemplacions. Vam concloure que 

s’ho tindria ben merescut. En dos 

dies li havíem conegut tres detalls 

contundents. 

 

Per altra banda, hi havia l’Home 

pèl-roig, desassossegat, mirant Ell i 

Ella, alçant-se, tornant-se a seure, 

sense haver-se atrevit a dir o fer 

res clar. Dubtava. Anava de part del 

nuvi o de la núvia? ens preguntàvem 

entre ironies.  

 

La resta ja és molt més 

estranya. Afortunadament la nostra 

quotidianitat no és tan 

extraordinària, ni ganes. Finalment 
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no em vaig poder aguantar i vaig 

acostar-me a la seua taula per veure 

si podia rebaixar el nivell de 

violència entre Ell i Ella, 

especialment perquè eren el centre de 

totes les mirades del local. Ell va 

reaccionar amb grolleria a les meues 

paraules. Vaig pensar que tampoc no 

em pagaven el plus de perillositat, i 

el de nocturnitat estava inclòs en el 

conveni, per la qual cosa vaig donar 

mitja volta10. Els companys van pensar 

de telefonar la policia, però de 

moment no hi havia motius suficients. 

 

                                                 
10 De nou, l’explicació del Cambrer dista 
d’aquella donada per altres testimonis: la 
majoria dels que fan referència a aquest 
moment, ressalten la mediació del Cambrer en 
la discussió violenta entre la parella. El 
Client del sol y sombra, fins i tot, relata 
com el reprèn per haver-hi intervingut. No 
insistirem gaire en dir que els fets són 
tossuts i que les gravacions han deixat 
constància sonora de les paraules que es van 
creuar entre el Cambrer i els dos fugitius. 
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Després, entrà un home apressat 

–l’Home del barret–, que es plantà 

enfront de la parella i els va dir 

alguna cosa que no vaig escoltar. Va 

seure amb ells. Tenia mal aspecte, 

semblava un vagabund, del barret 

mostós li sobresortien uns cabells 

llargs i oliosos que emmarcaven una 

cara grisenca11. Parlaven a crits, va 

dir alguna cosa com que era un home 

de negoci. Ell també li alçava la 

veu. No vam acudir de seguida a la 

taula, perquè en eixe moment teníem 

el local ple. L’Home del barret es va 

alçar sobtadament, assenyalant l’Home 

                                                 
11 Tampoc en la descripció de l’Home del 
barret hi ha unanimitat de criteris. 
Curiosament, i a excepció del Cambrer, 
gairebé tothom es refereix a ell com un tipus 
violent, impulsiu i malcarat que té un posat 
fatxenda i va vestit de gàngster de via 
estreta. A més, l’aspecte de captaire que 
descriu el Cambrer és diametralment oposat a 
l’actitud que d’ell va copsar el Taxista: un 
tipus amb maletí i disposat a donar-li 
bitllets a dojo si el conduïa ràpidament al 
seu destí.  
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pèl-roig i escridassant-lo, que ja 

havia acabat de perseguir-lo, que no 

tornaria a assetjar ningú. Quan va 

treure la pistola, em dirigia a la 

seua taula. Ràpidament va acostar-se 

a la taula de l’Home pèl-roig 

empunyant la pistola, i va 

descarregar-la sobre aquell pobre. 

Sense poder fer res, davant de 

nosaltres, l’Home del barret es va 

disparar sense error. 

 

Els seus homes, senyor 

inspector, van arribar en uns minuts. 

Nosaltres, que estàvem francament 

atordits pels fets, no vam veure que 

els únics clients que havien marxat 

eren aquells que havien estat 

asseguts amb l’assassí i un dels 

morts.  
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La Clienta d’ulls plorosos12 

 

Tot era buit, foscor: una negror 

immensa.  

No era jo?  

On era jo? 

 

A poc a poc, vaig anar eixint 

cap a la superfície: amb els ulls 

oberts mirava cap a dalt i veia com a 

través d’un vidre translúcid, tot 

borrós, tot dins d’una boira espessa.  

Sentia veus llunyanes, xiuxiuejant, 

tot i intercalant el meu nom entre 

paraules com trombosi, accident 

isquèmic, afectada la zona de la 

parla i l’enteniment, era a la 

                                                 
12 Certament, aquest testimoniatge ha estat 
dels més contestats, però podem assegurar que 
no ha estat, en absolut, inventat. Hom podrà 
dubtar de la redacció, però no de la seua 
autenticitat. I de com ha arribat a les 
nostres mans, el lector ens permetrà que ho 
silenciem. 
 



- 67 - 

terrassa d’un bar, es veu que ha 

presenciat una horrible escena i li 

ha provocat un acevé, ... dit un 

familiar que estava passant una mala 

època, molt estressada, molt 

inquieta, com esverada? 

 

En veure’m amb els ulls oberts, 

algú vestit de blanc se m’acosta i em 

parla, gairebé cridant, com si 

estiguera sorda, o fos una nena 

menuda. M’enfoca alternativament els 

ulls amb una llanterneta, i em fa 

preguntes, i m’ensenya un dit o dos o 

tres (quants? em demana), em colpeja 

amb un martellet diferents zones de 

les cames i els peus... I  jo només 

puc que plorar llàgrimes que 

tranquil·les cauen galtes avall. 

 

Sent soroll darrere d’ell, i es 

gira i fa senyes de que no a uns 

policies? que se’m volen acostar, els 



- 68 - 

barra el pas: no és moment, quan 

estarà bé ja intentaran de parlar amb 

ella, interrogar-la, ara no podria 

dir-los res i, a més a més, seria 

contraproduent per a ella... Deixem-

la a soles; més tard ja serà cas13. 

 

I em quedaré sola? No em deixeu! 

No vull tornar a caure a aquest pou 

negre! Que no em sentiu? A través del 

tel de llàgrimes veig com s’allunyen, 

i veig que els meus llavis no es 

mouen, com m’han de sentir? El cap em 

comença a rodar. 

 

Aquella terrassa de bar. Aquell 

home neguitós, esperant algú?, que 

ara i adés es ficava les mans a les 

butxaques, treia el tabac, 

                                                 
13 En efecte, i els informes hospitalaris així 
ho confirmen, el dia dels fets va ser 
ingressada en el H. Clínic Universitari la 
dona que aquí ens parla. El primer diagnòstic 
va ser “Accident Cardiovascular greu”. 
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l’encenedor, tornava a ficar-se-les a 

les butxaques, en treia una i es 

mirava l’hora al rellotge, tornava a 

ficar-se-les a les butxaques, en 

treia una i es mirava el telèfon 

mòbil per si li havien trucat, 

tornava a ficar-se-les a les 

butxaques i treia un mocador, i 

tornava a ficar-se-les a les... I jo 

mirant-lo embadalida fins que vaig 

veure que s’alçava per a rebre 

aquella dona amb aquella cara tan 

trista com la meua, amb aquell posat 

cap a dintre d’ella. Em va trasbalsar 

en creuar la mirada amb la meua, com 

demanant-me ajuda, amb complicitat, 

amb cara de saber-nos iguals. No sé 

si va ser per això, perquè estava 

pendent de mi, de la meua mirada 

amiga però alhora suplicant, que no 

es va adonar de que ell se li havia 

acostat a la galta per tal de besar-

la. Quan ho va fer, una sacsejada de 
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rebuig la va fer apartar-se’n amb 

cara de fàstic. 

 

Per què vaig pensar en que 

aquella dona estava en la meua 

situació, o jo en la d’ella? Fins a 

aquell moment, res no m’havia fet 

pensar que era així, no obstant 

n’estava segura. La discussió que van 

encetar, els retrets que es feien, 

els crits que ofegaven en adonar-se 

que els altres els miraven, els 

gestos bruscos... i aquella bufetada, 

que el fill de puta li va amollar, 

van acabar de confirmar-m’ho. Vaig 

alçar-me de la cadira que va caure 

per tal de solidaritzar-me amb ella o 

fer alguna cosa o dir-li a aquell 

cabró que... però el cambrer ja 

s’acostava i començava una discussió 

amb l’home, i que ella intentava 

aturar, per favor, per favor...  
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Així que eren parella (o això 

creia ella), però estaven en fase de 

trencament. Seria ella la que no 

voldria separar-se? Li passava com a 

mi, que no volia reballar per terra 

tants anys de convivència, d’estima 

(almenys per part d’ella), de...? Em 

van venir a la ment tantes hores de 

discutir, de reflexionar, de tirar-

nos en cara tants i tants retrets, 

d’intentar redreçar allò que ja no 

tenia remei, de la primera mostra de 

violència, de tants fins-ací-hem-

arribat, de tant de dolor... Ara 

tenia davant mi un dels últims 

enfrontaments amb ell: ara em coïen 

les galtes per la bufetada i la 

vergonya. I ell, amb aquella cara de 

pena, de no haver fet mai res dolent, 

de no saber de què anava aquella 

histèrica, de no sé de què em parles, 

de que se les inventava tan 

grosses... 
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Aleshores va arribar l’altre, l’amic, 

el que sempre el defensava i el 

comprenia, el que l’animava o li 

eixugava les llàgrimes (és un dir, 

perquè a ell no l’havia vist mai 

plorar), el que des de sempre havia 

estat enamorat d’ell, d’això estic 

segura. I va venir amb el romanç de 

que jo l’estava vigilant per mitjà 

d’un detectiu, que havia pagat per 

seguir-lo nit i dia, que l’assetjava, 

que havia escorcollat cada racó de la 

seua vida, que l’havien fotografiat i 

pillat in fraganti, i que això i 

allò. I jo no, prou! 

 

I llavors va ser quan vaig veure 

que aquell que havia arribat a la 

taula de la parella, l’amic, el que 

sempre el defensava i el comprenia, 

el que l’animava o li eixugava les 

llàgrimes, el que des de sempre havia 
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estat enamorat d’ell, s’aixecava amb 

violència, es treia alguna cosa de la 

butxaca i avançava a grans camallades 

per entre les taules d’aquella 

terrassa i es dirigia, passant pel 

meu costat, cap a un home, que 

assegut al costat meu llegia 

tranquil·lament el diari i prenia 

notes, i li fotia dos tirs a boca de 

canó i després, potser sorprès pel 

que havia fet, o no sé... se’n 

disparava un ell a la boca, i els 

crits... i vaig sentir aquell fibló 

que em traspassava les temples i 

m’immergia en la foscor més absoluta, 

com ara m’està tornant a passar i 

torne a caure de nou a les tenebres 

d’aquest pou fondo i negre14. 

                                                 
14 Aquesta dona va restar hospitalitzada 17 
dies en coma. Quan va eixir d’ell, li va 
quedar al cervell tota la zona de la parla i 
del llenguatge afectada, per la qual cosa ara 
resulta impossible comunicar-se amb ella. 
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Avui, com tots els divendres, he 

quedat amb en Miquel per esmorzar. 

Quin temps més esplèndid que estem 

tenint aquest gener! Fins i tot em ve 

de gust seure a la terrassa del 

“Cafè” per gaudir del bon clima i de 

la llum.  

He estrenat un barret que el meu fill 

Daniel m’ha dut d’Alemanya, de 

München, on està estudiant l’últim 

curs de la carrera. Ha estat un regal 

inesperat! Mai no havia tingut un 

barret tan elegant. De color blau 

marí, amb una cinta grisa i una 

plometa en un cantó agafada d’un 

botonet. 

 

Mentre em vestia, he decidit de 

lluir-lo, triant molt acuradament el 

conjunt del vestuari i, encara que 

m’ha costat d’adaptar-lo al conjunt, 

al final he sortit de casa molt 

contenta i orgullosa. 
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Quan he arribat al “Cafè” en Miquel 

no hi era. Pensant en la meva imatge, 

no m’he adonat que arribava abans 

d’hora. Bé, millor, així podré 

escollir un lloc estratègic per seure 

i veure venir en Miquel. S’adonarà 

que vaig d’estrena? 

 

En Miquel es un xicot ben 

plantat, vidu i metge de professió. 

D’aspecte molt elegant i amb una 

barba que el fa força interessant. A 

més, li encanta la literatura i la 

música. Des que va morir la seva 

dona, ara fa cinc anys, va decidir 

retirar-se de la medicina i viure la 

vida més plàcidament. Ens trobem molt 

sovint per fer alguna activitat 

cultural. Anem junts a veure museus, 

escoltar conferències a l’Ateneu i 

música al Palau.  
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És estrany que no s’hagi tornat a 

casar, amb la quantitat de senyores 

que busquen un bon partit. Jo era 

molt amiga de la seva dona , de 

petites anàvem juntes a l’escola. Ens 

estimàvem  molt.  Encara no  he 

superat del tot la desgràcia. 

La meva relació amb en Miquel es un 

pèl estranya, no és ben bé un amic, 

més aviat és com un germà que em 

sento obligada a protegir. 

 

De vegades, tinc malsons. Em 

passa pel cap que pot trobar una nova 

parella, llavors pateixo una absurda 

gelosia. Em vaig convencent un cop i 

un altre que no tinc cap compromís 

amb en Miquel, ni per tant cap dret. 

M’agrada tant la seva companyia, que 

no voldria perdre’l15. 

                                                 
15 Hem volgut localitzar el metge anomenat 
Miquel, de qui fins ara no teníem cap 
referència. És veritat que tots els presents 
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Una de les meves aficions és observar 

la gent de la ciutat, com es mouen, 

parlen, mengen. Aquesta és una ciutat 

molt viva, on no et sents mai sol. 

 

Ja de petita m’agradava 

tafanejar els veïns. A la casa vella 

on vivia amb els meus pares, teníem 

una escala comunitària on donaven 

totes les finestres interiors. Des de 

la meva habitació podia controlar qui 

sortia i entrava a cada pis. 

                                                                                     

recordaven que la Dona del barret estava 
acompanyada per un home amb barba, i que 
coincidien en què ell va arribar més tard que 
ella al cafè. Momentàniament, aquests fets 
ens han confós i  no enteníem què passava amb 
aquest personatge, de qui era impossible 
trobar ni una mínima pista. Fins que va 
aparèixer, per dir-ho d’alguna manera, 
l’autèntic  Home de la barba, que no és 
metge, sinó crític cinematogràfic, i ni tan 
sols es diu Miquel. El lector trobarà el seu 
testimoni en aquestes pàgines. Ignorem quin 
propòsit amaga aquesta voluntat de suplantar 
la identitat d’una persona que va presenciar 
els funestos esdeveniments del cafè. La 
incògnita resta oberta: A què treu cap la 
invenció d’aquest metge que sembla haver-se 
esvaït en el no-res? 
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D’adolescent, m’agradava un noi del 

3r-2a, en Joan. Jo vivia al 4t, i 

l’espiava a tothora. Era emocionant! 

Teníem una cortina enrotllable de 

làmines de fusta. La deixava 

totalment estirada i observava 

l’escala per les escletxes d’entre 

les làmines. Ho feia silenciosament, 

quasi no em movia, anotant tot el que 

passava en una llibreta. 

 

Un dels dies més estranys va 

ésser quan es va morir el Sr. Josep 

del 5è. Varen baixar el taüt dret 

dins l’ascensor. Les seves portes de 

vidre transparent deixaven exposat el 

fèretre que anava descendent 

lentament. No he oblidat mai aquesta 

imatge. 

 

Mentre espero a la taula del 

cafè, observant la gent, el temps 
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passa molt de pressa. És un local 

molt agradable, freqüentat per 

persones de totes edats, d’aspectes 

molt variats. Normalment molt 

concorregut, però sempre es troba un 

lloc o un altre per reposar 

tranquil·lament una bona estona. 

 

Un home que acaba d’arribar 

acapara tota la meva atenció, pren 

una taula, sembla nerviós, és alt i 

prim, pèl-roig. Està manipulant una 

càmera fotogràfica, com si la 

preparés per tenir-la a punt. No 

sembla un turista, més aviat un home 

enfeinat. 

 

M’adono que està pendent d’un 

client assegut a l’altra banda del 

local. És de mitjana edat, al voltant 

dels 60 anys. Pel seu aspecte podria 

ésser un home de negocis ben vestit, 

de maneres correctes i estudiades, 
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sempre pendent de la seva imatge 

externa… 

 

Sembla esperar algú, no para de 

consultar el seu rellotge. Però no 

se’l veu nerviós. Els seus gestos són 

segurs, controlats i meditats. El seu 

aplom imposa respecte. La seva 

actitud, en guàrdia. 

 

Aquest és el tipus de persona 

amb qui  no m’hi avindria mai. Amb 

ell, no m’imagino gaudir d’una 

conversa relaxada i cordial com les 

que tinc sovint amb el meu amic. 

 

Una noia molt maca, més jove i 

d’aspecte ben cuidat se li acosta i 

seu a la mateixa taula. Tenen un 

tracte fred, eixut. La seva edat és 

ben diferent, es deuen portar uns 

quants anys, però no aparenten pare i 

filla, ni tampoc no (tantes negacions 
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juntes?) penso que siguin companys de 

treball, més aviat diria que són 

amants, filant més prim, diria que 

són la típica  parella de 

conveniència.  

 

Ell, interessat per poder lluir 

una noia maca, i ella, (afegiria una 

coma) per aconseguir certs 

privilegis16. 

                                                 
16 Les descripcions d’Ell són tan diferents 
entre sí que no sabem a què atenir-nos. La 
que ens ha deixat la Dona del barret 
coincideix amb la del Taxista en la qüestió 
de l’edat. La dona també incideix, com el 
Voyeur, en l’elegància i el senyoriu (amb 
certs matisos, també s’expressen en aquest 
sentit algunes declaracions recollides per 
Policia 1). Contràriament al que diuen altres 
testimonis, aquesta clienta del barret 
destaca que no se’l veia nerviós. Les 
divergències es magnifiquen a cada pas: 
altres veus indiquen un permanent estat 
ansiós, aspecte repulsiu, actitud grollera, 
personalitat violenta i enganyosa. Ens parlen 
d’un delinqüent de pa sucat amb oli, d’un 
fatxenda malparlat i menyspreador. Les notes 
preses per l’Home pèl-roig el presenten com 
un milhomes malaltís, malgirbat i fins i tot 
llardós. Res no quadra. L’únic que queda clar 
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L’home pèl-roig comença a actuar 

captant les imatges. Ho fa, tot i 

dissimulant força (No seria millor: 

tot dissimulant força?), i fins ara 

no és descobert (Evitaria la passiva. 

Millor: no l’han descobert. O en tot 

cas: no ha estat descobert). L’escena 

m’intranquil·litza una mica. Qui deu 

ser aquesta parella? 

 

El cambrer els controla de 

reüll, sembla que els coneix prou bé. 

Deuen ser clients assidus del cafè ja 

que els serveix un cafè, sense 

preguntar17. 

 

                                                                                     

en aquest punt és que tants caps, tants 
barrets. I mai millor dit! 
17 Trobem aquí un element coincident amb 
altres testimonis, encara que no tots els 
detalls que ens han ofert siguin exactes al 
cent per cent. Podem confirmar, en qualsevol 
cas, que eren clients habituals del lloc i 
que el Cambrer ja els coneixia. 
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En Miquel ja és aquí; en veurem, 

per poc s’entrebanca amb el cambrer. 

Em mira i somriu. De sobte sento una 

veu que em crida i veig a la porta 

del local la Mª Teresa Oliva. Quina 

sorpresa!  Em disculpo amb en Miquel 

i em dirigeixo a l’interior del local 

per saludar-la. 

 

La conversa és molt agradable, 

fa anys que no ens vèiem, des de la 

seva separació matrimonial no n’he 

sabut res més.   

 

La Mª Teresa es va allunyar dels 

seus amics, de la seva ciutat, de les 

seves arrels. Després de moltes 

desavinences familiars i desenganys 

amorosos va decidir fugir, ho va 

deixar tot per provar sort a Ceret. 

  

Durant aquests anys s’ha dedicat 

a la pintura, primer com a afició i 
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després com a professió, ha exposat a 

les millors sales de París i ha 

guanyat nombrosos premis d’art. Penso 

que ho va encertar, ja  que li ha 

anat força bé18. 

 

La nostra conversa és molt 

intensa, ho volem saber tot de 

nosaltres en poca estona. De cop, 

sentim uns trets i molt moviment a 

                                                 
18 L’aparició d’aquesta tal Mª Teresa Oliva és 
un dels ingredients més estranys d’aquest 
cas, juntament amb la invenció de la figura 
del metge. N’hem rastrejat el passat, que amb 
tanta exhaustivitat ens ha explicat la Dona 
del barret, i hem pogut confirmar que no hi 
ha res de cert: ni estada a Ceret ni 
exposicions a París ni premis de cap mena. El 
seu rastre es perd a Barcelona l’any 1988, 
després de d’un divorci conflictiu. Pensem 
que és massa casual aquesta trobada 
inesperada amb la vella amiga, precisament 
aquell dia i en aquell lloc concrets. A 
aquest respecte, ningú no es posa d’acord: 
uns recorden vagament les dues dones xerrant 
a l’interior del bar, i altres no localitzen 
la Mª Teresa a la cafeteria. Comencem a 
sospitar una vinculació entre l’Oliva i la 
clienta d’incògnit. Aquest afer té un tuf que 
no ens agrada gens. Potser ja ho havíem dit: 
No creiem en les casualitats.   
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l’exterior del local, a la terrassa 

del cafè. Ens aixequem, i en sortir 

veiem dos cossos estirats a terra, 

inerts. Semblen morts! 

 

No sabem què ha passat, tot ha 

estat tan ràpid! 

 

La meva amiga queda bocabadada, 

reconeix un dels cadàvers, l’home 

pèl-roig. Em diu que és un periodista 

dedicat a obtenir exclusives. Es 

guanya la vida tafanejant la vida 

privada de gent famosa i influent, i  

ven les exclusives a les revistes del 

“cor”. De sobte, la Mª Teresa 

m’abandona precipitadament. Sembla 

espantada, com si  fugís d’algú. De 

la policia, potser? 

 

M’adreço a un dels policies que 

just han arribat al cafè, m’esforço a 

explicar que l’home pèl-roig era 
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assegut a una de les taules 

manipulant una màquina, possiblement 

una càmera, però aquesta ha 

desaparegut19. 

 

L’he vist fotografiant la 

parella desapareguda. Ell, un home de 

mitjana edat i ella, uns 20 anys més 

jove. Els descric el més acuradament 

possible i li aconsello que 

interrogui el cambrer. De segur que 

ell en sap alguna cosa més. 

 

Amb tot aquest embolic, m’adono 

que he perdut de vista el meu amic. 

                                                 
19 Ignorem si la Dona del barret s’ha confós o 
si la seva declaració amaga algun secret 
inconfessable (potser ajudar la seva amiga Mª 
Teresa, sigui qui sigui?) El que podem 
assegurar és que ni la càmera ni la gravadora 
han desaparegut. De fet, hi ha fotos d’Ell 
amb una dona que li passa un sobre d’amagat, 
i la policia ja ha transcrit les gravacions 
que es van trobar al lloc fatídic. Donem fe 
que aquest material, juntament amb la 
llibreta de notes, prové de les pertinences 
que va deixar l’Home pèl-roig a l’escena del 
crim. 
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El veig parlant amb el cambrer i un 

policia. 

 

En Miquel m’explica que el 

cambrer coneix la noia de la parella 

desapareguda, és una actriu de 

teatre, i l’home que s’ha disparat un 

tret era el seu marit20. 

 

                                                 
20 El Cambrer, en la seva declaració a la 
policia, no parla de cap actriu ni de cap 
matrimoni que, d’altra banda, és inexistent. 
Sí que altres testimonis com el Voyeur i 
l’Home de la barba es refereixen a una 
actriu, i això és incontestable: Pel que fa 
al primer cas, és evident que es tracta d’una 
simple descripció física, i pel que fa al 
segon, no cal dir que l’enlluernament que un 
romàntic antiquat sent per la Marilyn no ens 
aporta cap prova consistent, ni tan sols un 
trist indici. De moment, la identitat de la 
parella continua sent un misteri, i ens 
consta que l’Home del barret era solter.      
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El Client del sol y sombra21 

 

 
Jo no sé res.  

 

El camata diu que “Ell” li havia 

fotut una bufetada a “Ella”. Que 

portaven una estona discutint i 

muntant l’escàndol al bar i que s’ha 

ficat ell pel mig pa posar pau. Però 

és lo que jo dic: Per què et fiques 

on no et criden, burro? Ara tots 

l’assenyalaran a ell per ficar-se en 

camisa d’onze vares. Bé, també perquè 

els de l’embolic han desaparegut. 

Però és que sembla que ell és l’únic 

que els coneixia22. 

                                                 
21 No hem volgut canviar res de la redacció 
d’aquest escrit. Hem intentat de transcriure 
les seues paraules de la manera més fidel 
possible (evitant per descomptat la lletra 
cursiva). Una altra cosa hagués estat una 
tergiversació fraudulenta d’aquest testimoni. 
 
22 Preguntat el Cambrer, va declarar que no 
coneixia de res aquest Pèl-roig. És més, en 
la seua declaració escrita assegura que ell i 
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Jo, desde luego, no els havia 

vist en ma vida. 

 

Lo que sí que he vist és al 

pobre ximplot aquest ficar-se en un 

embolic, que quasi es porta un parell 

de punyades a la cara. 

 

I li ho he dit, eh!. Tira cap a 

dins, atontat, a tu què t’importa? 

Jo vinc aquí cada dia, al Café vull 

dir. Pa “rentar l’ull”, perquè sempre 

està ple de ties bones, sobretot a la 

primavera, que comencen a traure’s 

roba i fa gust veure-les tan 

escotades amb les mamelles a l’aire, 

ensenyant els tangues quan 

s’assenten, amb aquestos canalets que 

em posen malalt... 

 

                                                                                     

part de la clientela estaven preguntant-se 
què hi pintava l’home en aquell embolic. 
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Però això de hui ha estat lo 

nunca visto. A qui se li ocorre anar 

al bar amb barret i amb una pipa a la 

butxaca? Si és que la gent està molt 

anada. Segur que té alguna cosa a 

veure amb les màfies aquestes de 

l’Est, que porten unes ties molt 

rosses però poc clares; no sé si 

m’entén, d’eixes que guanyen diners 

en els clubs de carretera (lo que 

mosatros diem puticlús). Els xulos 

d’aquí no porten eixes pintes, que 

va!23  

 

És clar que és lo que jo dic, si 

veus un tio posar ferma a una tia, 

per algo serà... 

 

                                                 
23 Amb aquesta, hi ha dos persones que 
relacionen els fets amb actuacions de les 
màfies de tràfic de dones. No obstant això la 
policia va desestimar aquesta línia 
d’investigació. No va considerar aquestes 
dues persones dignes de confiança (L’altra és 
el Johnny de la declaració del Policia 2). 
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Que ara és que són molt lliures 

elles, que s’han apujat a la parra 

d’una manera que no es pot 

aguantar... Què li importava al pèl-

roig dels collons lo que els passava 

a aquells dos? Pa què es fica si no 

sap torejar? 

 

I la rematada ha estat el careto 

que se li ha quedat al paio quan ha 

arribat la pasma. Semblava que no 

havia trencat un plat en sa vida. 

Però li havia deixat un forat al pèl-

roig que cabia la meua mà, o més... 

 

I va el capullo i es pega un 

tir. Si és que la penya està massa 

cap allà.  Jo, en comptes de matar-

me, hauria amollat a córrer com han 

fet Ell i Ella, que no hi ha hagut 

manera de trobar-los després de tot 

el merder. Però ell, no; agarra i es 

fot un tir. Que dic jo, que si mates 
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a algú i després et pegues un tir, 

per què no te’l pegues abans i fas 

menos faena? 

 

Si em descuide, em fica a mi en 

un embolic, que jo estava a punt 

d’eixir del bar, i si em descuide... 

Perquè diu el meu jefe que sempre 

estic en tots els fregats. Que es 

fota: és la meua hora de dinar i el 

meu sol y sombra és sagrat. Quina 

culpa tinc jo que dos gilipolles es 

posen a pegar-se tirs al bar? Sort 

que no m’han agarrat a fora amb el 

cigarro... 

 

Al pèl-roig sí que l’havia vist 

abans, sí. Ve cada dia. S’assenta. 

Demana aigua! Estén els trastos a la 

taula, i es posa a fumar. Escriu en 

eixa merda de llibreteta que porta. A 

mi sempre m’ha mosquejat. Aquestos 

del boli són tots uns rarets. Uns 
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pringats. Igual era  un periodista 

d’aquestos que es dediquen a ficar 

merda,  a fotre la marrana amb les 

seues xafarderies i les seues 

alcagüeteries. No aguante als que es 

fan els llestos ni als pèl-rojos. 

Quin fàstic! Si tenen la pell com 

crua! I ara ja no sabré qui era. Ni 

falta que fa24. 

 

Per cert, aquesta estona qui me 

la pagarà? Perquè el meu jefe diu que 

m’ho va a descomptar del jornal, que 

per això tenim que fitxar, per no 

pagar-mos més que les hores que mos 

passem al taller, que les del bar que 

mos les pague la nostra mare (que dic 

jo que serà la seua, però igual ni la 

                                                 
24 Pels prejudicis que denoten els comentaris 
que hi fa, no podem estar segurs de que 
realment conegui l’Home pèl-roig. A qui 
descriu com a conegut pot ser qualsevol home 
que tingui el cabell roig i pigues o aquell 
que estigui prenent notes, “donant-se-les de 
llest”. Per a ell, potser tots serien el 
mateix. 
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coneix, encara que al que segur que 

no coneix és al seu pare)25. 

                                                 
25 Tampoc no hem volgut llevar aquests 
comentaris masclistes. Ell mateix s’hi 
retracta. 
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Policia 1* 

 

El dia dels fets, a les 12:30 h 

aproximadament del migdia, aquesta 

agent, en companyia de l’Agent 2, 

estava patrullant pel barri de Ciutat 

Vella, en concret pel carrer dels 

Velluters, quan per l’emissora ens va 

arribar l’avís per acudir urgentment 

a la terrassa de la Cafeteria de la 

Rambla. I cap allà ens vam apressar. 

 

Havíem arribat quan ja hi havia 

un cadàver en terra. I de sobte, quan 

estàvem acostant-nos a qui semblava 

l’organitzador d’aquell desori, va 

ensordir-nos un altre tret: un altre 

cadàver, a terra. 

 

Allí estava jo, impactada, amb 

l'uniforme de policia esquitxat per 

aquest segon cadàver que s'ha 

suïcidat al meu costat, sense poder 
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evitar-ho. Necessitava posar-me en 

acció ja i aconseguir informació 

abans que l'escenografia canviara. 

 

Vaig fer un escombratge cap a 

les persones presumptament ploroses, 

espantades, paralitzades. Confusió de 

mirades. Silencis. 

 

En preguntar si algú coneixia 

l’Home del barret, només el taxista 

amb veu tremolosa i després d'una 

pausa gairebé interminable, va 

explicar que ell l’havia portat des 

de l'aeroport. Era poc conversador. 

Nerviós. Em va fer canviar l'emissora 

de ràdio. Quan va sentir música 

d'aquesta… antiga, li va agradar. No 

per relaxar-lo. Va començar a 

taral·lejar, després a dir notes, 

gesticulava amb els braços, nomenava 

instruments. Abstret, semblava 

dirigir la música. En arribar va 
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exclamar “Ah, Mozart!” i va baixar 

del taxi per dirigir-se amb urgència 

a la taula on estava asseguda una 

parella. Li vaig sentir dir amb to de 

desesperació alguna cosa així com que 

ja no podia esperar més, que li les 

donaren d'una vegada, que en millors 

mans no anaven a estar, que no se’n 

penedirien. Es va moure mirant cap a 

una altra taula. La seva cara es va 

transformar. Va veure l’Home pèl-

roig. Irat, va estrènyer els llavis. 

Plorava amb ràbia i va treure la 

pistola.  

 

I la parella? Vaig veure el buit 

que havien deixat. No havia notat cap 

moviment, ni un soroll de cadira, ni 

l'aire ocupant el seu lloc. Ells ja 

no estaven. 

 

Vaig preguntar si els coneixien, 

si havien sentit alguna cosa, però 
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els clients, encara commocionats, no 

aconseguien articular paraula. 

 

De sobte, una dona es va 

enfonsar. Plorava, semblava que anava 

a ofegar-se, absorbia els mocs, 

mussitava alguna cosa gairebé 

inintel·ligible: “covard”, “és un 

covard”, “traïdor”. 

 

La vaig treure de l'escena, la 

vaig fer respirar, la vaig calmar. 

Vaig esperar a que es 

tranquil·litzara i, aleshores, va 

parlar. Haguera fet per Ell qualsevol 

cosa i ara ha fugit amb Ella. Sempre 

d'amagat. Una mirada, un somriure, de 

vegades, era suficient per a mi. 

Segons Ell, tenia un negoci entre 

mans que ens anava a permetre viure 

junts lluny d'ací. Promeses que ara 

ja sé que no s’acompliran mai. L’Home 

pèl-roig no m'era desconegut. Anava a 
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la cafeteria de l'hotel on quedàvem. 

A l’Home del barret no el coneixia 

però l'altre dia en la freda i ja 

exhaurida habitació de l'hotel, vaig 

sentir com Ell quedava amb algú en 

aquest bar. Per això jo estava ací, 

cansada d'una relació paralitzada per 

l'engany. Necessitava viure la seva 

realitat. I la seva realitat era 

Ella. Mai no la deixaria. Ella era el 

seu futur i no jo. 

 

L'amor, a la rebotiga.  

 

Aquesta declaració va trencar el 

dens i fosc núvol que ens cobria. Va 

volar en trossets i a l'instant tots 

van voler desfer-se del que se'ls 

havia gravat en la memòria, moments 

abans. 

 

Una altra clienta va intervenir. 

Aquesta dona jo crec que té raó. 
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M'agrada observar l'ambient sempre 

canviant dels bars on els clients 

deixen empremta d'una part del seu 

alè. Ell, premeditadament amable al 

principi, elegant, discret, enganyós? 

L’Home pèl-roig no va deixar 

d'observar el que feia. Segur que 

tenia la mateixa percepció que jo.  

 

Ell parlava pel mòbil una vegada 

i una altra. Vaig escoltar: “No l'he 

convençut encara, dóna'm temps, 

entrarà en raó”. En les següents 

trucades, (una dona a l'altre costat, 

sens dubte), fou canviant la veu: al 

principi, timbrada i afectuosa fins a 

l'últim, concisa i constreta. Els 

seus gestos, cada vegada més durs. 

L’Home pèl-roig prenia notes de les 

frases que arribaven clares a les 

nostres oïdes: “T'espere”, “pensa-ho 

bé”, “per què et demores tant?”. 
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Vaig buscar les notes, ja no 

estaven sobre la taula. Havien 

desaparegut amb Ells. Em vaig fixar 

en el seu cadàver: dit índex i 

anul·lar de la mà esquerra, grocs, 

per tant molt fumador i molt de temps 

al carrer. Cigar en l'esquerra, amb 

la dreta pren notes de tot el que 

veu. Sabates còmodes, amb soles 

esportives, amb cambra d'aire. Molt 

de temps dempeus, potser esperant. 

Disposat a moure's ràpidament. Una 

gravadora al seu costat, en terra, 

destrossada. La vaig agafar com a 

prova26. 

 

Possiblement era un detectiu 

contractat per Ella que sospitaria 

                                                 
26 Aquí la Policia escriu que va trobar la 
gravadora i no diu res del quadern on prenia 
notes el finat. Tanmateix després ha 
aparegut, aquest quadern. No hem pogut 
esbrinar qui l’havia agafat i com va arribar 
als policies, ni tampoc si és l’autèntic o ha 
estat manipulat. 
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del possible doble joc de la seva 

parella o, estava protegint-la? Què 

tenien a les seves mans? Què volia el 

musical Home del barret? 

 

Absorta, el cambrer em va fer 

sortir de les meues cabòries, entrant 

atropelladament en la conversa. Se 

sentia impotent per no haver pogut 

parar aquest naufragi. Mentre estava 

servint, sentia frases inconnexes 

dels clients ací i allà sense parar-

los esment però aquesta parella va 

atreure la meva curiositat. Una 

discussió que no entenia però que va 

encendre l'ambient. Les seves veus 

cada vegada més fortes i suoses. Ell 

insistia una vegada i una altra en 

que havien de vendre-les i oblidar-se 

de tot. Ella volia “ensenyar-les al 

món”. Ell deia que havia trobat els 

millors ulls i les millors mans per 

gaudir-les. Ella ho negava. Reclamava 
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protagonisme. “Són meues”, “una 

inversió per al meu treball”, “em 

coneixeran i reconeixeran per això”, 

“tu ja no ets ningú per a mi”.Vaig 

escoltar una bona galtada. Des d'una 

altra taula, l’Home pèl-roig es va 

aixecar d'un salt arrossegant la 

cadira precipitadament, però va 

frenar en adonar-se que jo vaig ser 

més ràpid i va tornar a asseure's. A 

Ell, el vaig amenaçar amb denunciar-

lo per maltractament. Va semblar 

calmar-se, però va ser solament per 

un moment. Crits, insults i més 

discussió fins que va arribar l’Home 

del barret. I… terrible, dues morts! 

 

Va seguir un altre client. 

Diversos llibres sobre la seva taula. 

Un d'ells, obert. Segur que estava 

llegint plàcidament fins que va 

començar tot. Em va comentar: Jo, a 

Ella la coneixia. Bé, conec tots els 
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treballadors de totes les 

biblioteques de la ciutat. 

M'agradaven els seus consells sobre 

llibres rars que trobava. La majoria, 

deliciosos. Sé que gaudia investigant 

tots els documents polsosos i fins i 

tot arnats que passaven per les seves 

mans. De vegades m'explicava sobre 

les seues troballes. Algunes 

importants i no obstant això el mèrit 

sempre era per al director. En aquest 

paper va l'adreça de la biblioteca on 

treballa. 

 

Vaig pensar que el meu treball 

allí havia acabat. Ja res no em 

podien aclarir. Em vaig dirigir cap a 

la biblioteca on treballava Ella. En 

el calaix del seu escriptori, una 

carpeta. Dins papers vells, grocs, 

tancats durant molts anys. Memòries 

d'un pelegrí. Segle XVIII. Em vaig 

asseure i vaig llegir. Vaig llegir 
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històries sobre posades i hostes fins 

que vaig arribar a aquestes curioses 

anotacions, apartades de la resta del 

lligall: “Prop de París coincidí amb 

una família acomodada amb dos fills; 

un nen, 9 anys i una nena, 14. 

Jugaven a la música tot el dia i jo 

amb ells. Es dirigien cap al Sud. Al 

capvespre el nen, Wolfgang, escrigué 

i escrigué i en arribar la nit digué 

que per fi l'havia acabada. Se 

n’anaren l'endemà. Sobre el meu jaç, 

trobí uns fulls escrits amb grafia 

infantil. Era música per a tota una 

orquestra. Era un regal del nen que 

ací guard com a part de la memòria 

dels meus viatges”. 

 

I això precisament era el que 

havia desaparegut del feix de papers. 

Començava a entendre. Tots els dies 

em tope amb històries que solament em 

mostren misèria. La misèria humana 
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que es fica en el pensament amb tal 

força que va deixant cadàvers, que 

pul·lula pels instints i deteriora 

les ànimes. L'engany, la traïció, 

l'honor... Unes partitures.  

Vull salvar l’Home pèl-roig, ara 

solament un cos fred: el seu treball, 

inacabat. El seu amor, Ella, també 

l’havia abandonat. Mort perquè ho 

sabia tot.  

 

Només resta ordenar tota la 

informació que he anat recollint i 

fer un informe i passar-lo a la 

Brigada de contraban d'obres d'art. 

 

Partitures, possiblement de 

Mozart? Ell i Ella, en crida i 

cerca27. 

                                                 
27 Si teníem dubtes de que aquest text s’havia 
escrit posteriorment, vet aquí la prova: 
L’agent diu que passarà la informació a la 
Brigada i, d’immediat, diu que a la parella 
implicada ja se li ha dictat una ordre de 
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crida i cerca, la qual només pot estar 
dictada pel jutge que instrueix el cas 
després de rebre la documentació de la 
policia. 
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* L’agent escriu aquest segon “informe” a petició 
dels seus superiors. L’escriu, seguint les seues 
ordres, gairebé com un text d’escriptura 
automàtica. Això li han aconsellat: que no es posi 
traves a l’hora d’escriure, ni cap sedàs que sigui 
un entrebanc a l’escriptura espontània. Només ha 
de pensar en els esdeveniments d’aquell dia i 
tractar de plasmar en l’escriptura allò que 
recordi i li passi pel cap. Així ho ha de fer, 
encara que allò que escrigui no tingui el format 
ni el valor d’un autèntic informe policial. Ells 
ja n’extrauran tot el que se’n pugui aprofitar per 
tractar d’enllestir un nou expedient. Després de 
tot el que ha succeït a la comissaria, els 
capitosts s’han posat nerviosos. Molts agents han 
estat investigats i estan sota sospita. 
L’Expedient 3102012 ha desaparegut: ha estat robat 
del despatx del comissari en cap! Sospitosos? 
Tots, llevat del Cap, per descomptat. El succés 
s’ha dimensionat tant i ha estat en tots els 
mitjans de comunicació que de segur els han fet 
les orelles roges. Es veu que hi ha algun poderós, 
o amic de poderós, de per mig i ha estat burxant-
los per a que s’esclareixin els fets. Li han dit 
que, de tota manera, tracti de posar en boca dels 
interrogats els records que d’aquelles 
conversacions li queden, encara que han passat ja 
massa dies i massa coses, i haurà sentit ja massa 
opinions i informacions i no tindrà clar quines 
coses li van dir i com li les van dir, quines ha 
sentit després i quines n’ha afegit ell del seu 
pap. Bé, que faci el que podrà i intenti adobar-ho 
tot per a donar-li a l’assumpte un sentit. No es 
pot fer una altra cosa. No només el seu prestigi 
està en joc, sinó també el seu treball: els 
d’afers interns estan acaçant-los, als quatre 
pelacanyes que, al cap i a la fi, no deuen res de 
tot el que ha passat. 
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Ja he parlat amb l’altre policia. Sí, 

ja li ho dic: anava amb el meu taxi 

pel carrer de les Impertinències i en 

arribar al primer creuament el vaig 

veure, en la vorera, sí, parlant pel 

mòbil i fent-me gestos bruscos per 

que parara. El vaig veure tan 

esverat, que ni pensava aturar el 

cotxe. I no sé com, se’m va tirar 

damunt el capot i em va obligar a 

detenir de colp el taxi. Quasi com no 

el xafe o el llance per l’aire28. 

 

Li vaig cridar que si estava 

boig i, sense respondre’m, va obrir 

la porta del taxi, i hi va entrar com 

una exhalació i es va asseure. Sense 

donar-me temps per a protestar, em va 

                                                 
28 Hem investigat i, encara que sembla 
estrany, sí existeix aquest carrer. Però és 
un carreró de Ciutat Vella i per tant és 
impossible que el taxi circulés per allí a 
una velocitat que no fos a pas de transeünt. 
És per això que pensem que exagera 
l’encontre. 
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dir que arrancara de pressa! Li vaig 

preguntar on era el foc o si havia de 

seguir cap cotxe, i ni em va 

contestar. Només feia gestos per dir-

me que m’apressara a tirar cap avant, 

mentre escoltava algú pel telèfon. 

No, ell no deia gairebé res: només 

exclamacions i paraules fortes. Per a 

mi que allò era un assumpte de droga. 

No sé, per la fatxa que tenia aquell 

tio i que anava com zombi, però tot 

excitat. Ja m’entén, no? 

 

Quan va acabar de parlar pel 

mòbil, es va quedar mirant fixament 

cap avant, amb els ulls esbatanats. 

Em va fer por mirar-los, aquells 

ulls, a través del retrovisor! I vaig 

començar a dir bajanades per tal de 

llevar-li del cap allò que semblava 

que el martiritzava i que amenaçava 

per esquitxar-me a mi: Que sempre 

m’havia fet il·lusió traure un 



- 115 - 

mocador per la finestra i anar tocant 

com un orat el clàxon i botar-me tots 

els semàfors en roig, i que els 

altres cotxes obriren pas al meu 

taxi... i arribar a l’hospital i... I 

ell, que no anàvem a l’hospital, que 

girara en la pròxima cantonada i 

després... I jo. que quina sort 

trobar un client que vol arribar a 

l’aeroport a temps d’agafar l’avió 

que se’n du la estimada, i que 

m’ofereix un grapat de bitllets si hi 

arribem a temps... I ell, que calle’s  

i li donaré els bitllets que diu, si 

s’afanya més! 

 

Vaig emmudir, i el mirava pel 

retrovisor, no li llevava ull, estava 

més pendent d’ell que no pas del 

carrer i dels altres cotxes (però 

perquè veia que estava com una cabra 

i jo no les tenia totes, i no perquè 

siga un tafaner, no), i veia com 
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burxava en un maletí negre acotant el 

cap, treia d’ell alguna cosa, la 

mirava i la tornava a guardar... No, 

no podia veure què hi portava, la 

tapa m’ho amagava. Sí, un maletí de 

cuir d’eixos d’executiu. Sí, negre, 

segur. Pregunte-li al seu company. 

Que no han trobat cap maletí en la 

terrassa? I jo que vol que els diga? 

Si volen poden escorcollar el meu 

taxi: allí no hi ha res. Jo no sé res 

més del maletí, només que el portava 

en el taxi. El baixaria del cotxe, el 

deixaria en la taula i, amb la 

confusió, algú l’haurà agafat, dic 

jo. 

 

Normalment, quan he dut un 

passatger a la seua destinació, jo 

arranque i me’n vaig immediatament. 

Però conforme estava aquell home, 

que, damunt la pressa que tenia i que 

em va pagar ben bé, tot per anar a la 
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terrassa d’un bar... em vaig quedar 

embadalit observant-lo. Pensava 

quedar-me allí un minut però vaig 

restar atònit, mirant com anava on 

s’estava aquella parella (També 

estranya, no em diran que no. Segur 

que era amb aquell home amb qui 

parlava en el taxi per telèfon.), que 

començaven a bracejar i a cridar i, 

de colp a repent, aquell boig s’alça 

i va cap a un home (un pobre que 

s’estava allí, assegut, prenent-se la 

seua cervesa) i... pam-pam! Li 

descarrega uns tirs amb la pistola 

que s’havia tret de la butxaca de la 

gavardina29. Jo em vaig cagar damunt 

quan ho vaig veure. Aquell boig em 

podia haver matat a mi, un moment 

abans! 

                                                 
29 Una nova prova de que aquest taxista és un 
testimoni poc fiable: En les fotos que es van 
fer dels cossos i del lloc del succeït no 
apareix cap gavardina.  
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Això era massa: a més d’un 

assumpte de drogues, allò semblava 

una pel·lícula americana, que un tio 

arriba i comença a disparar 

indiscriminadament a tothom... Però 

allò va canviar en un instant. No 

m’ho podia creure!: aquell paio 

s’apunta a si mateix amb la pistola 

al cap i es mata ell! Va caure rodó, 

però va tenir un segon per girar el 

cap a mirar aquella parella que havia 

deixat a la taula. Jo també hi vaig 

mirar però allí no hi havia ningú, 

havien desaparegut!  

 

M’és molt difícil descriure cap 

dels dos: Només recorde que ella era 

jove, bonica i molt ben vestida30 (En 

                                                 
30 En això, l’aspecte de la dona (jove, guapa, 
elegant, distingida), sí coincideix amb tots 
els altres testimonis (Tots menys el de 
l’Home pèl-roig que diu literalment en les 
seues anotacions que “té tota la pinta d’una 



- 119 - 

altres circumstàncies, m’hauria 

quedat mirant-la perquè era un bombó, 

però en aquells moments, jo només 

estava pel boig del maletí), i al seu 

company, ni el vaig mirar, però 

semblava més gran que ella, crec. 

Ah!, pot ser ells agafarien el maletí 

amb la droga i els diners i 

amollarien a córrer? 31 

 

Però pensen detingudament en la 

situació i ja em diran: de tot això 

el que més em sorprèn és per què es 

va suïcidar aquell mafiós, en haver 

matat aquell pobre home! Seria efecte 

de la droga o, potser, li va venir el 

seny i es va adonar del que havia 
                                                                                     

puta”. Ara que com que ell, pel que sembla, 
és part implicada en els fets, la seua 
valoració despectiva i tendenciosa no té per 
què ser objectiva del tot). 
31 “La droga”. Pensem que és una idea 
preconcebuda, que se la va formar al cap en 
el taxi i ha adaptat tot el seu testimoniatge 
a aquesta premissa. Encara que tampoc no 
podem descartar-la. 
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fet? No, això últim, no: aquesta mena 

de gent no te remordiments, estaria 

més que fart de matar gent. 

 

No, no puc recordar res més del que 

parlava per telèfon en el taxi. Tot 

això ja li ho he dit a l’altre 

policia. Però per què no miren el seu 

mòbil per saber amb qui es 

comunicava? No em diran que tampoc no 

han trobat el seu mòbil! Que en el 

meu taxi tampoc no està, eh?32 

                                                 
32 De fet, segons la policia, no es va trobar 
cap maletí ni cap telèfon mòbil pertanyents a 
l’Home del barret. Menteix o algú se’ls va 
endur del lloc dels crims? Quant a la policia 
i els altres testimonis, uns diuen no saber-
ne res o els altres no els anomenen en les 
seues declaracions. 
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Policia 2
33

 

 

Aquest matí féiem ronda quan hem 

sentit un tret a ben pocs metres d’on 

estàvem. De seguida hem localitzat la 

terrassa d’un bar d’on provenien 

crits i aldarull. Ens hem acostat i 

just en el moment en què jo estava 

eixint del cotxe, s’ha sentit un 

altre tret. Quan he alçat el cap he 

vist més gent corrent i dos homes 

estesos a terra. 

 

No m’agrada ni gens ni mica açò. 

No sé si podré traure aigua clara 

dels fets. 

 

                                                 
33   Aquest testimoniatge s’ha confeccionat 
amb el poc que havia quedat de l’informe de 
l’Agent 2, ja que part de l’Expedient 3102012 
va desaparèixer (vegeu nota * de Policia 1), 
i, sobretot, amb les converses privades que 
va tenir l’agent amb els seus la nit dels 
successos, i que ens ha fet arribar una 
persona del seu entorn. 
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La inspecció ocular no és 

fiable. Sembla que algú, en fugir de 

l’escena del crim (no sé si perquè 

era el culpable o perquè tenia por) 

li ha donat un cop de peu al braç 

d’un dels cadàvers. L’altre tampoc 

estava en posició natural, tot indica 

que alguna persona s’ha acostat per 

socorre’l, per veure si estava viu i 

ha canviat la posició del cadàver i 

de l’arma. Com han pogut fer això? 

Que no estan cansats de veure sèries 

americanes? A les pel·lícules els 

policies arriben i ho tenen tot molt 

fàcil. Ningú no els ha tocat res, 

l’escena del crim no està 

“contaminada”. Em cague en les sèries 

de polis i en tots els CSIs. L’altre 

dia ens cridà una dona, ens féu 

entrar al celobert de sa casa, ens 

ensenyà un vòmit, tot i queixant-se 

dels seus veïns, i ens volia exigir 

que en férem una anàlisi d’ADN per 
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veure quin dels malparits dels 

copropietaris de la finca li havia 

embrutat la terrassa. 

 

Nosaltres no portem bossetes 

estèrils al cotxe, ni polsets de 

colors fluorescents per treure 

empremtes, ni maquinetes que detecten 

olors, ni magarrufes que endevinen 

qui és el fill de puta que s’ha 

carregat la persona que tenim al 

davant. No senyor, no hi ha fórmules 

màgiques. Si un detingut es rasca 

l’orella és perquè li pica, o perquè 

està nerviós; no sabem si diu la 

veritat perquè mire a l’esquerra, a 

la dreta, cap a dalt o cap a la Meca. 

Tot això són bajanades. 

 

Després de trenta anys de 

servei, en arribar a un lloc i parlar 

amb un sospitós, de seguida sé si hi 

ha alguna cosa que no rutlla, però no 
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perquè tinga un màster en 

“gestologia” o una maquineta que 

extrau l’ADN de l’ombra que ha 

projectat l’assassí sobre el ciment 

fresc. Jo sóc de l’antiga escola, a 

mi em passa com a Barton Keyes, el 

detectiu de Doble indemnització, que 

tenia un homenet “the little man in 

here” que li deia que alguna cosa no 

anava bé. Dons, en aquest cas jo tinc 

un homenet, una doneta o més bé tota 

una filada de moros i cristians que 

em diu que açò em portarà problemes. 

 

El meu company ha interrogat els 

testimonis del bar i m’ha enviat a mi 

a parlar amb el veïnat per esbrinar 

què havien vist (els galons manen). 

M’he potejat totes les botigues i 

ningú no ha vist res. A una parada 

d’autobusos que hi ha a pocs metres 

tampoc n’he tret l’aigua clara. He 

tornat a la terrassa per intentar 
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aclarir-me les idees i, mentre 

pensava, he observat com actuava el 

meu company. Em pregunte d’on ha 

eixit aquest. Es creu qualsevol cosa 

que li diguen els testimonis. Els 

escolta, els dóna un colpet a 

l’esquena i escriu sols i literalment 

el que ha sentit. Serà babau. D’on ha 

eixit aquest rectoret? De qui és 

parent? Perquè de sex appeal no en 

té. Aquest cas serà llarg i dur ( 

hauria de dir això després de fer 

referència al sex appeal?) 

 

Si estiguera en la meua 

comissaria seria una altra cosa. Fa 

tan sols tres setmanes que m’han 

traslladat, perdó, que m’han 

reubicat, i encara no m’hi he 

acostumat. Fotuda crisi! Primer 

començaren a no renovar els vehicles. 

Poc després deixàrem de fer 

pràctiques de tir perquè no enviaven 
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munició, ens reduïren les camises de 

l’uniforme, ací en tens dues i si en 

vols una altra te la pagues tu. Jo 

li'n vaig regalar tres al meu 

excompany per qüestions de 

supervivència, sempre anava amarat de 

suor i no volia que els criminals ens 

descobriren si teníem el vent a 

favor. Deixaren de reparar els 

desperfectes de la comissaria i ens 

quedàvem sense combustible per a 

calefacció la segona setmana del mes. 

Finalment decidiren que no era 

necessària una comissaria en aquella 

zona (al barri no vivia cap polític) 

i hi feren una reestructuració dels 

efectius. Diuen que sobren policies, 

però cada vegada que arriba 

l’Ecclestone i els seus amiguets, no 

tinc clar si amiguets de l’ànima o de 

la butxaca, ens criden a tots i 

encara tiren mà de seguretat privada. 

En quin món vivim? A mi em va tocar 
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aquesta comissaria de la senyoreta 

Pepis, de Pin i Pon, o de com collons 

es diga ara. Molt de vidre i ciment 

però seguim congelant-nos perquè el 

sistema de climatització consumeix 

tan diners com el sou de quatre 

polis. Això sí, l’edifici té no sé 

quin premi de disseny i per aquesta 

collonada no podem ni penjar un moc 

sense demanar permís a l’arquitecte. 

 

En retornar a la terrassa del 

bar, avorrit i fastiguejat d’observar 

el meu company, he inspeccionant els 

voltants per veure on podia trobar 

informació i de colp i volta l’he 

vist, al segon pis de la finca 

d’enfront del bar. Hòstia! Per fi 

algú que em pot ajudar. Estava mirant 

a través dels vidres però en quant 

s’ha adonat que l’havia reconegut, 

s’ha amagat darrere les cortines. A 

pas ràpid he anat fins la porta de la 
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finca i he premut el timbre, primer 

educadament i després amb 

insistència. Finalment ha preguntat, 

qui? La –Scarlett Johansson, no et 

fot? Ja estàs obrint-me –he murmurat–

, senyor X o canvie la incògnita pel 

teu nom i aficions. 

 

M’esperava guaitant darrere de 

la porta. De qui t’amagues, Johnny?, 

li he amollat. De seguida m’ha fet 

entrar. Per favor, no digues el meu 

nom, m’ha suplicat. 

 

Juan García Jover, més conegut 

com Johnny Joder, facinerós de tres 

rals però més conegut com pederasta. 

Fastigós! Aquests tipus no agraden en 

el veïnat, per això canvia 

freqüentment de domicili i de nom. 

 

–Com vols que et diga, Johnny? –li he 

preguntat. 
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–Per favor, no em toques les pilotes! 

Sols fa dos mesos que vaig mudar-me i 

estic a gust en aquest barri. Ací 

ningú no m’emprenya perquè no saben 

qui sóc. 

–I tu, Johnny ? Emprenyes algun 

xiquet? 

–No, no, això s’ha acabat! Ja no vaig 

a les escoles ni al parc, ho jure. Em 

prenc les pastilles que em donen per 

controlar-me. 

–Pastilles? I de què vius? 

–Treballe a casa, “on line”. Quasi no 

isc d’ací per por que em reconeguen. 

He canviat, t’ho jure! 

–No em mareges, que et conec de molts 

anys. Vols ensenyar-me el teu 

ordinador? 

–Ja no faig això! Estic net! Per 

favor, deixa’m en pau! 

–Està bé, Johnny, jo et faig unes 

preguntes, tu em contestes i jo 



- 131 - 

m’oblide de fer una trucada al 

comissari. 

–Està bé, però jure que no estic fent 

res. 

–Què ha passat allà baix? 

–No ho sé, no he vist res! 

–Et passes el dia a la finestra, 

buscant xiquets. Tens una cadira 

encarada i al costat una tauleta que 

té un calaix. Què hi ha al calaix, 

Johnny? Una càmera fotogràfica, un 

paquet de tovalloles humides...? 

–No, això no és cert. És veritat que 

passe molt de temps a la finestra 

però és perquè m’avorrisc molt. 

Intente no eixir al carrer si no és 

estrictament necessari. Però m’ofegue 

ací dins. Per això mire per la 

finestra. 

–I la terrassa del bar és el teu 

escenari preferit, el teu propi 

programa de big brother... 
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–Tampoc hi estic tot el dia, he de 

treballar! 

–Ja t’ho he dit! Si no em contes 

alguna cosa de substància, telefone 

ara mateix! 

–Està bé! Hi havia la terrassa plena 

de gent. Un client s’ha alçat de la 

seua taula, ha disparat un altre i 

després s’ha suïcidat. 

–A veure si em recorde, el número era 

96 3 82... 

–Pensava que no tenies temps i que 

volies la versió resumida... 

–Tinc molt de temps, el meu company 

té cua de gent per interrogar i jo ja 

he esmorzat... 

–No sé qui era el pèl-roig, però ja 

l’havia vist un parell de vegades al 

bar. Deu ser, devia ser, periodista o 

alguna cosa semblant, un passarell 

que pensava que podria fer un 

programa d’investigació i fer-se 

famós. 
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–Periodista..., i què investigava? 

–Collons, no et faces el fava! El teu 

company ja t’haurà explicat qui és 

l’amo del bar! I no sé si era 

periodista, però ho semblava, perquè 

poli no era. 

–Penses que sóc gilipolles! El que 

vull és saber la teua versió. Per 

contrastar, es diu. 

–El bar és una tapadora d’altre tipus 

de negocis. Què no has vist 

pel·lícules de mafiosos? L’amo, que 

sempre hi està, i que avui feia de 

cambrer, és un malparit que es va 

instal·lar al barri fa dos anys. 

Drogues, segur i crec que també dones 

són el seu camp de treball. La poli 

ve de tant en tant, entren, ixen però 

no detenen ningú. Què passa? Sou 

babaus o és que teniu alguna creïlla 

podrida al rebost?34 

                                                 
34 L’individu llança sospites sobre el 
personal del bar i la policia. De tota 



- 134 - 

–Preocupa’t dels teus problemes, que 

ja en tens prou. Què me’n dius del 

del barret? 

–Treballava per a l’amo del bar. Un 

malfactor poca solta que sempre anava 

cridant l’atenció. Quan no es 

disfressava de mafiós, muntava bronca 

per qualsevol cosa. Massa nerviós i 

impulsiu. Realment no sé per quin 

motiu el capo el tolerava, potser 

eren família, vés a saber! 

–Tu has vist com es suïcidava? 

–Ara que ho dius...no ho he vist. En 

disparar contra el pèl-roig, hi ha 

hagut molta confusió. Alguns corrien 

per fugir del lloc, els clients del 

bar han eixit i ell s’havia parat 

just en un lloc on me’l mig tapava el 

llum del carrer. 

 

                                                                                     

manera, hem sabut que el nostre Cambrer no és 
pas el propietari del bar. Potser està 
referint-se a altre cambrer? 
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Era veritat, el cos de l’Home 

del barret es veia als dos costats 

del fanal. 

 

–Has dit que els clients del bar han 

eixit. I l’amo? 

–No ho sé... Sí, sí que ha eixit 

perquè he vist que estava al costat 

del mangui del barret quan aquest ha 

caigut a terra. 

–I què feia? 

–Això no t’ho puc dir. No l’he vist 

bé, ja t’he dit que me’l tapava el 

fanal i la gent que s’ha posat 

davant. 

–Johnny!!! 

–És la veritat, no ho he vist però 

encara que ho haguera fet, no t’ho 

diria. Aquest tipo, l’amo, és 

perillós, ja ho has vist. I sembla 
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que ha untat algú dels teus. No te’n 

refies!35 

–La gent diu que hi havia dues 

persones més, un home i una dona, amb 

el del barret. 

–Sí, també els havia vist abans, 

encara que no havien vingut mai 

junts. La dona freqüenta el bar, la 

veig quasi tots els dies i no es 

queda mai a la terrassa. De vegades 

ha vingut amb altres dones, però mai 

amb el tipus d’avui. Crec que 

treballa per al capo i que és la 

madama. Per això dic que crec que 

negocia amb dones, però no ho puc 

assegurar. 

–I l’home? 

                                                 
35 Continua ara llançant sospites sobre la 
policia. Està espolsant-se les culpes per 
llançar-les als altres o intenta estar a bé 
amb el Policia 2 (Aquest sembla que ha 
començat a influenciar-se per elles). O 
potser sigui aquesta una important línia 
d’investigació a seguir? 
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–L’altre també sembla que té negocis 

amb l’amo del bar però no ve tant. 

L’he vist algunes vegades amb el del 

barret. 

–Vols dir-me alguna cosa més? 

–Que estigues alerta. No sóc fava i 

està clar que el teu company no t’ha 

dit res del negoci del del bar. No li 

digues res, espera que parle ell i et 

done la seua versió dels fets. I 

sobretot no li parles de mi o beuré 

oli. Ah! I tingues en compte que la 

teua mitja taronja no sembla massa 

espavilat, ha d’haver algú més 

intel·ligent i poderós que moga els 

fils. Fes-me cas, si fora més 

espavilat no s’hauria deixat veure 

totes les setmanes al bar36. 

                                                 
36 Segons l’agent, també aquest individu és 
l’únic dels interrogats que diu saber que la 
parella protagonista freqüentava la terrassa 
del bar, i dóna detalls de la freqüència amb 
què hi anaven. 
Segurament, degut als seus antecedents la 
policia no va considerar el seu 
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–Per què em dius açò? 

–Perquè encara que sóc fastigós i que 

tu m’avorreixes, sempre m’has tractat 

dignament. 

–Saps que un dia em cansaré. 

Resulta irònic, però després de tants 

anys d’experiència resolent casos, he 

constatat que la sort, la casualitat, 

és un dels factors fonamentals en 

l’èxit d’una feina. Bé és cert que si 

no estàs a prop quan l’ocasió es 

presenta, es perd l’oportunitat. Però 

també és cert que amb una mica de 

sort tot resulta més fàcil. 

 

De vegades estic a punt de 

rendir-me, de donar-me per vençut 

però just en aquell moment en què no 

sé què fer amb tantes peces 

                                                                                     

testimoniatge. Pensem no obstant això que 
aquest seria un camí a investigar i donaria 
peu a considerar possible la trama policial, 
de la que s’ha parlat tant i de la que sens 
dubte es parlarà, encara que, de segur, no 
s’investigarà com caldria fer-ho. 
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disperses, un fet casual, una 

nimietat fa que puga veure la trama 

del trencaclosques i que totes les 

peces encaixen a la perfecció. En 

aquest cas la casualitat es diu 

Johnny. 

 

M’he sentit ridícul, el meu 

company, aprofitant-se que era nou a 

la zona, m’ha ocultat dades. La 

vergonya i la ràbia em roseguen per 

dins. M’ha allunyat de l’escena del 

crim perquè no puga interrogar els 

testimonis. En eixir de l’edifici, 

m’he recolzat a la paret i he encés 

una cigarreta. No puc deixar que els 

meus sentiments em traïsquen. Abans 

de res he d’investigar. Les peces han 

d’encaixar a la perfecció i no puc 

deixar que ningú, ni jo mateix, faça 

trampa i escate les vores. 
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Primer de tot he de parlar amb 

el meu company i he de demanar-li que 

em resumisca la seua investigació. No 

puc dir res del que sé. I no puc 

donar res per cert fins que no ho 

haja investigat tot. No hi ha res 

pitjor que malfiar-se del company. No 

vull fer judicis abans de saber tots 

els fets i no me’n refie de mi mateix 

perquè aquest company nou em fa mala 

espina i es tan fàcil deixar-se 

portar per les falses impressions. 

Però no tancaré el cas en fals, sols 

amb el testimoni del meu company i 

menyspreant la contribució de Johnny. 

És veritat que no tenim prou efectius 

per a dedicar-nos a cada cas, és 

veritat que no hi ha diners per a 

anàlisis, ni per a seguiments llargs, 

de vegades, ni per a la gasolina dels 

cotxes... però no seré jo qui diga 

que un cas està resolt sense proves, 

per augmentar les estadístiques. 
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Després de parlar amb el meu 

company, he d’esbrinar si Johnny té 

raó, si aquest cambrer és el capo 

d’una trama o pel contrari tot és 

producte de la seua insana imaginació 

o del deliri que li poden produir les 

pastilles. I si trobe que Johnny té 

raó, què he de fer? Quin superior 

s’estarà omplint les butxaques? A qui 

puc acudir per fer justícia i potser 

per salvar la meua vida? Seria més 

còmode oblidar el testimoni de Johnny 

i acceptar la versió del meu company. 

Potser, amb el temps, m’enviarien a 

mi al bar, cada setmana, per recollir 

el sobre o el que s’emporten aquests 

corruptes. Però si acceptara això, la 

vida no seria fàcil per a mi perquè 

sabria quin és el preu de la meua 
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dignitat... i de segur que seria més 

baix del que jo m’hauria imaginat.37 

                                                 
37 Segons fonts de la Comissaria, les quals no 
podem desvetllar, l’Agent 2  va incloure en 
el seu informe vagues sospites sobre la 
possible trama policial. No va obtenir cap 
resposta. 
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L’Home de la barba38 

 

–Arribes tard –em diu la meva amiga 

mentre es redreça el barret amb gest 

sever. 

–La Marilyn Monroe deia que els qui, 

com ella, arriben tard, adopten 

aquest costum perquè intueixen que el 

fet de que algú es prengui la 

molèstia d’esperar-los els transforma 

en essers únics a ulls de qui els 

espera. Per a les persones que no se 

senten gaire estimades, que algú 

inverteixi el seu temps en elles és 

                                                 
38 Aquest home, un conegut crític de cinema 
que també ha escrit alguna novel·la, va patir 
un greu atac de nervis arran dels fets que va 
presenciar. Un cop a comissaria, ja no es va 
poder esbrinar res important del munt de 
paraules inconnexes que pronunciava, motiu 
pel qual li van sol·licitar una declaració 
escrita, que hem aconseguit per mètodes que 
ens permetran que ara no expliquem. 
De tota manera, aquesta narració no ens ha 
semblat gaire coherent perquè, en general, no 
conté més que deliris i digressions 
esteticistes que no fan al cas. 
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una demostració d’amor i 

d’exclusivitat –li responc fent-li 

l’ullet.  

 

La meva amiga està nerviosa per 

l’ambient enrarit que està causant la 

baralla entre una parella a una taula 

propera, però tot i així, no perd 

ocasió de riure’s de mi i de 

retreure’m aquesta mania tan teva 

d’excusar-te en la psicologia barata. 

 

Tothom està inquiet enmig de la 

violència que es respira en la –de 

costum- tranquil·la terrassa del bar. 

Se senten murmuris dels clients 

d’altres taules. La tensió és 

evident, i fins i tot el cambrer amb 

qui m’he creuat fa un moment, treu 

foc pels queixals. 

  

Just acabo d’arribar i m’ha 

vingut la Marilyn al cap perquè de 
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seguida m’ha cridat l’atenció la 

figura desvalguda i exuberant de la 

dona que discuteix amb inquietant 

virulència amb un paio repulsiu i de 

maneres tosques. Com la Marilyn, té 

els cabells de color ros platí i uns 

llavis sensuals, vermells i 

brillants, a joc amb les ungles de 

les mans i dels peus. La pell és  

blanquíssima, com les dents; de 

cintura estreta, pit esplèndid i 

malucs poderosos. Seu amb l’esquena 

dreta, les cames creuades una sobre 

l’altra, les mans nervioses rebusquen 

amb inseguretat dins d’una bossa 

blanca, petita i geomètrica. Inclús 

el vestit de seda blanca amb cireres 

estampades i escot vertiginós que du, 

recorda el que l’actriu lluïa a “The 

misfits”.  

 

I els ulls... un misteri 

insondable. Camuflats entre 
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aparatoses pestanyes postisses i eye 

liner negríssim, es mostren  tristos, 

esmorteïts i perduts. I per insòlit 

que pugui semblar, malgrat la 

disfressa i el dolor, també llueixen 

espurnejants, vius i aclaparadors. 

Tota una incògnita d’expressivitat 

contradictòria, de pugna entre 

realitat i aparença, forma i 

contingut. Un pur oxímoron. 

 

La brutalitat de l’escena 

s’incrementa amb l’arribada d’un 

home, que surt tan enfurismat de 

l’interior d’un taxi, que per poc em 

tomba mentre estic retirant la cadira 

per asseure’m al costat de la meva 

amiga. L’home, que porta un barret 

estil borsalino, és d’aquells amb qui 

val més no topar-se i, per 

descomptat, no discutir. Em 

menysprea,  malcarat i perdonant-me 

la vida, per haver gosat travessar-me 
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en el seu camí. No para de cridar, de 

donar cops de puny damunt la taula de 

la parella en litigi i no s’està 

tampoc d’agafar el canell d’Ella amb 

tanta força que li deixa els dits 

marcats. Alhora, llença contínues 

mirades incendiàries a un pobre tipus 

pèl-roig que escriu en una llibreta i 

llegeix el diari mentre es pren una 

cervesa en una tauleta situada en un 

racó discret.  

  

Estic a punt d’intervenir perquè 

em sedueix la idea de presentar-me 

com un heroi que pretén alliberar-la, 

però Ella i els dos fulanos, en 

sentir-se observats per la gent que 

seiem a la terrassa i pels transeünts 

que, atrets per l’escàndol, s’agrupen 

a tafanejar, prenen consciència de 

l’espectacle que els situa en el 

centre d’atenció de tothom. 

Automàticament abaixen el to de veu i 
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decideixen fingir una naturalitat que 

els surt forçada, una calma tensa, 

com si aquí no passés res. Jo, 

adonant-me de la impostura de tot 

plegat, finalment no m’atreveixo a 

moure’m del meu lloc, tinc por a fer 

el ridícul i tinc por a seques. Si 

més no, la intenció és el que compta. 

No m’enganyaré: sóc un covard39. Ella 

m’observa de reüll, i posant un colze 

sobre la taula, es dedica a resseguir  

amb l’índex, una i altra vegada, la 

forma perfectament delineada de la 

seva cella dreta i a somriure 

indolent, amb un gest falsament 

despreocupat, infantil inclús, però 

sempre provocatiu, sexual, com les 

formes sinuoses que s’endevinen sota 

la roba lleugera del seu vestit 

                                                 
39 Tot i la inconsistència del seu relat 
erràtic, hi moments en què la seva declaració 
sí s’ha de tenir en compte, ja que quan 
descriu l’escena i el desenvolupament dels 
fets principals, coincideix bastant amb 
altres testimonis. 
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estret. Tota ella tremola. Aquests 

dos la tenen atemorida! 

 

No puc treure-li els ulls de 

sobre. Em fascina. M’atrau. Em 

commou. Ella és la causa de tot 

aquest enrenou i ho sap. I com que ho 

sap, busca un difícil equilibri entre 

enutjar-se i incitar al desig. És un 

mecanisme de defensa, una 

equidistància que la protegeix dels 

altres, potser també d’ella mateixa. 

“Si no protesto, em tracten com un 

objecte; si no m’enfado, em 

deprimeixo. Però si protesto i 

m’enfado massa, perdo l’amor de tots 

i em quedo sola” diuen que va dir la 

Marilyn.  

 

La Marilyn, que tenia por de la 

mort i, a pesar d’això –ella, 

eternament glamurosa i resplendent, 

sex symbol de vàries generacions, 
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sempre polièdrica-, fantasiejava amb 

l’aspecte tètric del seu rostre un 

cop traspassada.  És curiosa la 

quantitat de fotos que hi ha de la 

Monroe deprimida, estàtica, amb els 

ulls tancats, jugant amb la pròpia 

mort des d’aquell present llunyà de 

vibrant joventut. Especialment 

colpidora és la sèrie d’imatges 

nocturnes amb la cara fantasmal 

il·luminada només pels fars d’un 

cotxe, en una espècie de tragèdia 

premonitòria regada de fàrmacs, 

alcohol, promiscuïtat i excessiva 

solitud. La pobra Marilyn, que per 

treure’s del damunt els admiradors 

que l’assetjaven, en un afany inútil 

i macabre d’aconseguir intimitat, els 

donava el telèfon de la morgue de Los 

Angeles com si fos el de casa seva.       

 

Se m’acut que l’André de Dienes 

–ignoro si encara viu- hauria pogut 
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fotografiar també i amb tant d’encert 

aquesta bellesa contemporània que 

contemplo embadalit i que, com la 

Marilyn, sembla carn de canó: un 

fràgil article de consum que amaga 

humanitat turmentada i intel·ligència 

que no vol ser exhibida. Una vida que 

m’imagino breu, una sensibilitat a 

flor de pell. Algú maltractat, 

marginat i explotat com a 

conseqüència, paradoxalment, de 

l’admiració evident que les formes 

generoses d’un cos harmònic i la 

perfecció d’un rostre atractiu 

provoquen al seu pas. La paròdia de 

la paròdia, com en un tenebrós joc de 

miralls, reflecteix l’ombra d’aquella 

Norma Jean original que es va anar 

difuminant fins a desaparèixer entre 

èxits fulgurants, amants fugaços, 

psicoanàlisis insatisfactòries, 

avortaments traumàtics. I la mort. Al 

final, la mort: l’argument es 
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repeteix fatalment. No pot ser d’una 

altra manera. 

 

Ella sembla endevinar els meus 

pensaments i, deixant de banda la 

mala maror poc dissimulada que 

l’envolta i de la que forma part, em 

continua mirant d’esquitllentes, el 

cap lleugerament inclinat a 

l’esquerra, en una actitud entre 

pueril i divertida; la boca 

entreoberta somriu incitadora, 

desafiant. Els ulls desemparats, 

tendres i ansiosos traspuen temor i 

una certa indiferència també. Buit, 

ganes d’escapar del petit clan de 

Kennedys d’imitació que la tracten a 

potades, mafiosos d’estar per casa 

que li faran més mal del que ben 

segur ja li han fet a hores d’ara. Li 

torno el somriure. La vull salvar. 

Tal volta redimir-la. Gaudir d’ella i 

amb ella. Friso per recórrer Beverly 
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Hills en un descapotable vermell 

tenint-la al meu costat. Velocitat. 

Adrenalina. El vent movent-li els 

cabells. Ella sempre lliure, dolça i 

salvatge. Bellíssima. Immortal, a fi 

de comptes.  

 

Una detonació i el profundíssim 

crit d’Ella em distreuen dels meus 

deliris una mica necròfils. L’home 

que escrivia i llegia el diari en una 

taula apartada jau mort a terra. Li 

ha disparat aquell brètol del barret 

borsalino, que encara du l’arma a la 

mà. Tothom s’aixeca del seu seient i 

xiscla. Caos general. Regna un 

desconcert total fins que arriba la 

policia; la presència de l’autoritat 

sembla calmar en certa manera els 

ànims. Tinc por d’haver anat massa 

lluny en les meves obsessives 

evocacions cinèfiles: potser no he 

fet altra cosa que concitar l’ambient 
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opressiu i fosc d’una pel·lícula de 

cine negre, sense deixar-ne fora cap 

element: pinxos de mala estofa,  

pistoles, sang vessada a dojo i, 

naturalment, la figura estel·lar i 

indefensa de la rossa espaterrant, la 

sempiterna femme fatale. Intento 

atansar-me a Ella i protegir-la, 

endur-me-la d’aquest lloc maleït, 

però la meva amiga, que encara toca 

de peus a terra, m’ho impedeix: 

–Ets boig? Que no veus com se les 

gasten aquesta gent?...40 

 

Ens apropem als dos policies, 

parlem amb ells, els expliquem allò 

que hem presenciat i, de sobte, un 
                                                 
40 Ens deia la Dona del barret en la seva 
narració dels fets que, en el moment de 
l’assassinat  i suïcidi posterior, ella es 
trobava dins de la cafeteria amb la seva 
amiga Mª Teresa i que, per tant, no va 
presenciar res més que la visió dels dos 
cadàvers ja estesos a terra. És evident que 
la versió de l’Home de la barba contradiu 
absolutament aquesta afirmació. 
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altre tret: l’idiota del barret 

s’acaba de suïcidar: ho acabo de 

veure amb els meus propis ulls, no 

només ho he sentit, com en l’altre 

cas. I que consti que això no és com 

a les pel·lícules, on les morts són 

com un joc de nens. Els sorolls, les 

olors, les postures inerts dels 

cossos destrossats, tot té una 

dimensió tràgicament real, realment 

patètica. 

 

Les versions comencen a 

multiplicar-se, sembla que cadascú en 

tingui una de diferent. Ningú no 

entén res, ningú sembla saber del 

cert què ha succeït i, molt menys, 

per què. Crits d’histèria, preguntes 

sense resposta, interrogatoris 

improvisats41. Després de l’ensurt, 

                                                 
41 Novament reprèn el fil dels successos i 
explica amb certa versemblança l’assassinat, 
el suïcidi i la fugida de la parella (tot i 
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encara amb el cor encongit i els 

nervis de punta per les escenes 

terrorífiques viscudes en pocs 

minuts, la imatge enlluernadora i 

infausta d’Ella m’assalta amb 

contundència. La cerco amb la mirada; 

necessito, almenys, seguir amb aquell 

joc d’íntima comunicació no verbal 

que havíem establert tots dos. Però 

no hi és, s’ha esvaït. Veig el seu 

daiquiri de maduixa damunt la taula, 

a mig acabar; la copa té l’empremta 

vermella i lúbrica dels seus llavis, 

com si d’una manera simbòlica 

s’hagués volgut acomiadar amb un petó 

indeleble gravat a foc, promesa 

improbable de delectacions futures.  

 

                                                                                     

que només focalitza la seva atenció en Ella), 
així com l’ambient caòtic que es va generar. 
La seva primeríssima versió sobre el terreny, 
que consta en els informes de l’atestat 
policial, quasi no difereix en res amb el 
narrat en aquesta part de l’escrit. 
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El meu olfacte percep el rastre 

evocador del Channel núm. 5 diluint-

se en l’aire dens, viciat i carregat 

de pólvora de l’improvisat dipòsit de 

cadàvers. No puc evitar un 

estremiment mentre sento el ressò de 

la veu envellutada i femenina, 

adreçada exclusivament a mi i fixada, 

des d’aquest precís instant i per 

sempre més, a la meva memòria de 

mitòman empedreït, d’home 

profundament abatut:  

 

I wanna be loved by you, 

Just you, 

Nobody else but you... 
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Client catatímic42 

 

No sóc ningú. Ningú no m’ha 

preguntat, ningú no m’ha demanat per 

aquell dia. Estic sol, tot sol. I et 

vaig veure, i jo ho vaig veure tot! 

Però com que no sóc res... Quan de 

temps fa que te’n vas anar i em vas 

abandonar! 

 

Era allí, com tots els dies des 

de fa ja massa temps. No isc del 

refugi de ma casa: només aquests 

moments del matí en què m’obligue a 

estar-me entre la gent que tant odie, 

a immergir-me en aquest corrent de 

soroll i brutícia, deshumanitzat, que 

és la ciutat, en aquesta terrassa. Tu 

                                                 
42 Catatímia: Mecanisme psíquic compensador 
consistent en una deformació inconscient de 
la realitat segons els desitjos o les pors 
del subjecte. No s’ha de confondre amb 
catatonia (Síndrome psicomotora 
caracteritzada per la inèrcia i la pèrdua 
d’iniciativa motora). 
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m’estimes? Digues si m’estimes. I 

m’hi estic amb la mirada perduda, 

sense prendre’m allò que em porten a 

la taula, i que jo ni tan sols mire. 

Jo tampoc no et vull! Només, al 

final, quan he acabat aquest turment, 

marxe en viacrucis cap a la foscor 

del meu recer, al meu cau. Per què 

te’n vas? No era cert que no 

t’estimava. 

 

Mai no sóc conscient del que 

passa al meu voltant, mai. De 

vegades, m’he adonat de que plovia i 

em mullava, en venir el cambrer a 

estirar-me de la mànega i a comminar-

me a marxar. M’has enganyat. En un 

principi, era aquest cambrer (vull 

pensar que sempre és el mateix 

cambrer) qui em retornava a la 

realitat dient-me que estava massa 

hores assegut a la taula, sempre la 

mateixa taula. He viscut enganyat al 
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teu costat. Un dia vam acordar una 

hora per avisar-me de que havia de 

marxar, i ell ve i m’ho diu. Però 

aqueix dia, em vaig quedar allí més 

temps del que estic normalment, i 

alguna cosa em va torbar, va captar 

la meua mirada: Tu! No podem 

continuar així, estimada. 

 

Eres allí, davant meu! Quants 

anys, llum de la meua vida! Per uns 

segons vaig dubtar: les llàgrimes 

m’enterbolien els ulls. Però eres tu, 

amor meu. Tu, jove, guapa, elegant... 

com sempre havies estat. Tu, al meu 

davant, parlant amb ell, mirant-lo 

als ulls amorosament, amb la teua 

mirada enigmàtica que abaixaves, de 

quan en quan, com si et ruboritzares, 

com una adolescent. No puc aguantar 

més. 

Ànima meua! Les nits en què 

banyava amb llàgrimes el coixí, en 
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què el mossegava per apaivagar els 

meus udols d’impotència; les hores de 

malaltia i soledat; el temps buit; 

els anys de dolor... Tot venia a mi. 

Prou: ell o jo!   

 

I per què ara? Com havies 

aparegut allí, davant meu? M’havies 

localitzat i venies a estar-te amb 

mi? O, pel contrari, venies a 

demanar-me perdó per l’abandó i la 

distància, però continuaves sense 

estimar-me? No sé per què t’has 

comportat així amb mi. 

 

Tot, com sempre, havia 

desaparegut: com en el buit, només tu 

i ell i, mirant-vos a través de la 

boira, jo. Vida meua: vine! Sí, vaig 

veure com et pegava, com t’enrogia la 

cara d’una galtada i et feia vessar 

llàgrimes d’impotència. I jo sabia 

que ell no era del tot culpable; es 
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desfogava així per no fer-te més mal, 

o per no matar-te com ho havia 

intentat jo. Sol, tot sol estic. 

Estaves burlant-te d’ell, com 

t’havies rigut de mi i d’altres (No 

sé què o qui va destorbar-vos un 

moment43). Nit i dia pensant en tu. 

 

Després vas continuar mirant-lo 

sense embuts, ara ja amb espurnes 

d’odi als ulls: t’havia 

desemmascarat, tornaves a ser la fera 

de sempre, la gata amb les urpes 

esmolades ben tretes i dispostes a 

arrapar la cara de la teua presa... 

Em recordes, tu? No et sentia, però 

veia la teua boca escopir-li paraules 

enverinades d’odi. Ell, incrèdul, amb 

els ulls esbatanats, sense poder 

                                                 
43 Segurament està referint-se al Cambrer quan 
s’hi va acostar per recriminar-los l’aldarull 
que estaven muntat i, a Ell, la galtada que 
li havia pegat a la dona. 
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creure el que sentia... No m’has 

estimat mai, mai. I va arribar 

l’altre! 

Ara ja hi érem tots! L’altre, 

que et va agafar la mà pel canell, 

quan anaves a descarregar-la sobre la 

seua cara. T’he buscat pertot arreu, 

com un gos perdut que busca el seu 

amo. L’altre, que en aquells moments 

em va fer pena perquè em recordava a 

mi en les mateixes circumstàncies 

temps enrere. L’altre, que va ser el 

protagonista principal (sempre per 

darrere de tu, per descomptat, 

l’estrella) quan jo em vaig 

precipitar en els abismes. L’altre, 

que ara estava amb la mirada 

esbojarrada i les mans tremoloses 

burxant en les butxaques... i traient 

una pistola! La qual brandava 

apuntant-vos i que li disparava a 

Ell... I errava! I li arribava a un 
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client que era allí44. I l’altre, 

orat, esbalaït, es disparava un tret 

i queia mentre et maleïa. Et cercava 

en els ulls de totes les dones que 

s’han creuat en el meu camí. 

 

Nerviosa però ferma, tu 

l’agafaves, a ell, del braç i te 

l’enduies lluny, sense girar la cara, 

per no convertir-te en estàtua de 

sal. I em deixaves de nou tot sol 

dins aquella boira espessa. On ets? 45 

 

                                                 
44 Aquest és l’únic testimoni que descriu la 
mort de l’Home pèl-roig com un error. Pensem 
que, com quasi tot el seu discurs, intenta 
d’adaptar-lo al seu estat mental. Per això 
creiem que aquest testimoni no aporta molta 
clarícia a la nostra investigació. 
 
45 Ací sembla que recupera la cordura. Pot ser 
aquest detall, que per altra banda és l’únic 
que apareix en la investigació sobre la 
desaparició de la parella protagonista, pot 
servir-nos: És Ella la que agafa a Ell del 
braç i se l’emporta, segons el nostre 
testimoni. 
 



- 167 - 

No vaig sentir ni veure res més, 

fins que el cambrer em va agafar del 

braç i em va dir que ja era l’hora 

d’anar-me’n, que no em molestaria 

ningú, que havia passat un fet 

horrible, però com que jo estava 

malalt i no m’havia assabentat de 

res, ell parlaria amb la policia per 

a que em deixaren marxar. Vine, no em 

deixes una vegada més. I jo ho havia 

vist tot! 

 

I com que no sóc ningú, ningú no 

m’ha preguntat, ningú no m’ha demanat 

què va passar aquell dia. Estàs amb 

mi i jo dins teu. Ah, però jo ho tinc 

tot escrit en aquesta llibreta46. 

  

                                                 
46 Pàgines del seu diari personal 
corresponents al dia dels fets. Durant un 
brot psicòtic que va tenir uns dies després 
dels successos, es va trobar aquest diari en 
la seua habitació de la clínica. Diari, tot 
ell caòtic, però del qual hem extret aquestes 
pàgines que fan referència als incidents que 
investiguem. 
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La Clienta d’incògnit47 

 

Tot ha sortit rodó.  

 

Com en un mecanisme de 

rellotgeria, les peces han anat 

encaixant unes amb altres amb 

insòlita perfecció, tal i com jo 

mateixa ho havia planejat fins al més 

                                                 
47 Aquest testimoni prové d’una carta anònima 
que hem rebut. Una primera lectura ens ha 
deixat molt desconcertats perquè, a banda de 
ser un joc cruel sense solta ni volta el que 
s’hi descriu, res del que s’hi explica té 
gaire sentit. No obstant, llegint-la i 
rellegint-la una vegada rere l’altra, hem 
arribat a la conclusió de que té un propòsit 
més concret que les simples divagacions d’una 
boja venjativa. 
En aquest cas que ens ocupa, no creiem que hi 
hagi res a l’atzar: tot té una motivació 
sòlida i, segurament, la raó oculta d’aquesta 
carta tan insòlita és desviar la nostra 
atenció de la realitat, d’una realitat que, 
tot i semblar embullada i contradictòria, 
potser no es troba tan lluny com podríem 
imaginar en un principi. Tenim el 
convenciment de que és una estratagema que 
intenta que el fum ens impedeixi de veure el 
foc. Ho estem investigant.  
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mínim detall, fins a la més ínfima de 

les minúcies. 

 

Ella i Ell han representat 

insuperablement l’escena, preparada 

per a atrapar els dos homes com si 

fossin dues bestioles que cauen, 

sense poder-ho evitar, en la trampa 

per a ratolins que els tenia 

reservada.  

 

No dono per malaguanyats els 

quatre quartos invertits en llogar 

dos actors decadents, desconeguts i 

perseguits des de fa temps per la 

justícia. Només eren un parell 

d’infeliços que ni tan sols sabien 

quin seria el resultat de la seva 

actuació més magistral.  

 

Com que sóc una dona de 

recursos, he procurat també que no em 

veiessin mai ni sabessin la meva 
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autèntica identitat; tampoc no he 

permès que em sentissin la veu. I tot 

això, malgrat el temps compartit en 

la distància preparant rols, donant 

indicacions i propiciant coneixences 

i relacions entre tots els 

personatges de l’auca. I jo, 

mentrestant, a l’ombra, omnipotent, 

amb el guió ja escrit i movent els 

fils dels titelles. 

 

Era d’esperar: han fugit tan 

aviat com els esdeveniments han anat 

agafant volada de tragèdia i la 

clientela del bar s’ha començat a 

esverar. Ningú no vol tenir 

problemes, i molt menys quan ja en té 

tants que perd el compte dels 

fantasmes que l’assetgen pertot 

arreu. La por dels altres sempre és 

un bon aliat. El ressentiment propi, 

també.  
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Probablement, cap dels dos 

finats (que en pau descansin, si se’m 

permet la ironia) es recordava de mi 

–raó, per sí sola, més que suficient 

per a empènyer-los a millor vida-. I 

encara que m’haguessin vist, era 

impossible que em reconeguessin amb 

perruca, maquillatge i ulleres 

fosques que em camuflaven les 

faccions i m’han ajudat a passar 

desapercebuda a ulls de tothom. Ningú 

no em relacionarà mai amb uns 

esdeveniments que, de manera 

implacable, han format part d’una 

realitat calcada a aquella altra que 

la meva ment ferida i maquiavèl·lica 

havia anat ideant des de feia 

tantíssim que ni en recordo l’origen. 

 

Jo sabia quins ressorts calia 

tocar per a acabar-ho tot amb un 

assassinat i un suïcidi induïts, 

calculats al mil·límetre amb precisió 
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matemàtica i dosis ingents de 

manipulació psicològica. I tot des 

d’una llunyania d’allò més pròxima, 

la d’una desconeguda que s’acaba 

trobant immersa en el caos d’una 

provocada casualitat, assistint al 

desenllaç del darrer acte de l’obra 

mortífera que ella mateixa ha 

perpetrat.  

 

Ara aprofitaré aquesta distància 

tan convenient per a mostrar 

sorpresa, horror i desassossec quan 

m’interrogui la policia en qualitat 

de testimoni dels fets. No serà 

difícil d’exhibir aquests sentiments 

incomprensibles i alhora tan propis 

al comú dels mortals. Només cal tenir 

sentit de l’observació i capacitat 

per a la imitació dels comportaments 

aliens; una simple qüestió de 

gestualitat mimètica i d’eficient 

equilibri: no excedir-me en 
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l’expressió del dol ni deixar 

entreveure massa fredor o 

indiferència. Tal com ho he fet 

sempre, de manera certa i precisa, 

tot i no ser capaç de copsar ben bé 

l’essència d’allò que estic 

representant d’una forma tan 

camaleònicament versemblant.  

 

I això és tot: Com se sol dir, 

he mort dos pardals d’un sol tret, i 

en aquest cas, les connotacions quasi 

literals de la cita em provoquen un 

somriure triomfal. Torno a ser lliure 

per a dedicar-me en cos i ànima al 

cobrament d’ofenses més recents i, 

així mateix, imperdonables.  

 

No em complau especialment 

sentir-me víctima de ningú ni passar 

per una dona feble i desvalguda. 

Tampoc no em resulta còmode que em 

prenguin per algú malèvol i 
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despietat, com s’insinua a vegades 

amb certa frivolitat. Clar que, en el 

fons, tant se me’n dóna. 

M’identifico, i això sí que 

m’enorgulleix, amb aquell personatge 

de dibuixos animats que s’autodefinia 

amb la màxima: No és que sigui 

dolenta, és que m’han dibuixat així.  

A mi ja m’està bé el que la genètica, 

el temps o la vida hagin dibuixat de 

mi mateixa, no li veig cap 

inconvenient; al contrari: em 

proporciona una visió del món molt 

particular i tota una filosofia de 

vida que vaig revestint amb el meu 

propi estil.  

 

I el meu estil és fer justícia, 

l’únic motor d’aquesta existència que 

arrossego. Justícia, un concepte que 

tothom sembla considerar necessari, 

imprescindible inclús. Per què, 

doncs, m’he de sentir responsable 
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d’allò que hom reivindica i justifica 

en nom de la convivència, en nom de 

l’excel·lència? La culpa d’aquestes 

morts d’avui, com la de tantes 

altres, no és meva. Jo no sóc més que 

el braç executor. La veritable culpa 

és d’aquells que, vés a saber per 

què, s’entesten a fer-me mal, a 

perjudicar-me, a ignorar-me, a no 

respectar-me. És com si ells 

mateixos, penedits i amb el cap cot, 

em demanessin a crits que els 

apliqués la meva peculiar llei del 

Talió. Jo només em defenso. Quina 

altra cosa puc fer si no?    

 

Quina altra cosa faries tu, que 

estàs creient en l’absoluta veracitat 

d’una entelèquia?  

 

… O potser estàs pensant que 

només és una aparent entelèquia que 

amaga una autèntica realitat? 
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És una llàstima, però aquesta 

incògnita no te la podré aclarir mai. 
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Re-capitulació 
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No ens en hem sortit. Ja ho 

esperàvem: a l’enrevessament del cas 

s’hi afegeixen les amables 

recomanacions que ens han aconsellat 

–sempre pel nostre bé– que no 

fiquéssim els peus a la galleda si no 

ens volíem mullar o, encara pitjor, 

si no volíem ofegar-nos en aigües 

tèrboles. 

 

 Demanem disculpes al lector per 

no poder-li explicar la causa 

d’aquestes morts violentes, 

inevitables i, segurament, inútils 

(la mort sempre ho és). Que ens 

perdoni per no haver estat capaços de 

posar llum a les identitats, a les 

paraules, a les motivacions; per no 

saber com omplir amb un relat lineal 

i esclaridor les moltes escletxes que 

es presenten dins la cronologia dels 

fets, potser l’únic element que ens 
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atrevim a qualificar 

d’incontrovertible. 

 

 Confessem la nostra impotència a 

l’hora de desvetllar si l’Home pèl-

roig era un detectiu, un delinqüent o 

un periodista a la caça de carn 

fresca; si l’Home del barret era un 

gàngster, un traficant o un marit 

gelós; si Ella i Ell eren amants, 

membres d’una banda criminal o 

simples esquers. Ni tan sols podem 

ser clars per a contar com hem 

aconseguit alguns testimonis, a qui 

hem hagut d’acudir per fer certes 

indagacions, les confidències que hem 

sentit i les sordideses que ens han 

arribat o hem presenciat. 

 

 Lamentem no poder ser més 

explícits i no revelar sense embuts 

quin creiem nosaltres va ser el 

desencadenant de la tragèdia: 
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drogues, crim organitzat, triangle 

amorós, xantatges, revenges, 

corrupteles. Potser, res de tot això. 

O possiblement, una mica de tot, 

combinat en dosis de diferents 

proporcions. Exhortem els interessats 

a repassar amb cura tots els 

testimonis que s’ofereixen. Ja hem 

advertit que el contingut és un 

desgavell d’informacions, però segur 

que, amb una mica d’agudesa, qui 

busqui, trobarà. 

 

 Com dèiem al començament 

d’aquestes pàgines, l’única eina de 

què disposem per tal d’aclarir  el 

misteri o, almenys, d’aproximar-nos-

hi, és apel·lar a la intel·ligència 

del lector, a la seva perspicàcia per 

interpretar què s’oculta darrere de 

tan descomunal embolic. Confiem en el 

seu enteniment per destriar d’entre 

aquest garbuix de declaracions 
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contradictòries i molts cops 

absurdes, quin és el camí de la 

veritat. Advertim però, que nosaltres 

no creiem en la Veritat com a 

concepte absolut, perquè sempre solen 

haver-hi tantes veritats com 

experiències viscudes, recordades i 

narrades. Parlaríem, doncs, d’un 

tipus de veritat polièdrica i 

perspectivista i, malgrat la varietat 

de punts de vista, transparent i 

cristal·lina. 

 

 Per la nostra part, ja està tot 

dit. Posem el punt i final. O tal 

volta només es tracta d’un punt i 

seguit? Volem assenyalar però (i el 

benvolent lector ens permetrà que no 

hi afegim res més), que trobem 

imprescindible que les indagacions 

continuïn, aprofundint i exhaurint 

les línies d’investigació obertes. 

Qui sap si en un futur no gaire 
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llunyà hi haurà ocasió de reprendre 

la història just on ara ens veiem 

obligats a deixar-la? 

 Estem pecant d’optimistes, en 

som conscients... 

 

 En aquests moments, i mentre no 

canviïn les circumstàncies que 

envolten el cas, no ens queda altre 

remei que requerir per últim cop, a 

manera de petició desesperada, la 

complicitat del lector en la 

resolució d’aquesta intriga que ens 

ha mantingut tan ocupats. Nosaltres, 

i insistim en què hauríem desitjat 

que l’assumpte hagués anat d’una 

altra manera, no podem fer altra cosa 

que posar totes aquestes 

manifestacions a disposició de qui 

vulgui analitzar-les. No mentirem: no 

tenim ànima d’herois, la por ens ha 

fet actuar així; sabem que hem estat 

víctimes de la pròpia covardia i ho 
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assumim. No obstant, també és just 

que, fent gala de la franquesa que 

ens caracteritza, ens atribuïm certs 

trets de valentia que ens han empès a 

reconèixer sense ambages que, al 

final, i ben a contracor, hem hagut 

de capitular. 
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Nota final 
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Aquestes pàgines són el resultat d’un 

treball en equip. Hem volgut 

construir una història, des de 

diferents punts de vista, sense 

conèixer-la internament ningú, només 

la mirada exterior d’alguns 

espectadors.  

 

Hem mirat la situació des de 

fora. Com ara des d’un lloc elevat o 

com un ocell que planeja per sobre 

l’escena, i cadascú ha dit la seua.  

 

El punt de vista únic del 

narrador omniscient, absolut i 

insubstituïble és desplaçat aquí per 

deixar lloc a una multiplicitat de 

perspectives que es tornen incertes i 

contradictòries d’una mateixa 

realitat observada des de distints 

punts de vista. 
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Agraïments 
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Volem donar les gràcies més sinceres 

a... 

 
→ E pel Cambrer 
 

→ elPac per la Clienta d’ulls 
plorosos, el Taxista i el Client 
catatímic 

 
→ icr pel Client del sol y sombra 
 
→ Isabel per la Dona del barret 
 

→ M&M per Policia 2 
 

→ Miu pel Voyeur 
 

→ Sícoris per la Clienta d’incògnit, 
l’Home de la barba i l’Home pèl-roig 
 
→ Til·la per Policia 1 
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* 

Aquest 
llibre s’acabà 

d’imprimir, a la ciutat  
de València, al febrer de 2012, 

per celebrar el segon aniversari de la 
creació del bloc elsorfesdelsenyorboix.blogspot.com 
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