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1. Introducció  

Alguna vegada tots hem sentit a dir que tothom és igual però alhora tothom és diferent. 

M’agradaria exposar la mateixa idea vinculada a la literatura. Algunes obres narrarien els fets 

optant per la senzillesa: Ell va morir, després va morir ella. Seguidament, la història continua, 

deixant com a secundàries les dues morts. D’altres, captivats pels gèneres romàntics 

explicarien: Ell va morir, després, en veure’l mort, va morir ella.  

Tot i que la meva consideració per la literatura romàntica no predomina per sobre la literatura 

de misteri, puc afirmar que el lector o lectora trobarà un amor apassionat dins d’aquelles dues 

persones desconegudes. Finalment, l’autor o autora que comparteix un dels sentiments més 

profunds de l’ànima diria: Ell va morir resistint l’últim alè mentre la fina daga travessava el seu 

estómac; després, a ella la van trobar estesa al terra amb un ganivet perforant el cor tendre de la 

jove innocent. Ara, el grau d’atenció augmentaria a tots aquells seduïts per la intriga. Només 

amb aquestes paraules, el lector es submergeix en les profunditats d’un crim amb misteri, on 

probablement la identitat de l’assassí t’espera a l’última pàgina del llibre. Aquest és el quid del 

problema. La tensió no s’apaivaga fins al darrer moment. Fins a l’última paraula. I, com a 

lectors, també podem assegurar que ni en l’últim instant. Acceptarem i dubtarem de l’assassí o 

assassins. I a més a més, a hores d’ara, també podem confirmar que el més ingenu de la colla 

resultarà ser l’assassí. Potser, els amants de novel·la negra sabem que, abans de començar el 

llibre, hem de desconfiar de tothom, fins i tot del mateix protagonista.  

Bé, com he proposat al començament, la literatura no parteix de les mateixes bases ni de 

característiques similars. I és per això que la novel·la negra no només requereix la unió d’un 

trencaclosques, sinó que també expressa la veritat més fosca de la nostra pròpia realitat.  

Pensem ara en la importància de les dones escriptores al llarg del temps, especialment de la 

literatura on predomina el misteri i la intriga. A continuació, trobareu una part d’un discurs que 

va fer Stieg Larsson, autor de la trilogia de Millenium.  

He llegit històries de detectius tota la meva vida. Quan treballava a TT escrivia 

dues columnes a l’any, a l’estiu i per Nadal. Vaig fer una llista de les cinc millors 

novel·les negres fins el moment(…). Gairebé tots els escriptors de novel·la negra 

que he trobat són destacables, per estrany que sembli, escriptores… (Stieg 

Larsson) 
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En poques paraules, Larsson es sorprèn en descobrir que realment els autors de grans novel·les 

de misteri són, en realitat, autores. Aquest sentiment de sorpresa podria ser bastant general en la 

majoria de lectors. Heus ací  la meva proposta. Voldria submergir-me en el món de la novel·la 

negra, precisament a través del punt de vista femení i analitzar aquest aspecte. Conèixer la 

història i les circumstàncies personals de tres autores de diferents orígens i diferents èpoques 

analitzant una obra destacada de cada autora. Parlaré, doncs, d’Agatha Christie i Assassinat a 

l’Orient Express, de Patricia Highsmith i El Talent de Mr. Ripley i de Ningú no ho ha vist, de 

Mari Jungstend. 

Per què aquestes autores, precisament? Després de llegir i gaudir immensament de molts 

escriptors que viuen o han viscut del que la seva imaginació els fa reviure en el paper, m’adono 

que un percentatge minso el formen noms femenins. I em pregunto, per què? I de sobte en vull 

saber més. Vull saber com han aconseguit l’èxit malgrat tenir-ho tot en contra, perquè ser dona 

no ha estat ni és fàcil. Doncs, quina és la seva excel·lència? Simplement, les vull conèixer 

millor i, sobretot, aprendre. Aprendre amb i dels seus personatges, de la condició humana, de 

com crear sorpresa i deixar el lector bocabadat. Si, al final d’aquest projecte, sé com fer que el 

lector no pugui deixar de passar pàgines per saber qui ha comès el crim, aleshores hauré assolit 

el meu objectiu. Perquè si hi ha una cosa que realment vulgui fer en la meva vida, si realment 

tinc un somni per complir, és el de ser escriptora. Escriptora de novel·la negra. 
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2. Novel·la negra 

Començo amb la definició que ofereix l’Enciclopèdia Catalana: 

«Gènere literari sorgit als EUA a la darreria dels anys vint del segle XX.Basada en l’estructura 

i la trama pròpies de la novel·la policíaca, la novel·la negra incideix en els aspectes més tèrbols 

de la societat contemporània, com ara la corrupció, la violència i l’abús de poder. Aquest 

interès pel context social i la identificació més o menys explícita entre els mètodes i els 

objectius dels representants de l’ordre establert i els dels delinqüents, diferencien aquest gènere 

de la novel·la policíaca tradicional. N'és típic l’estil concís i senzill, el predomini del llenguatge 

col·loquial i un realisme que ressalta els aspectes més truculents de l’acció. Generalment la 

narració és protagonitzada per un detectiu amb trets psicològics i morals característics 

(desengany respecte a la justícia institucional, codi ètic rigorós, individualisme, etc.), que 

sovint reapareix en novel·les successives del mateix autor».                                

Quan parlem de novel·la negra, poso al mateix sac la novel·la policíaca, la detectivesca, la 

d’intriga i la d’enigmes. En aquest treball, el nom és el de menys. Potser només cal saber que el 

fet de dir-se negra pot recordar que, en els seus orígens, es parlava d’un entorn i d’uns 

personatges summament foscos. Es tracta d’un gènere viu, de lectura ràpida, sovint menyspreat 

per ser lectura de masses i amb l’únic objectiu d’entretenir. Malgrat això, vull reivindicar la 

importància d‘aquest gènere com els antics contacontes que, al voltant d’una foguera, sabien 

crear un ambient de misteri que permetia als que escoltaven imaginar-se i viure una vida 

paral·lela a la seva. En realitat, podem tirar encara més enrere i analitzar per què Caín va matar 

Abel? I podem entendre que fins i tot la Bíblia té alguna pinzellada de novel·la negra. O potser 

és massa agosarat i només hauríem d’anar uns anys enrere i, com diuen diversos autors, buscar 

un origen més proper d’aquest tipus de novel·la... 

Acostem-nos, doncs, a l’origen de la novel·la negra sense anar tan lluny.  

 

 

 

 

 

https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0237537.xml
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2.1. Origen 

Si ens plantegem l’origen de la novel·la de misteri, hauríem de recórrer centenars d’anys 

enrere; als mateixos temps on, quan el sol desapareixia rere les muntanyes i la brillantor d’una 

lluna plena il·luminava l’entrada de la cova, el cap de la tribu es disposava a contar històries 

misterioses al voltant de la foguera. Tot i entendre que el suspens és fruit de la imaginació 

humana, alguns historiadors especialitzats daten el gènere, tal com actualment l’entenem, a 

partir de l’existència del servei oficial de detectius.  

Aprofundir sobre l’origen del terme no és gens fàcil. De fet, ens topem amb una competència 

entre dos autors pel títol de la primera història detectivesca: William Godwin i Wilkie Collins. 

William Godwin, que el 1794 publicaCaleb Williams i Wilkie Collins que el 1868 publica The 

moonstone. 

Wilkie Collins crea un dels primers detectius professionals de Londres, anomenat sergent Cuff. 

La seva inspiració es deu a l’inspector real de Scotland Yard, Jonathan Whicher. En el cas de 

Road Hill House, investigat per Whicher, no va influir d’una forma directa al desenvolupament 

de la novel·la negra tal i com l’entenem, però sí que el públic de l’època es començà a 

interessar pel tema.  

A continuació, m’agradaria explicar la història que d’una manera o altra va ajudar a emprendre 

el llarg camí de la novel·la negra.  

El 1860, Samuel i Mary Kent tenien tres fills: Mary, Francis i Eveline. Més tard, va néixer 

Acland. Samuel ja tenia Constance i William, que tenen un paper important a la història. El 

1855, la família Kent va a viure a Road Hill House, a Wiltshire. Constance es portava 

malament amb la seva madrastra i, com a resultat, el pare la va enviar lluny perquè 

l’eduquessin. Només retornava per vacances. La nit del 29 de juny de 1860, Elizabeth Gough, 

la criada, es va adonar que Francis no hi era. En un principi no es va amoïnar ja que creia que 

Mary, la mare, se l’havia emportat. El mateix matí, descobreixen que Francis, amb només tres 

anys d’edat, havia desaparegut. En aquell moment, hi havia una aglomeració de persones que 

buscaven l’infant. Samuel  va prometre donar diners a qui trobés el seu fill. Finalment, es va 

trobar el cos del nen en molt males condicions. Concretament, el van trobar dins d’un vàter del 

jardí amb un tall a la gola. Jonathan Whicher, encarregat de la investigació, des del primer 

instant sabia que les acusacions envers Elizabeth Gough eren absolutament falses. Creia que 

l’assassí es trobava entre la família Kent. Ràpidament, Whicher apuntà Constance, que en 
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aquell moment tenia setze anys. A més a més, la premsa anglesa anunciava al públic el procés 

que s’estava fent. Instantàniament, la premsa es va dividir en dos grans grups: els que 

informaven objectivament del crim i la investigació de Whicher i, per altra banda, els que 

defensaven la innocència de Constance i atacaven de mala manera Whicher. Aquest segon 

col·lectiu aprofità la crítica contra la classe obrera, com ho era Whicher. En un començament, 

tot i que Whicher volia demostrar la culpabilitat de Constance, no trobava les proves 

necessàries. Tot i els esforços, va aconseguir provar la seva falta. Constance va ser detinguda 

però el seu pare, Samuel, aconseguí que quedés en llibertat. Seguidament, la família va anar a 

viure a un altre poble d’Anglaterra i Constance va ser enviada en un centre religiós francès. 

Cinc anys després, quan va tornar, el primer que va fer va ser confessar. Constance va ser 

condemnada a pena de mort, però va aconseguir deslliurar-se’n. Vint anys després d’estar a la 

presó, el 1885, va quedar en llibertat. Finalment, es canvià de nom i morí amb cent anys d’edat. 

A partir del fet, Whicher va ser considerat el millor dels detectius i molts escriptors van ser 

influïts pel detectiu Whicher. Podríem destacar el famós escriptor Arthur Conan Doyle, amb el 

seu personatge Sherlock Holmes, basat en Jonathan. O Charles Dickens, amb l’inspector 

Bucket.  

 

2.2. Antecedents 

Si parlem dels antecedents més propers a la novel·la negra, trobem a Edgar Allan Poe, autor 

nord-americà del segle XIX que va desenvolupar el gènere policíac clàssic. Poe va crear 

l’investigador Dupin, que resolia els casos mitjançant la lògica i la seva intel·ligència.  

Poc després, a Europa, apareixen dues escoles: l’escola anglosaxona i l’escola francesa, que 

durant els anys 30 i 40 es convertiran en un important model arreu d’Europa. Dins l’escola 

francesa, podem destacar Gaston Leroux, George Simenon i Maurice Leblanc. I dins l’escola 

anglosaxona hi trobem: Conan Dyle, G.K. Chesterton i Agatha Christie. 

L’any 1887, Arthur Conan Doyle publica A Study in Scarlet. A continuació podem veure com 

el detectiu Sherlock Holmes descriu les seves pròpies habilitats.  

(Watson) —De modo, según eso —le dije—, que usted, sin salir de su habitación, es 

capaz de hacer luz en líos que otros son incapaces de explicarse, a pesar de que 

han visto los detalles todos por sí mismos. 
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(Holmes) —Así es. Poseo una especie de intuición en ese sentido. De cuando en 

cuando se presenta un caso de alguna mayor complejidad. Cuando eso ocurre, 

tengo que moverme para ver las cosas con mis propios ojos. La verdad es que 

poseo una cantidadde conocimientos especiales que aplico al problema en 

cuestión, lo que facilita las cosas. (Conan Doyle, 1887, P.  128). 

 

Les característiques de Holmes són veritablement essencials per poder parlar de molts altres 

autors i autores, ja que l’estil del detectiu es convertirà en un model a seguir. Sherlock Holmes 

és misteriós, fred, professional i, a diferència de Dupin, cobra per investigar.  

Durant els anys 30 i 40 parlem de la novel·la policíaca clàssica, com he esmentat anteriorment. 

Aquest tipus de novel·la es mou al voltant del crim, però l’essència és el desenvolupament 

racional del crim; és a dir, les maneres lògiques que utilitza el detectiu per poder trobar la 

veritat. La capacitat de l’investigador en posar ordre, dona peu a considerar-lo un heroi. La 

novel·la policíaca clàssica parteix d’un enigma envoltat d’indicis i pistes que s’estudien 

científicament. També hem de destacar una característica que es diferencia plenament de la 

novel·la negra actual: la violència no existeix.  

La situació d’Estats Units durant la segona meitat del segle XX coincideix amb la Primera 

Guerra Mundial, el Crack del 29, la Llei seca, el desenvolupament de les màfies, la corrupció... 

A partir d’aquí, autors com Dashiell Hammett i Raymond Chandler restauraran la imatge del 

detectiu. L’investigador es veurà submergit davant les pressions socials, i, això, remarca la 

imperfecció del personatge, ja que mostra que el detectiu es pot equivocar i veure’s afectat per 

l’enemic.  

Aquesta transformació altera la novel·la negra clàssica. Segons Tzvetan Todorov, la novel·la 

negra clàssica està composta per dues històries, la del crim i la de la investigació. La primera 

explica allò que va passar i la segona narra com el lector es consciencia dels fets. En canvi, en 

la novel·la negra s’associen les dues històries. A diferència de la novel·la negra clàssica, 

l’essència ja no és el crim i la investigació sinó l’acció, la sang, la violència... De fet, el crim és 

un reflex de la societat. Podem destacar una diferència important que ens diferencia l’una de 

l’altra: ara ja no es tracta del com sinó del per què.  
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2.3. Estructura i característiques 

Com hem pogut comprovar anteriorment, el gènere de novel·la negra parteix d’un misteri 

central, el qual és resolt de manera lògica per un detectiu. Aquesta és l’estructura bàsica, tot i 

les adaptacions i modificacions depenent de l’autor o autora. Ara bé, la relació entre tots els 

llibres d’aquest gènere es manté per un fil molt fi que en connecta la majoria. Principalment, 

ens trobem amb un assassí o diversos assassins que gairebé sempre mantenen un vincle 

personal amb la víctima. També ens trobem amb el detectiu, que majoritàriament mostra 

coratge, intel·ligència i obstinació. L’investigador normalment no forma part de la policia sinó 

que està retirat o és cridat per la mateixa policia ja que no sap resoldre eficientment el crim. 

Aquesta anècdota reflecteix les primeres dècades del segle XX als Estats Units, després de la 

Primera Guerra Mundial, on pretenien denunciar la societat a través de la literatura. Una altra 

característica que sol aparèixer és el fet que un dels personatges secundaris és l’ajudant del 

protagonista. D’altra banda, el lector no sap més que el detectiu i això crea una atmosfera 

governada per la tensió i, de tant en tant, veiem com el detectiu es pregunta el mateix que es 

pregunta el lector. Es tracta d’una qüestió que fa créixer un vincle amb la novel·la en si. No sol 

aparèixer l’amor i, en cas que n’hi hagi, és secundari. Una de les maneres d’aconseguir 

l’atmosfera misteriosa és l’espai tancat i fosc. És a dir, la sensació d’estar atrapats. I, finalment, 

i no menys important, és la solució que el lector ha de deduir a partir dels indicis que 

apareixen.  

 

2.4. Subgèneres i autors 

Tal com he comentat més amunt, la novel·la negra té tants subgèneres com autors pugui tenir. 

En general, dividim aquest tipus de relats en novel·les de policia clàssica, un exemple serien les 

obres d’Arthur Conan Doyle i Agatha Christie; novel·la negra nord- americana, amb Dashiel 

Hammett, Raimond Chandler, W.R. Burnett, Chester Himes i Jim Thompson com a majors 

exponents; i novel·la negra europea, de la qual formarien part Georges Simenon, Patricia 

Highsmith, Andrea Camilleri, Dona Leon… Tot i això, a continuació explicaré més 

detalladament els diferents subgèneres de la novel·la negra.  

El gènere com a categoria literària es defineix pel contingut, el to i la tècnica del text. La 

novel·la negra es un gènere que converteix en ficció els  crims, els criminals i la persecució i 

resolució d'aquests crims. Dins el gènere que anomenem novel·la negra, policíaca o de 
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detectius, hi podem trobar un gran nombre de subgèneres de manera que les novel·les 

s'engloben dins d’un o altre gènere de manera totalment subjectiva, ja que les característiques 

entre uns i altres no són clarament definides, sinó que es comparteixen i s'enllacen les unes amb 

les altres així que es fa impossible la classificació d'una novel·la dins un sol subgènere. A partir 

dels anys 20, als Estats Units sorgeixen els primers escriptors. La Llei seca, que va ser aplicada 

als Estats Units des del 1920 fins al 1933 i que prohibia el consum de begudes alcohòliques, va 

portar al desenvolupament de les màfies criminals i tota la corrupció associada. La policia ja no 

és garantia per a la població, que veu com els mateixos policies, alcaldes, jutges i qualsevol 

representant del poder, cauen en els suborns. La frontera entre el bé i el mal s'esvaeix donant 

pas a un tipus de literatura que evolucionarà fins als nostres dies. 

Abans de presentar els subgèneres més característics m’agradaria diferenciar la novel·la negra 

de la novel·la policíaca perquè, tot i que aparenten ser similars, trobem diverses característiques 

molt pròpies que ens distingeixen l’una de l’altra. La novel·la policíaca ens planteja un joc 

enigmàtic que necessita un crim l’autor del qual és desconegut i un detectiu que descobreix el 

culpable. Podem dir que el referent més important d’aquest gènere és Edgar Allan Poe. En les 

seves novel·les, primer ens presenta un crim i després explica, retrospectivament, com es va 

cometre l’assassinat. A més a més, generalment ens presenta personatges força estàtics de 

caràcter i poc detallats. En canvi, en la novel·la negra, el lector és testimoni dels fets i utilitza 

una mirada més profunda cap al món de la criminalitat i la delinqüència. Hem de dir que també 

hi ha un detectiu que intenta arribar al culpable, però la novel·la negra va més enllà, ja que la 

contextualització és realista, els personatges són versemblants perquè es plantegen dubtes i 

contradiccions.  

 

Un primer subgènere seria el de la novel·la de detectius clàssica, que va tenir el seu punt àlgid 

als anys 30. Normalment mostra una mort misteriosa, amb un grup tancat de sospitosos que 

tenen tots motius i una oportunitat clara de cometre el crim. El personatge principal és el 

detectiu que, per deducció lògica dels fets, resol el misteri. Entre els autors d'aquest grup, s' 

inclouen Agatha Christie, de la qual en parlaré més endavant, i  sir Arthur Conan Doyle. 

Doyle ens presenta un detectiu, Holmes, i l’eina que utilitza per resoldre els enigmes és el 

raonament deductiu. Aquest concepte ens porta ràpidament a classificar la seves novel·les com 

a novel·la de detectius.  
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Posteriorment, la novel·la policíaca dels anys 40 va evolucionar com a nou estil de la novel·la 

anterior. A diferència, però, de la detectivesca, el detectiu a vegades comet errors i està 

totalment subjecte a unes normes i regulacions que ha de seguir. En aquest grup, hi incloem 

P.D. James com a màxima exponent. 

Un tercer gènere és l'anomenat «hard-boiled». Es tracta d'un gènere més realista i cru amb les 

característiques següents: el punt de vista és objectiu, el to és impersonal, l’acció és violenta, el 

llenguatge col·loquial i els personatges molt durs. Aquest subgènere acostuma a parlar d’un 

protagonista estereotipat que sovint és intel·ligent, rebutja les ajudes i prefereix treballar sol, 

malgrat els defectes personals. El crim més comú és l’assassinat. «Hard-boiled» literalment 

significa «bullit fins endurir». De fet, l’origen d’aquest significat és bastant peculiar ja que es 

refereix a la duresa d’un ou en ser bullit, referint-se al detectiu rude.  

Finalment, parlem de novel·la de suspens o thriller, anglicisme que es refereix al suspens i que 

com a factor diferenciador té la crítica social. Es caracteritza per la rapidesa en què succeeixen 

els fets, l’acció constant, i utilitza molt les pistes falses i cliffhanger, que és el terme per definir 

allò que ens passa quan acabem un capítol i necessitem saber què passa a continuació. Dins 

d’aquest grup, s'inclouen les novel·les de misteri. Els principals exponents són Patricia 

Highsmith, de la qual parlaré més endavant, i Robert Ludlum. 

Deixem per últim tota la nova fornada de novel·la nòrdica, que en els últims anys ha captivat 

milions de lectors. Es pot marcar una línia clara de l’abans i del després de la novel·la nòrdica 

en la publicació de la trilogia Millenium de Stieg Larsson. Aquest tipus de novel·la es 

caracteritza pels seus crims brutals, sovint en comunitats tranquil·les i suposadament segures. 

L'escenari sol ser un lloc allunyat de tot, solitari i desolat. El protagonista esdevé un personatge 

torturat per un passat misteriós i dolorós. L'argument és cru, dur i complex amb múltiples girs 

de la trama que fan que el lector no pugui deixar la lectura. 
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2.5. Evolució fins a l’actualitat 

Així doncs, la novel·la negra actual de les últimes dècades es fonamenta en la llibertat creativa, 

s'allunya de les elaboracions intel·lectuals i els jocs d'enginy i dels estereotips que es 

consideren gastats. Com a tret diferencial, podríem suggerir que d’alguna manera s'arriba a 

convertir l’heroi en víctima. Aquest és un procés de gairebé dos cents anys d'autors i històries 

on es creuen  investigadors, víctimes, culpables i, sobretot, suspens. 

  

El camí que ens indica l’evolució de la novel·la negra no és clar ni precís. Aquest mateix 

itinerari ens reflecteix els canvis socials en què s’han vist involucrats els últims dos segles. I 

també altres canvis referents a l’estil i a l’estètica, fins al punt d’arribar a la novel·la negra 

actual.  

  

L’any 1974, Ann Radcliffe escriu Els misteris d’Udolfo, una novel·la gòtica, però que parteix 

d’un enigma. L’autora ens presenta un misteri i les claus per resoldre’l mitjançant el raonament. 

A partir d’aquí, Allan Poe deixa enrere els gòtics, i fa una novel·la racional i lògica, deixant de 

banda la característica fonamental dels gòtics: relats terrorífics i sobrenaturals. Els autors que el 

precedeixen imitaran el seu estil. Per tant, podem dir que hi ha un gran pas de la novel·la negra, 

que ve caracteritzada per la deducció, la raó i la observació. Hem de tenir en compte la filosofia 

de l’època, el Positivisme d’Auguste Comte, que es basa en la crítica d’allò que no és racional. 

D’aleshores ençà, es crea la novel·la policíaca clàssica, just en el moment que l’Imperi Britànic 

domina el món en general. Podem dir que, a partir d’aquest moment, apareix Agatha Christie i 

els següents autors que n’imiten l’estil. 

  

Tot i així, a partir dels anys 20, als Estats Units, apareixen els primers escriptors que utilitzen 

els índexs de la novel·la policíaca clàssica. La novel·la negra actual comença en aquest període. 

Com he explicat anteriorment, la Llei seca dona peu a les màfies i a la corrupció. El públic de 

l’època, davant d’una realitat poc prometedora, demana sobretot realisme en la literatura. 

Davant de la crisi econòmica del 29, tota persona representant d’autoritat ja no és vista de la 

mateixa manera. El proletariat no troba ni busca protecció de la policia, ni de l’alcalde, ni del 

jutge... En aquell moment no es distingeix allò que és moral del que és immoral. Els detectius 

també segueixen la ideologia principal del moment, l’heroi és un mirall clar de la societat, 

segueix les seves pròpies ambicions i per tant es pot considerar com un personatge antiheroi: 

farà el que faci falta per ell/a, no és una ajuda per a la societat. Aquesta característica vinculada 
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amb el protagonista és realment important. La novel·la negra de l’època s’aferra a aquesta idea. 

En comparació amb la novel·la negra tradicional, en què el protagonista es mostra d’una 

manera racional i relativament mecànica, a partir d’ara tindrà aparença de real, seguint les seves 

normes. Aquest canvi també influirà dràsticament en l’estil. A la novel·la negra, s’hi 

introduiran frases breus, molt de diàleg, l’acció serà més preuada i la violència serà més 

considerada. Posem un exemple: els guionistes de La gran dormida li van preguntar a l’autor, 

Raymond Chandler, qui era l’assassí; ell va respondre que no ho sabia. Chandler ens mostra 

una gran despreocupació per allò que el públic creu imprescindible en una novel·la negra. La 

veritat és que l’autor no li donava importància a esbrinar el responsable del crim, sinó a entrar 

en les profunditats d’una acció més crua, plena d’intriga, i remarcar-ne el realisme. Ja no es 

tractava d’un joc racional i lògic. L’acció era el que donava vida a l’obra. Tot i això, encara 

falta un gran pas que es desenvolupa a finals dels anys 70. Apareix una pauta, una idea diferent: 

el postmodernisme. Aquest nou moviment té l’objectiu de crear un món de característiques 

racionals, planificades i perfectes, oposat al món de la literatura anterior. Els autors actuals han 

estat capaços de retrocedir just a aquest moment,  renovant allò que era l’essència d’una bona 

novel·la negra: la racionalitat i la lògica. En l’actualitat partim de la llibertat creativa. Tot el 

procés evolutiu de la novel·la negra no ha estat curt. Com hem vist, diversos factors de l’època 

influeixen en la literatura.  
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3. Agatha Christie 

Una de les autores que més m’agrada de la novel·la negra és la famosa Agatha Christie. El 

primer llibre que vaig llegir d’ella, i que de fet em va enganxar molt, és Deu negrets. A partir 

d’aquí en vaig llegir d’altres. Com molts diuen, Agatha Christie és la reina del crim. A 

continuació m’endinsaré en la seva vida perquè és un fet rellevant per entendre el seu mètode 

d’escriure, i us explicaré característiques de Assassinat a l’Orient Express, entre altrestemes. 

Imatge 1. Imatge de Agatha Chrisite 

 

Recuperat de: https://es.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie 

 

3.1. Biografia d’Agatha Christie  

Agatha Christie va néixer a Torquay, a Gran Bretanya, el 15 de setembre 1891. Era filla de 

Fred Miller i Clara Boehmer. De petita tenia un caràcter tímid i introvertit i solia rebutjar les 

joguines reals per jugar amb amics imaginaris. Es tracta de l'autora anglesa del gènere policíac 

més prolífica i més llegida del segle XX. No va anar ni a l'escola ni a la universitat, sinó que es 

va educar a casa. Els seus pares li van transmetre una visió conservadora del món, que va 

mantenir tota la vida, i una percepció laxa de la religió. Els Miller tenien creences esotèriques: 

els fills estaven convençuts dels poders de la seva mare que li donaven una segona visió. La 

presència de l’espiritisme en l’obra de Christie és abundant. En algunes novel·les com 

Testimoni mut, del 1937, és fins i tot determinant, quan un espiritista dona les claus a Poirot per 

aclarir el misteri. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agatha_Christie
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Es va fer coneguda el 1920 amb El misteriós cas de Styles, escrit mentre treballava com a 

infermera durant la Primera Guerra Mundial, on la víctima moria enverinada. En aquesta 

novel·la, hi apareix el famós investigador Hèrcule Poirot, un belga resident a Londres ajudat 

per un inepte coronel Hastings que ret homenatge al Watson de Holmes i que va combinar amb 

altres obres on apareixia Miss Marple, una senyora soltera d’edat avançada, xafardera i molt 

perspicaç, que solia resoldre els crims misteriosos que tenien lloc en cases de camp, hotels o 

balnearis que visitava. Tal com diu l'especialista Manuel Valle, autor de l'assaig Agatha 

Christie, Historias sin historia de la naturaleza humana, escrit el 2006, la clau de l'èxit 

d'aquesta autora rau en el seu mestratge per la construcció de la intriga, la capacitat de crear 

trames complicadíssimes i perfectes i la seva habilitat per la sorpresa i l'engany sense faltar al 

respecte a la intel·ligència del lector. Les seves trames s’han convertit en la base de 

contemporanis, hereus i imitadors.  

El 1914 es va casar amb Archibald Christie, amb qui va tenir la seva única filla, Rosalind i de 

qui es va divorciar el 1928. Arran d'aquest fet, va caure en una forta depressió i va desaparèixer 

de forma enigmàtica una nit de desembre del 1937. El seu cotxe va aparèixer abandonat a prop 

de la carretera, sense rastre de l'escriptora. Onze dies més tard es va registrar en un hotel amb el 

nom de l'amant del seu marit. Un cop trobada, va rebre tractament psiquiàtric i es va recuperar. 

Dos anys després, es va casar amb l’arqueòleg Max Mallowan, a qui va acompanyar en tots els 

seus viatges a Iraq i Síria. Va passar llargues temporades en aquests països i aquestes vivències 

van inspirar centenars de les seves novel·les posteriors com Assassinat a Mesopotàmia, escrita 

l’any 1930, Mort al Nil, de l’any 1936 i  Cita amb la mort, de l’any 1938. També va escriure 

alguna novel·la romàntica sense massa èxit amb el pseudònim de Mary Westmaccot. El 1971 

fou nomenada Dama de L'Imperi Britànic. Entre les seves obres teatrals destaquen La ratera, 

representada sense interrupció a Londres des del 1952 i Testimoni de càrrec, del 1953, portada 

al cinema el 1957 per Billy Wilder i protagonitzada per Charles Laughton, Marlene Dietrich i 

Tyrone Power. Agatha Christie va morir a Winterbrook House, Oxfordshire, el 12 de gener de 

1976. 
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3.2. Resum de l’obra Assassinat a l’Orient Express 

A l'andana d'un tren a Aleppo, Síria, eldetectiu Hercule Poirot puja al tren que es dirigeix a 

Istanbul. En el seu vagó hi ha dos passatgers més, el coronel Arbuthnot i Mary Debenham, una 

jova institutriu. Poirot escolta la seva conversa, que fa nombroses referències a «quan tot 

s'acabi». 

A l'hotel d’Istanbul, Poirot rep un telegrama on li informen que és reclamat a Londres. Així 

doncs, prepara el seu viatge amb l'Orient Express i tot seguit sopa al restaurant del mateix hotel. 

Allà hi troba un vell amic:M. Bouc, director de Wagons Lit, que dirigeix l'Orient Express. Dos 

americans, un home jove i un de més gran, també estan sopant; Poirot instintivament es fixa en 

el més gran que, tot i semblar inofensiu a primera vista, mostra una qualitat malèvola quan 

Poirot l'examina de prop. 

Quan M. Bouc i Poirot pugen al tren, tots els compartiments estan ocupats i Poirot ha de 

compartir un vagó de segona classe amb el jove del restaurant de l'hotel. Més tard, Poirot es 

fixa en els altres tretze passatgers del tren, gent de «totes classes i nacionalitats». Dins el grup 

hi ha Ms. Debenham i el coronel Arbuthnot, els dos americans de l'hotel, el jove Hector 

Macqueen i el senyor Ratchett. També hi ha una senyora gran russa, la princesa Dragomiroff, la 

senyora Hubbard, una americana que destaca per la seva mala educació. També el comte i la 

comtessa d'Hongria, Greta Ohlsson de Suècia i l'italià Antonio Foscarelli. 

Després de sopar, Rachett reconeix Poirot i li demana que l'ajudi a trobar l'origen de certes 

amenaces que ha rebut, però Poirot no accepta i se'n va a dormir. Una estona després, es 

desperta quan sent un crit que surt del compartiment del costat on hi ha precisament Rachett. El 

conductor truca a la porta i una veu respon que tot està bé en francès. Incapaç de dormir, Poirot 

parla amb Pierre Michel, el conductor que li explica que la senyora Hubbard diu que ha vis una 

figura estranya al seu compartiment. També menciona que el tren ha hagut de parar per la neu. 

Abans d'adormir-se, Poirot sent un so sord, observa el vestíbul i veu una dona embolcallada en 

un kimono vermell passant ràpidament. 

Al matí, M. Bouc crida Poirot i l'informa que el senyor Rachett ha estat assassinat a la nit. Un 

doctor grec, Dr. Constantine, examina el cos i troba que Rachett ha estat apunyalat diverses 

vegades. La policia no pot fer-se càrrec del crim ja que el tren està aturat i aïllat per la neu. Així 

doncs, Poirot comença a investigar. Comença examinant el cos i l'escena del crim. Rachett ha 

estat apunyalat dotze vegades, però les ferides semblen haver estat fetes per dues persones de 
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força física diferent. A més a més, algunes de les ferides van ser fetes quan Rachett ja era mort. 

A l'habitació de Rachett, Poirot hi troba moltes pistes com si el cas fos «una novel·la de 

detectius»: un mocador de dona amb una «H» brodada, un rellotge aturat que marca l'hora de la 

mort, un netejador de pipes i un tros cremat d'una carta on es menciona el nom «Daisy 

Armstrong». 

Poirot connecta el nom Daisy Armstrong amb un cas criminal d'Amèrica. Era la filla del 

coronel Armstrong i la seva dona Sònia, una parella molt respectada. Quan Daisy tenia tres 

anys va ser segrestada. Els Armstrong van pagar molts diners pel seu rescat però finalment va 

ser trobada morta. Sònia va morir i el coronel es va suïcidar. La mainadera també es va suïcidar 

després de ser acusada falsament del segrest. Un gàngster anomenat Cassetti va ser condemnat 

pel crim però es va escapar subornant oficials d'alt càrrec. Poirot conclou que Rachett és en 

realitat Cassetti i aleshores Poirot comença a interrogar els passatgers. Cadascun sembla 

sorprès de saber que Rachett és Cassetti i tots ells tenen una coartada pel crim. La senyora 

Hubbard insisteix que l'assassí va estar a la seva habitació tot i que també diu que la porta entre 

la seva habitació i la de Rachett estava barrada. També dona a Poirot un botó de l'uniforme del 

conductor que diu que ha trobat prop de la finestra. 

Abans d'entrevistar la Princesa Dragomiroff, Poirot parla amb Pierre Michel i li mostra el botó. 

El conductor insisteix en què no ha perdut cap botó i crida un altre conductor d'un altre vagó 

per confirmar la seva coartada. 

Entrevistant la Princesa Dragonmiroff es descobreix que ella és la padrina de Sònia Armstrong. 

Vagament, menciona l'actriu Linda Arden, que era la mare de Sònia i també una germana més 

petita de Sònia, que es va traslladar a Anglaterra. 

Poirot va avançant en la seva investigació a mida que va parlant amb els passatgers. Cyrus 

Hardman no és un venedor de màquines d'escriure sinó que és un detectiu privat llogat per 

Ratchett per protegir-lo. També li havia explicat que esperava un home baixet moreno amb veu 

de dona. Diferents passatgers diuen haver vist aquest home, amb l'uniforme del conductor, al 

mateix temps que una dona alta amb quimono. 

Després de parlar amb tothom, Poirot resumeix l'evidència, tot i que la major part és 

contradictòria. Suggereix buscar en l'equipatge de tots els passatgers. De cop i volta, la senyora 

Hubbard diu que algú li ha posat un ganivet a la seva bossa. Poirot identifica el ganivet com a 

l'arma del crim, però a més a més dona altres pistes. 
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Comencen buscant dins l'equipatge de Hildergarde, criat de la princesa Dragomiroff, on hi 

troben l'uniforme sense botó. Finalment, Poirot troba el quimono dins el seu propi equipatge. 

Poirot fa una llista de totes les proves: el rellotge, el mocador que no reclama ningú, el 

netejador de pipes que assenyala el coronel perquè fuma amb pipa...Poirot també s'adona d'una 

taca de grassa en el passaport de la comtessa Andrenyi d’Hongria prop del seu nom, cosa que 

suggereix algun tipus d'alteració. 

Poirot comença a confrontar els passatgers amb els resultats de les seves deduccions. El nom de 

la comtessa no és Elena sinó Helena. El comte hauria canviat el passaport de la seva dona quan 

el mocador amb la lletra «H» va se trobat. Però ells neguen que el mocador els pertanyi. 

Tanmateix, sí que reconeix que ella és Helena Goldenber, germana de Sònia Armstrong, cosa 

que explica la seva desesperació per escapar de les sospites de l'assassinat de Rachett. Després, 

la Princesa Dragomiroff reclama el mocador. 

Seguidament, Debenham, és identificada com a institutriu de Daisy Armstrong. El coronel la 

defensa. Antonio Foscarelli admet que era el xofer d'Armstrong, Greta Ohlsson diu que era la 

infermera de Daisy, l'ajudant de cambra de Rachett admet que era assistent del coronel 

Armstrong durant la Primera Guerra Mundial. Això és suficient perquè Poirot reuneixi tots els 

passatgers al restaurant del tren i proposa la solució del crim. De fet, dues solucions al crim. La 

primera és que l’home petit moreno, mencionat  abans, hauria pujat al tren a la parada de 

Belgrad o Vincovci, s’hauria posat l’uniforme, hauria apunyalat Rachett i hauria baixat del tren 

seguidament. Alguns passatgers accepten aquesta teoria però Bouc i el doctor no l’accepten del 

tot. Aleshores, Poirot ofereix la segona explicació. Poirot comença de nou resumint totes les 

incoherències del cas i conclou que tots i cadascun dels dotze passatgers, incloent el conductor, 

han assassinat Rachett. Tots tenien una connexió personal amb Daisy Armstrong o la família 

Armstrong. Això explica que les punyalades fossin fetes per diferents autors. A més, tots van 

intentar involucrar els altres davant Poirot. Creu que s’hauria de ser un artista per dissenyar un 

esquema com aquest i està a punt d'identificar la senyora Hubbard com a l'actriu Linda Arden 

quan ella mateixa ho admet. Linda explica tota la pena que tothom va experimentar amb el crim 

que va cometre Rachett-Cassetti i com tots dotze van planejar la seva mort. Un cop explicat tot, 

Linda demana a Poirot què pensa fer i Bouc suggereix que, certament, la primera versió del 

crim sembla més creïble. Poirot hi està d'acord i deixen els dotze conspiradors lliures de 

sospita. 
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3.3. Característiques de l’obra 

3. 3. 1. Temes: 

 Justícia 

Tal i com he esmentat anteriorment, la novel·la negra porta una forta càrrega de crítica social, i 

per l’època de l’autora, aquesta crítica s’enfoca sobretot a la crítica dels que posseeixen el 

poder.  

La majoria de crims, tant en la realitat com en les novel·les de misteri, normalment se centra en 

les motivacions personals: algú comet un delicte per gelosia, ira, cobdícia o per pura maldat, 

mentre que l’investigador en qüestió intenta resoldre’l per tal que el criminal pugui ser jutjat i 

castigat pels seus crims. Agatha Christie capgira la història començant-la després que la justícia 

tradicional hagi fallat. A Assassinat a l’Orient Express, el delinqüent va ser absolt després de 

subornar les autoritats. Hercule Poirot investiga un crim com qualsevol altre, però el què 

realment ens ensenya és un intent de corregir el fracàs de la justícia. Chistie, amb la seva 

novel·la, investiga si qualsevol acte que es faci fora dels sistema de justícia tradicional pot 

servir de justícia.  

L’autora deixa clar que la víctima de l’assassinat, Ratchett, va cometre un crim anterior. Durant 

la investigació, les descripcions i les observacions de Poirot, ens deixa clar la seva malvolença: 

Ratchett va assassinat severament Daisy Armstrong, una nena de tres anys. Tot i així, Ratchett 

fou absolt.  

La novel·la ens diu que Ratchett mereix ser portat davant de la justícia de la qual fins aquell 

moment havia escapat. En canvi, l’assassinat del mateix Ratchett durant el trajecte del luxós 

Orient Express, que va ser comès pels altres passatgers, demostra el reclam de la pròpia 

justícia. En un moment determinat, Poirot observa que un jurat està compost per dotze persones 

i hi havia dotze passatgers, Ratchett va ser apunyalat dotze vegades. Els passatgers buscaven 

justícia.  

Tampoc era casualitat ni coincidència el fet que hi haguessin dotze passatgers. La diversitat 

dels passatgers, tant pel que fa a la identitat nacional com a la classe social, ens dona a entendre 

que Ratchett podria haver vist en aquells personatges els que l’haurien jutjat durant el judici. A 

més a més, al principi de la història, Poirot detecta que el crim va ser panificat amb antelació: el 

crim es va cometre amb racionalitat i sense emocions. 
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Com he dit al principi, Christie no segueix els models d’un crim qualsevol. Els sentiments de 

ràbia envers la víctima, que generalment s’acostumen a veure en qualsevol novel·la, no 

existeixen.  

Pel que fa a la manera de cometre el crim, els passatgers droguen Ratchett i el maten amb una 

daga, que segons Poirot, podia ser utilitzada per tothom. El crim va ser realitzat de tal manera 

que ningú no pogués estar segur de quinahavia estat la punyalada que el va matar 

definitivament. Ratchett és assassinat per tothom, no hi ha un únic assassí.  

Finalment, després de resoldre el crim, Poirot decideix no detenir-los. Aquesta decisió posa de 

manifest que, tot i ser un detectiu, la seva manera d’entendre la justícia s’oposa a la visió de les 

autoritats. Hi ha d’haver justícia, tant si és dins del tribunal com si és a fora.  

Jo l’hauria apunyalat ben de gust dotze vegades, aquella fera. No solament era el 

responsable de la mort de la meva filla i de la meva neta, sinó també d’una altra 

criatura que ara podria viure feliç... Però això tampoc no és pas tot. Van morir molts 

d’altres infants abans que Daisy... i en podien morir d’altres, també, en el futur. La 

societat va condemnar-lo; nosaltres no hem fet més que executar la sentència. 

(Christie, 2010, P. 238). 

Mrs. Hubbard, l’àvia de Daisy Armstrong, assassinada per Ratchett, explica que no només era 

responsable de la mort de la seva neta, ni de la seva filla; van haver-hi altres nens segrestats 

abans de la Daisy i n’hi podria haver hagut més en un futur. Com diu ella: «només seguíem la 

sentència».   

 

Les connexions internacionals 

L’Orient Express era un ferrocarril que unia els països d’Europa. Com he esmentat 

anteriorment, els passatgers provenien de diferents països d’Europa. Quan Ratchett és 

assassinat, alguns investigadors veuen inicialment l’origen de cada passatger. En atribuir la 

culpa a tots els passatgers, des d’una infermera sentimental sueca fins a un comptador rus 

mundà, Christie acaba explicant una inesperada història utòpica sobre persones de moltes 

nacions diferents que treballen conjuntament.  
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Christie ens presenta diferents teories sobre el cas basades en l’origen de cada passatger. Ho 

podem observar amb l’executiu de la companyia de trens, M. Bouc, ja que culpa a Antonio 

Foscarelli, l’italià. M. Bouc es recolza dient que Antonio prové d’Amèrica i recorda l’arma 

d’un italià: el ganivet. M. Bouc es deixa guiar pels estereotips: 

Estem voltats de gent de tota mena, de totes les nacionalitats, de totes les edats. 

Durant tres dies tota aquesta gent, desconeguts els uns dels altres, viuran junts, 

dormiran i menjaran sota un mateix sostre; no podran separar-se. Al final 

d’aquests tres dies, cadascú seguirà el seu camí, potser mai més no tornaran a 

trobar-se.(Christie, 2010, p. 26). 

Com podem observar, M. Bouc li explica a Poirot que es troben envoltats de persones de 

diferents classes, diferents nacionalitats i diferents edats.  

La comtessa Andrenyi, d’origen hongarès, li pregunta a Poirot per la seva identitat i Poirot 

respon «pertanyo al món, senyora». Aquesta resposta li permet mantenir-se fora de les tensions 

nacionals dels altres passatgers, i per tant, resoldre el cas eficaçment. Seguidament, podem 

veure com la comtessa parla amb Poirot: 

—Jo no soc cap detectiu iugoslau, madame. Jo soc un detectiu internacional. 

—Pertany a la Societat de Nacions? 

—Jo pertanyo al món, madame —digué Poirot dramàticament. (Chrisite, 2010, 

P. 115). 

 

 

 

Trencant l’horitzó d’expectatives  

Els lectors acostumats a llegir novel·les del gènere, van començar a conèixer les estratègies que 

s’utilitzaven per captivar i enganyar. Això fa que tant els lectors com els autors siguin 

conscients del que ha passat, és a dir, qui és l’assassí, perquè ho ha fet, com ho ha fet... i això 

ho aconseguim gràcies a l’evidència de l’obra. De fet, podríem dir que entre el lector i l’autor/a 

hi ha un vincle que ens fa pensar en el que hi ha entre un gat i un gos, i aquesta relació es 

reflecteix entre l’assassí i el detectiu. El criminal sempre intentarà esborrar les pistes al 

detectiu, i l’autor/a ens les amaga a nosaltres, lectors. Això passa a Assassinat a l’Orient 
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Express, ja que els dotze assassins que hi ha intenten colpejar-lo  i ho fan utilitzant les 

tècniques clàssiques: mitjançant la distracció i la invenció.   

Nosaltres, lectors, sabem que Hercule Poirot no només és un detectiu, sinó que a més a més té 

un gran prestigi internacional. El que fa Christie és confiar en els lectors. És a dir, a les seves 

novel·les ens presenta pistes evidents, clàssiques i convencionals. Posem-ne un exemple: Poirot 

troba un rellotge aturat a la butxaca de Ratchett i, al final de la història, Poirot assenyala: 

«Qualsevol pot veure's a través del negoci del rellotge - és un dispositiu bastant comú en 

històries de detectius».Un altre exemple més general és quan se sap que la culpa és de dotze 

persones i no d’una sola, així doncs, trenca l’horitzó d’expectatives.  

Al llarg de la història, Poirot suggereix diferents hipòtesis del crim. La primera és que un 

desconegut va pujar al tren, es va disfressar de conductor i tot seguit va matar Ratchett. Poirot 

s’inventa una teoria, que sap que és falsa, però l’objectiu és enganyar més tard les autoritats 

perquè els passatgers puguin escapar del càstig d’assassinat. Aquesta teoria farà que el cas 

d’assassinat sembli avorrit i així amagarà una veritat fascinant.  

 

3.3.2. Estil 

Tot i que el lector pot no ser capaç d'imaginar qui és l'assassí de l'Orient Express, no tindrà 

problemes llegint aquest llibre. La prosa és simple i clara. La novel·la es divideix en tres parts 

fàcilment diferenciables; a la primera part s'evidencien els fets, a la segona part es recullen les 

proves mitjançant les entrevistes que fa el protagonista Poirot als diferents 

passatgers/antagonistes del tren i a l'última part trobem l'anàlisi del cas. Hi ha edicions de la 

novel·la que fins i tot porten un esquema del tren.  
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Imatge 2. Mapa de l’interior de l’Orient Express i els passatgers amb les seves cambres 

 

Recuperat de: https://bookriot.com/2015/09/28/grounds-for-murder-maps-and-floor-plans-in-mystery-novels/ 

Moltes bones històries comencen amb una llista d'ingredients fonamentals: una situació inicial, 

un conflicte, certa complicació, el clímax, el suspens, el desenllaç i la conclusió. Alguns 

escriptors segueixen una pauta lineal, altres sacsegen aquests elements i hi afegeixen alguna 

condimentació. 

En el cas de l'Orient Express, Poirot acaba un cas a Síria i puja al tren que l’ha de portar a 

Istanbul. Aquí comença la situació inicial. En aquest moment, el lector coneix el detectiu belga 

i s'adona de la seva força, la seva reputació i la lògica del seu mètode(observació, 

raonament...).Durant la novel·la, es veu com aquestes característiques prenen forma. També 

coneixem Mary Debenham i el Coronel Arbuthnot que tenen un comportament estrany i que 
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ens donen alguna pista dels esdeveniments que tindran lloc. Clarament es defineix la 

localització de la història: en un tren. És a dir, un lloc tancat.... 

El conflicte es basa en la premissa de la novel·la de misteri de saber qui ha comès el crim. Per 

tant, després de trobar el mort, amb dotze punyalades, número important pel desenllaç de la 

història, comença la recerca de proves. 

La història es complica: la majoria de proves no porten enlloc, de fet, semblen haver estat 

proporcionades simplement per despistar. 

El clímax arriba quan Poirot comença a utilitzar la seva capacitat d'anàlisi i de deducció. Així, 

confronta el que ell sap o imagina amb tots i cadascun dels passatgers del tren i els relaciona un 

per un amb la família Armstrong. Christie dona al lector uns moments per entendre la ment de 

Poirot i trobar la clau de la història per sí mateix. 

El suspens va creixent a mesura que la història avança. Les peces comencen a encaixar però 

encara no formen un trencaclosques perfecte. Per això, el lector haurà d'esperar. 

Arriba el desenllaç quan Poirot ofereix dues conclusions per al cas. La primera és òbviament 

falsa, la segona conté la clau del misteri. És aquí quan el lector pot admirar plenament el 

mestratge de Christie per teixir arguments. 

A la conclusió, la justícia és servida. Bouc i Constantine es converteixen en jutges. Els toca 

triar entre les solucions ofertes per Poirot. A la fi es resol el conflicte entre la justícia i la 

revenja, al menys en part, quan es determina que la mort de Rachett es un cas de justícia més 

que un cas d'assassinat. 
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3.3.3. Context i marc temporal i geogràfic 

 

Christie sovint és considerada la Reina de les novel·les detectivesques i de misteri. Assassinat a 

l'orient Expresstambé és coneguda com a Assassinat al tren de Calais. Escrita el 1934, pertany 

a l’èpocadaurada d'aquest tipus de novel·la que va tenir el seu moment culminant entre 1920 i 

1930. A diferència d'altres tipus de novel·la, aquestamena de relat no busca l'art o l'estil literari 

perfecte sinó que pretén ser una forma d'entreteniment que permeti al lector resoldre o intentar 

resoldre el misteri juntament amb el detectiu.   

A les novel·les de Christie hi ha poc èmfasi en la classe treballadora. Descriu típicament la vida 

ociosa de la gent amb un nivell de vida mitjà-alt.D'aquesta novel·la en concret se’n va fer una 

versió el 1974 que Christie va apreciar, tot i la seva aversió cap a les versions 

cinematogràfiquesde les seves obres. 

 

Assassinat a l' Orient Express comença a Síria i acaba a Iugoslàvia, cobrint un període de 

quatre dies, passant per pobles, estacions,muntanyes i fronteres, entre Aleppo i  Vincovci. 

L’àrea és vasta peròdes del principi la historia és tancada físicament, dins d’un tren. El tren, de 

sobte es para, en el temps i en l’espai. En aquest punt, precisament al mig del no-res, és on la 

història té lloc. El tren embolcalla els passatgers, aïllant-los del món exterior i esdevé un món 

en sí mateix. En el mateix tren es mantenen les classes socials i protocols. De fet, només es 

mencionen nous llocs, però no es descriuen: sis estacions(Aleppo, Konya, dos a Estambul, una 

a Àsia i una a Europa, Belgrad i Vincovci), una cadena muntanyosa(Taurus),un hotel 

(Tokatlian a Pera) i «algun lloc» entre Vincovci i Brod, que són dues ciutats croates separades 

per 63 km. En relació a la ruta del tren, Vincovci està a 150 km de Belgrad direcció Zagreb. El 

marc temporal també és poc definit, mentre que l’autora fa sovint referència al temps 

atmosfèric, la variació i intensitat del fred sobretot. «Feia un fred intensíssim [...]. Una ràfega 

de vent gelat va recórrer l’andana» (Christie, 2010, p.9-11 ). No es menciona cap data. Sí que 

es fa referència al dia de la setmana i l’hora, per donar ritme a l'argument. La història comença 

amb la sortida del tren a les 5 en punt un diumenge al matí i acaba a la parada final a les 11 en 

punt el dimecres a la nit.  
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Imatge 3. Mapa del trajecte del tren Orient Express. Localització del succés: on hi ha l’estrella. 

 

Recuperat de:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Orient-Express_1883-1914-3.png 

 

 

3.3.4. Personatges 

 

Hercule Poirot:  

Moltes vegades he esmentat el nom del nostre protagonista i investigador de la novel·la, però 

en cap moment he parlat directament d’ell. Aquest personatge no només el tenim present a 

Assassinat a l’Orient Express, sinó que apareix en més de trenta novel·les i relats escrits per 

l’autora. Poirot és un detectiu privat d’origen belga i és ell qui resoldrà eficaçment l’assassinat 

de l’Orient Express. Físicament és un home baix, calb, li encanta la moda i porta bigoti. 

«Hercule Poirot va dedicar-se a la difícil tasca de mantenir el seu bigoti fora de la sopa. Un cop 

obtinguda aquella difícil operació, va mirar al seu voltant...»(Christie, 2010, P.20). Aquest 

aspecte dona la sensació de ridiculesa, com podem veure al començament de la història: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Orient-Express_1883-1914-3.png
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«...Era un home baixet amb un enorme bigoti [...] l’homenet va treure’s el capell. 

Quin cap tan ovalat tenia! [...] Un homenet d’aspecte ridícul. Una mena d’home, tan 

insignificant, que ningú no prendria seriosament». (Chrisite, 2010, 12).  

Parla diverses llengües, i això li permet comunicar-se amb el sospitosos degut a les persones de 

diferents nacionalitats que es reuneixen al tren. Alhora d’investigar, utilitza la lògia i la 

deducció, realitzant entrevistes enfocades a l’estat emocional de cada passatger. Poirot s’exilia 

a Anglaterra després de l’ocupació alemanya a Bèlgica durant la primera Guerra Mundial. S’ha 

convertit en un dels personatges preferits del públic i fins i tot s’han gravat moltes adaptacions 

cinematogràfiques on apareix ell. Poirot, com molt sabem, és un dels detectius més famosos de 

tots els temps. 

Encara no podem assegurar si Poirot té una base real o simplement és un personatge fictici.El 

públic es pregunta per què el detectiu és belga o per què és un policia retirat. Entre 1950 i 

1965, Christie escriu una autobiografia que es publicaria més endavant, l’any 1977 

concretament, ja que no volia que es publiqués abans de la seva mort. En aquesta 

autobiografia ella mateixa diu: «Then I remembered our belgian refugees. We had many in 

Tourquai» I hi explica:«Why not make my detective a Belgian? There were all types of 

refugees. How about a refugee police officer? A retired police officer». (Christie, 1977). 

M.Bouc: 

Es tracta d'un amic de Poirot. És un empleat amb un alt càrrec dins la Companyia Internacional 

Des Wagons-Lits, companyia on opera l'Orient Express. Davant del crim que té lloc en un dels 

seus trens i, pensant en les repercussions que aquest pot tenir per l'empresa, Bouc demana a 

Poirot que resolgui el cas. Malgrat el seu talent a nivell laboral, en aquesta novel·la és presentat 

còmicament com a un inepte en temes detectivescos ja que fa cas a algunes evidències pel 

simple fet de ser convenients i en descarta d'altres per motius purament personals, incloent el 

seu desgrat pels italians. En definitiva, M. Bouc ofereix la possibilitat a Poirot d'explicar la 

seva teoria corregint els errors d aquest personatge. 

Mr. Ratchett: 

És un home d'uns seixanta anys viatjant amb el senyor Mc. Queen que Poirot troba per primera 

vegada en un hotel d’Istanbul. Immediatament dona una impressió negativa a Poirot fins a tal 

punt que, quan li demana que investigui un cas d'amenaces, Poirot ho rebutja. Durant el 

transcurs de la novel·la, Poirot dedueix que Rachett és en realitat Cassetti, un criminal americà 
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condemnat per l'assassinat de Daisy Armstrong però que va escapar subornantdiferents 

persones. Els dotze passatgers de l’Orient Express assassinen col·lectivament Rachett. Mai es 

posa en dubte la culpabilitat de Rachett i és tanta la seva maldat que Poirot busca una 

explicació alternativa per tal que els culpables del seu assassinat puguin escapar d'un càstig 

segur. 

Dr. Constantine:  

És el metge que determina les circumstàncies de la mort de Rachett. Durant la trama apareix 

sempre al costat de Poirot i M. Bouc. 

 

Mary Debenham:  

Institutriu de Daisy Armstrong. És un personatge tranquil, fred i equànime. Poirot sospita d'ella 

en sentir la conversa que té amb el coronel Arbuthnot al principi de la novel·la.  

 

Mrs. Hubbard:  

En realitat és Linda Arden, actriu famosa i àvia de Daisy Armstrong. És el personatge que porta 

constantment la diversió dins del tren. Interromp els altres personatges i no para d'explicar 

històries de la seva filla.Pel que fa al crim, esdevé part instrumental. La seva cambra està al 

costat de la de Rachett i tenen una porta que les connecta . 

 

Coronel Arbuthnot: 

És el pare de Daisy Armstrong. És un personatge amb molta força de voluntat, ben educat i 

«molt anglès». Segons Poirot, Arbuthnot és honorable i una mica estúpid. 

 

Princesa Dragomiroff:  

És una vella princesa russa. Menyspreable i lletja. M. Bouc diu: «Té una gran personalitat [...] 

lletja com un pecat però es fa admirar» (Christie, 2010, p. 28).És la propietària del mocador 

amb la «H» brodada i s'encarrega de dir moltes mentides sobre els altres personatges a Poirot. 

 

Hector McQueen:  

Té al voltant de 30 anys. És el secretari personal de Ratchett. En realitat també forma part de 

tots els plans de la família Armstrong.   
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Comtessa Andrenyi:  

És la germana de Sònia Armstrong. És jove, de cabell fosc i bonica. 

 

Comte Andrenyi:  

Hongarès d'uns trenta anysque defensa sempre la seva dona. De fet, pren part en l’assassinat en 

lloc d'ella. Intenta amagar la identitat de la seva dona tant com pot. 

 

 Cyrus Hardman:   

És un detectiu americà extravagant. Està involucrat en el crim perquè estava enamorat de la 

infermera de Daisy, que es va suïcidar quan Daisy va ser assassinada.  

 

Antonio Foscanelli:  

M. Bouc està segur que Antonio té alguna cosa a veure amb l'assassinat, sobretot perquè no 

confia en els italians. En realitat, Foscanelli era el xofer dels Armstrong i estimava moltíssim la 

petita Daisy. 

 

Greta Ohlsson: 

Greta Ohlsson és de Suècia i era la infermera de Daisy.Christie la descriu com a una persona 

vulnerable i delicada incapaç de cap maldat.Constantment es diu que és rossa i té la cara de xai. 

 

Hildegarde Schmidt:  

És la criada alemanya de la Princesa Dragomiroff però en realitat era la cuinera a la casa dels 

Armstrong. Segons és descrita, té una cara amb una expressió de «plàcida estupidesa». 

 

Edward Henry Masterman:  

És el criat de Rachett. Més que el personatge que és, destaca per l'ofici que té. És obedient, 

educat i noble. 

 

Pierre Michel: 

És el pare de la mainadera de Daisy que es va suïcidar. Ara és el conductor de  l'Orient Express.  
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3.3.5. Agatha Christie i Poirot, un relació peculiar 

 

Quan pensem en l’autora Agatha Christie, també pensem en el seu detectiu Poirot. Però la 

veritat és que la seva relació no sempre ha estat bona. Poirot és famós pel seu físic característic 

i la seva grandiositat al’hora de resoldre casos. Tanmateix, el passat de Poirot i la seva vida 

personal són del tot desconeguts en totes les seves aparicions literàries, igualment com la 

mateixa autora que, com ja hem dit, era una dona totalment reservada i va preservar sempre la 

seva vida privada.  

Malgrat ser un personatge adorat per milions de lectors, Christie assegura en el seu diari 

personal, que va escriure el 1930, que estava farta de Poirot.Tot i el seu èxit, per a ella Poirot 

esdevé una mena de vergonya, no pel personatge en sí, sinó per la seva actitud davant la vida. 

Aquesta frustració que sentia vers Poirot quedava superada per l’èxit del personatge.Ella va 

haver d’entendre que era un dels seus personatges més populars i, per tant, responsable del seu 

propi èxit com a escriptora de ficció. Únicament el va fer desaparèixer el 1975 a la novel·la 

Curtain, quan ella mateixa ja estava malalta i quan, de fet, va morir pocs mesos després de la 

seva publicació. 

 

3.3.6. Mètodes d’investigació de Poirot 

 

Els detectius, com ara Dupin d’Edgar Allan Poe i Sherlock Holmes d’Arthur Conan Doyle, 

acostumen a ser solitaris, excèntrics i freds. En les primeres pàgines de la novel·la, Christie 

descriu Hercule Poirot diferent dels detectius tradicionals. De fet, l’autora dona una imatge 

ridícula del seu protagonista. El descriu com a un home curt, amb bigoti i roba elegant. De fet, 

ja al començament, Mary Debenham comenta que és d’aquelles persones que mai no es poden 

prendre seriosament. Al darrere d’aquesta descripció, s’hi amaga el mètode particular 

d’investigació de Poirot. Deixant de banda el seu físic, Poirot es pren els casos com un 

compromís personal, a diferència d’altres, però a part d’això també hi ha d’intervenir la 

psicologia i les experiències dels sospitosos de la investigació. Poirot observa els petits detalls 

emocionals dels seus sospitosos amb interès, per qualsevol canvi de comportament.  

—...El que m’interessa és la psicologia i no les impressions digitals o les cendres 

de les cigarretes. Però en aquest cas acceptaré gustós un petit ajut científic. Aquest 

compartiment és ple d’indicis; però, en realitat, són el que representen? 
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—No l’entenc en absolut, monsieur Poirot 

—Perfectament. Ara li posaré un exemple. Hem trobat un mocador de dona. Va 

deixar-lo caure una dama? ¿O va ser un home qui va cometre el crim i es digué: 

«Vaig a fer aparentar aquest crim com si l’hagués comés una dona»? 

(Christie, 2010, p. 64) 

 

Poirot li explica a Dr. Constantine, un doctor d’origen grec, que ell busca la psicologia, no les 

empremtes, ni la cendres de les cigarretes. Poirot diu que aquell compartiment està ple de 

pistes, però pot estar segur que aquestes pistes són realment el què semblen ser? Mentre que Dr. 

Constantine replica que no entén què vol dir, Poirot li mostra un exemple: troben un mocador 

de dona. Una dona el va deixar anar? O un home, que va cometre el crim, va dir: faré que 

sembli que aquest crim l’ha comès una dona? 
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4. Patricia Highsmith:  

La primera obra que vaig llegir de Patricia Highsmith va ser Carol, una novel·la romàntica de 

dues noies. Moltes vegades havia vist debats entre Christie i Highsmith i vaig pensar que podria 

estar bé parlar d’elles dues i comparar-les. El que més m’atrau de Highsmith és la seva manera 

d’escriure i m’intriga molt la seva vida particular.  

 

Imatge 4. Imatge de Patricia Highsmith 

 

Recuperat de: https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3698/Patricia%20Highsmith 

 

 

4.1. Biografia  

Patricia Highsmith Plangman,coneguda com a Patricia Highsmith, va néixer el 19 de gener de 

1921 a Forth Worth, Texas, uns dies després que el seu pare, Jay Bernard Plangman, es 

divorciés de la seva mare, Mary Coates. Va passar els primers anys de vida amb la seva àvia 

materna, Willi Mae, i després la seva joventut la va passar a Greenwich Village, Nova York. La 

seva mare es va tornar a casar el 1924, raó per la qual va odiar sempre el seu padrastre, Stanley 

Highsmith, perquè li havia robat l'amor matern. Amb la seva mare sempre va tenir una relació 

d'amor-odi que es veu reflectida en l'obra The Terrapin, on un jove apunyala la seva mare. 

 

Va estudiar periodisme a la prestigiosa universitatde Barnard, només per a dones, i es va 

graduar el 1942. En aquesta època va descobrir la seva homosexualitat, que va reflectir en el 

seu llibre The price of salt, el 1951, amb el pseudònim de Claire Morgan.L’obra es va 

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/3698/Patricia%20Highsmith
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reeditarposteriorment amb el títol de Carol, on revelava la seva vertadera identitat i on 

descrivia els motius pels quals havia escrit la novel·la. 

 

Va treballar a l'editorial Fawcet fent sinopsis de petites històries i va començar a escriure als 

vint-i-dos anys. Va publicar el seu primer conte als vint-i-quatre anys a la revista Harper's 

Bazaar. Durant aquest període novaiorquès, va escriure còmics i va fer amistat amb l'escriptor 

Truman Capote. Llegia voraçment sobre els temes que li interessaven i que es convertiren en 

els temes de les seves pròpies novel·les: la culpa, la mentida i el crim. 

 

Cinc anys més tard, el 1951, fou coneguda quan Alfred Hitchcock va adaptar la seva primera 

novel·la, Estranys en un tren. 

  

Tanmateix, és el seu personatge Tom Ripley el més conegut de tota la seva obra. Es tracta d'un 

antiheroi, psicòpata i amant de la bona vida. Llibres protagonitzats per Ripley com The talented 

Mr Ripley, The American friend o Ripley Under Groundde han estat portats a la gran pantalla 

en més d'una ocasió. 

 

Highsmith va viure un temps entre Nova York i Mèxic, on va anar publicant alguna de les 

seves obres. Malgrat no tenir gaire èxit als Estats Units, sí que en va tenir a Europa. El 1963 es 

va traslladar a Anglaterra i posteriorment va viure a França i a Suïssa, on va morir, a Locarno, 

el 1995. 

 

Aquests viatges a l'estranger i el canvi cap a Europa, demostren que la inquietud dels seus 

personatges és la seva pròpia inquietud. El fet de ser molt introvertida, lesbiana en un món on 

l’homosexualitat era considerada un delicte i una malaltia, i el fet de ser addicta a l’alcohol, no 

la van ajudar a trobar mai l'estabilitat. Va portar una vida solitària, centrada en ella mateixa i 

incapaç de socialitzar. 

 

Tot aquest malestar i aquest caràcter difícil es veuen reflectits en els seus personatges, a través 

dels quals bolcava la seva pròpia misèria. Malgrat tot, al llarg de la seva carrera, va rebre 

premis com l’O. Henry o el Silver Dagger, quedant en diverses ocasions finalista de l’Edgar. 
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4.2. Resum de l’obra El talent de Ripley 

 

Tom Ripley viu en una casa ruïnosa a Nova York i treballa com a extorsionador casual quan 

coneix Herbert Green leak. Herbert és el pare de Dickie Greenleaf, antic conegut de Tom. El 

pare està desesperat pel seu fill que viu en un petit poble italià, Mongibello. Allà es dedica a 

pintar. El pare vol que el seu fill torni i ofereix a Tom pagar-li perquè viatgi a Itàlia i convenci 

el seu fill de tornar. Tom, que va tenir una infantesa pobra i que té molta enveja de l'estil de 

vida de la gent rica, accepta l'oferta i es dirigeix cap a Europa. 

A  Itàlia, Tom aconsegueix una trobada casual amb Dickie. Dickie i Marge Sherwood són els 

dos únics americans de Mongibello, i Tom s'ho manega per entrar en el seu món. Tanmateix, 

Tom confessa a Dickie que és el pare qui l'ha enviat però Dickie, veient la desesperació de 

Tom, l'accepta com a amic. Junts viatgen per Itàlia i es converteixen en grans amics. Tom es 

trasllada a la casa de Dickie i aquest li deixa roba i fins i tot l'anomena Sr. Greenleaf, en broma. 

Marge, preocupada per aquesta relació sobtada s'encara a Dickie, i Dickie refreda la seva 

relació amb Tom. Tom s'adona que la vida de luxe que porta a Itàlia es pot estar acabant i, per 

tant, decideix matar Dickie i assumir la seva personalitat. En un viatge amb vaixell a Sant 

Remo, Tom pica amb un rem a Dickie i enfonsa el seu cos. Després d'enfonsar el vaixell, Tom 

torna a la costa i comença a tapar el crim i a fer passes per convertir-se en Dickie Greenleaf. 

Tom marxa a Roma, on canvia una mica la seva aparença, lloga un apartament amb el nom de 

Dickie i es gasta els diners de Dickie. Porta la seva roba, anells cars i una vida de luxe. Escriu 

cartes a Marge explicant-li que s'ha hagut de traslladar i no la pot veure per tal d'aclarir els 

sentiments envers ella. També escriu als seus pares i els explica la seva decisió de quedar-se a 

Itàlia. Aleshores un altre americà, Freddie Miles, obté l'adreça de Dickie i el visita. Tom obre la 

porta com si fos ell mateix i Freddie comença a sospitar alguna cosa quan veu que porta la roba 

i les joies de Dickie, i li diu que aquest és a una cafeteria. Quan marxa Freddie troba la 

llogatera que només hi viu el «Signor Greenleaf» a l'apartament. Quan torna per investigar què 

passa, Tom també l'assassina i deixa el cos en un cementiri. 

 La policia descobreix el cosde Freddie i interroguen a «Dickie» sense dubtar que ell és qui diu 

que és. Tom se sent alleugerit però llegeix en un diari el descobriment d'un vaixell amb taques 

de sang a la badia de Sant Remo. S'adona que si es troba un cos creuran que és el de Tom 

Ripley i que Dickie Greenleaf serà sospitós de dos assassinats. 
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Marge arriba a la ciutat i Tom hi parla per telèfon com a ell mateix, assegurant-li que tot està 

bé, abans de marxar cap a Sicília com a Dickie on planeja abandonar la falsa identitat i tornar a 

Itàlia com a Tom Ripley. Després d'uns dies de comportar-se altra vegada com a Tom, envia 

dues maletes amb les pertinences de Dickie cap a Venècia per si vol reclamar-les en el futur i 

ell torna a Roma com a ell mateix. El diari descriu la cerca del desaparegut Dickie Greenleaf 

que gradualment capta l'atenció de més i més premsa que s'interessa pel cas. Tom va a Venècia 

on assisteix a festes i contesta preguntes sobre el que deu estar fent Dickie. Aviat, Marge arriba 

a la ciutat i després de veure les joies de Dickie en l’apartament de Tom, dedueix que aquest es 

deu haver suïcidat. Herbert també arriba a Itàlia amb un investigador americà però les pistes de 

Dickie han anat desapareixent. 

Tom, en un acte final d'engany, escriu una carta de «Dickie» en la qual deixa tot el seu 

patrimoni  a Tom. Tom dona la carta a Herbert i s'embarca en un viatge cap a Grècia. 

Malgrat tot, després del descobriment dels baguls de Dickie a Venècia, Tom té por que el 

descobreixin si obtenen les seves empremtes digitals. Just després de desembarcar a Grècia, 

veu un policia i creu que la seva sort s'ha acabat. Tanmateix, la policia no l'atura. Confós, es 

dirigeix a Correus on rep una carta d‘Herbert on li diu que desitja que ell sigui l'únic hereu del 

seu patrimoni i que li transferirà diners ben aviat. Tom, alleugerit novament, crida un taxi i es 

dirigeix a l'hotel més luxós de la ciutat. 

 

 

4.3. Característiques 

 

4.3.1. Temes:  

 

L’obsessió de Tom Ripley 

 

Només començar la lectura de El Talent de Mr. Ripley, ens adonem de la pobresa del nostre 

protagonista. Ell mateix no està satisfet amb la vida que porta i se n’avergonyeix. L’obsessió de 

Tom per Dickie provoca reclamar una nova identitat, desitja una vida com la de Dickie. Tom 

anhela canviar-setotalment de vida per la de Dickie, tant com anhela el poder, una bona vida, la 

riquesa i moltes altres coses més que s’amaguen rere el jove Dickie.  
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El llibre en si gira al voltant de l’obsessió. Patricia Highsmith repeteix constantment aquesta 

paraula per deixar clares les intencions de Ripley. El protagonista té la necessitat d’absorbir els 

coneixements, les qualitats i les característiques d’altres persones. Aquesta ambició prové de la 

difícil infància amb la seva tia Dottie. Tom no va tenir temps d’aprendre i créixer com una 

persona adulta. Highsmith, amb l’obsessió del seu personatge, ens està demostrant el perill de 

no conservar una veritable identitat o almenys, conservar-ne una de concreta. Sense una 

identitat veraç, l’individu no té més remei que admirar-ne d’altres. 

 

Durant la novel·la, Marge creu que la relació de Tom i Dickie és tòxica i obsessiva. Aquesta 

obsessió de Tom cap a Dickie també crea una obsessió a Dickie, pel seu aspecte físic. Les 

diverses relacions, tant de rebuig com d’admiració entre Marge, Tom i Dickie, no només ens 

parlen del perill de l’obsessió sinó també de l’obsessió pel propi jo.  

 

Tom Ripley i Dickie s’assemblen i aquesta semblança dona peu a la tragèdia principal de la 

novel·la. Quan Dickie es comença a allunyar de Dickie perquè Marge l’ha convençut de les 

males intencions de Tom, aquest comença a témer i això el porta a l’extrem de canviar-se 

d’identitat matant-lo. Personalment, al llarg de la novel·la em va semblar que Tom, a mesura 

que passava el temps, odiava la identitat de Tom i fa la sensació que no entenia realment quines 

eren les ambicions de Tom. Tom vol protegir a Tom? Intenta destruir la identitat de Tom, o la 

de Tom i Dickie?  

 

 

Canvi d’identitat 

 

Un dels temes que Highsmith desenvolupa és el de la identitat. Principalment sabem que Tom 

rebutja la seva identitat. Nosaltres, lectors, sabem que aquest peculiar personatge no té pares, 

que va ser abandonat als dotze anys i que oculta tot el que fa als amics i a la seva tia Dottie. Poc 

més sabem de la seva vida. Però la veritat és que el propi Tom Ripley tampoc es coneix a si 

mateix. Sobtadament, Herbert Greenleaf li proposa una missió: anar a persuadir el seu fill 

perquè retorni d’Europa. Els pares de Dickie veuen a Tom des d’un interès personal, és a dir, 

com un lligam per aconseguir que Dickie torni. Mentre que Tom veu la missió d’una manera 

totalment diferent: Tom ho interpreta com una altra mentida de la seva vida, una més, però en 

aquest cas, en pot treure profit. I per últim, Dickie veu a Tom com una sortida de la seva 
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còmoda vida, una sortida per fer totes aquelles coses que mai abans havia pensat que podria fer. 

Segurament és la primera vegada que Tom vol ser acceptat tal i com és. Malauradament, Dickie 

el rebutja, i Tom respon d’una manera aliena: matant-lo. Tom elimina «l’altra part que es 

necessita per crear una amistat» i ell sol es queda amb les dues parts. Quan Tom viu una vida 

exactament com ho hauria fet Dickie (sobretot quan viatja a París), adopta la seva personalitat, 

els interessos, els defectes, l’elegància... Tot i això, hi ha algunes adversitats que s’oposen en el 

seu llarg camí de mentides; com per exemple, el descobriment de la llanxa, l’assassinat de 

Freddie Miles i la insistència de Marge. Tom torna a recuperar el seu paper davant de totes les 

pressions.  

 

El talent de Ripley no només parla d’un canvi d’identitat, sinó de molts canvis. Tom Ripley 

aconsegueix la vida de Dickie, però la vida de Tom encara hi és, i és difícil d’oblidar i 

prescindir de la vertadera identitat. Tom ho veu com una càrrega.  

 

 

La riquesa de Dickie 

 

La raó inicial de Tom Ripley per anar a Europa consistia en intentar que Dickie retornés a casa. 

Però hi ha un punt molt significatiu que provoca una reacció estranya en Ripley: la riquesa, el 

luxe. Després d’un imminent viatge a Itàlia i davant del poder de Dicike, la seva vida de 

«pintor» a Mongibello, els criats, els viatges luxosos... deixen ben clar que els diners permeten 

fer el que es vol. Tots els aspectes que fan referència al luxe de Dickie ens els transmet el 

mateix Tom: un individu pobre que sobtadament es troba davant del poder.  

 

Després de matar Dickie, Tom sent una mica de remordiment pel que ha fet; tot i això, 

assumeix la identitat que ha robat. Highsmith parla sovint de la immoralitat de Dickieper 

demostrar la corrupció i la protecció injusta de la riquesa. A més a més, la novel·la també tracta 

la justícia. Després d’haver aconseguit la riquesa a través de l’assassinat, aquesta riquesa el 

protegeix de les conseqüències reals dels seus actes.  
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L’homosexualitat 

 

L’homosexualitat de Tom és una de les qüestions que més ha commogut als lectors. Highsmith 

mai ha deixat clar si ho és o no. En general, Tom es porta malament amb les dones. L’autora 

mai ha mostrat importància davant d’aquesta qüestió. De fet, a la revista Sight and Sound, 

Highsmith diu: «I don't think Ripley is gay. He appreciates good looks in other men, that's true. 

But he's married in later books. I'm not saying he's very strong in the sex department. But he 

makes it in bed with his wife» (Highsmith, 1988). Ripley ens recorda a la pròpia autora: 

podríem dir que el personatge de Tom és una autobiografia d’ella. Igual que Tom, Patricia, 

abans de publicar la novel·la, assegurava en diverses ocasions que l’homosexualitat es pot 

curar. En El talent de Ripley no podem assegurar si Tom vol ser Dickie o si està amb Dickie.  

 

 

 

 

 

4.3.2. Estil: 

 

Highsmith utilitza multitud de detalls per remarcar l’excés de Dickie en la seva vida. A més a 

més, les descripcions permeten al lector sentir-se com Tom: admirats per la vida de Dickie. I no 

només la vida, sinó la poca importància i gratitud que mostra Dickie.  L’estil de la novel·la ens 

deixa clar  la ceguesa de la classe alta.  

 

Patricia Highsmith acostuma a presentar-nos personatges marginats, busca la polèmica i sempre 

hi ha un rerefons moral. Highsmith és una de les millors escriptores per la psicologia dels seus 

personatges i pels arguments tan complexos. Aquesta psicologia criminal, com també els 

conflictes de diferents personalitats, l’ajuden a crear una anàlisi de la ment humana. L’autora va 

dir: 

 

Solo en estos últimos años me he dado cuenta de que en mi escritura ha tenido una 

importante influencia un libro llamado The Human Mind, de Karl Menninger, que 

mis padres compraron casualmente cuando yo tenía ocho o nueve años. Ese libro 

trata de aberraciones y enfermedades mentales y presenta resúmenes de casos en 

los que se ofrece en negrita el historial o los síntomas de un paciente –cleptomanía, 

piromanía pederastia, esquizofrenia paranoide, por ejemplo– y debajo, en 
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tipografía normal, los comentarios del psiquiatra acerca de si esa persona se curó 

o no, o sobre si había o  no alguna esperanza para aquel caso. De niña me fascinó 

aquel grueso tomo, aunque no me di cuenta del efecto causado en mí hasta que 

pasaron algunos años, pero el hecho de que empezara a escribir historias breves 

de carácter retorcido o psicópata cuando tenía quince o dieciséis años habla de la 

influencia que tuvo ese libro, que para mí era como una colección de cuentos de 

hadas; cuentos reales en cualquier caso.(Highsmith, 1989, pròleg) 

 

La finalitat del llibre, segons la mateixa autora, era ensenyar l’èxit del mal i no del bé.  

 

A la novel·la hi ha trenta capítols, i podem diferenciar-ne tres parts: l’inici, que ve a ser quan el 

pare de Dickie contracta a Tom. El nus, que el podem dividir en tres parts. La primera és quan 

Ripley i Dickie es troben i també ens parla de l’estranya relació entre ells, i també l’assassinat 

de Dickie. En la segona part, Tom es fa passar per Dickie, s’instal·la a Roma i també aquí hi 

incloem l’assassinat de Freddie Miles. Aquesta part acabaria quan Tom va a Palerm. Finalment, 

l’última part és quan el nostre protagonista torna a recuperar la seva identitat com a Tom Ripley 

i s’instal·la a Roma. Per últim, hi ha el desenllaç, on Ripley escriu el testament de Dickie i, per 

tant, es queda els tots els seus diners i marxa a Grècia, on vol començar una nova vida.  

 

 

 

4.3.3. Context i marc temporal i geogràfic 

 

El context històric de la novel·la és fonamental per saber les condicions en què l’autora es 

trobava. Tot i que l’obra va ser publicada l’any 1955, la història passa un any enrere. Aquest 

període coincideix amb la Guerra Freda, que va començar després de la Segona Guerra 

Mundial, i el Maccarthisme, des del 1950 el 1956, quan el senador Joseph McCarthy va fer 

llistes de tots aquells sospitosos per ser comunistes. El talent de Mr Ripley reflecteix la societat 

americana del moment. Els personatges desenvolupen l’acció majoritàriament a Europa, que en 

aquells moments prosperava després de la Segona Guerra Mundial. A mesura que la pau 

s’anava establint, la possibilitat d’anar a viure a Europa, en busca de la llibertat i del canvi, va 

atraure els nord-americans. A més a més, la novel·la també parla de l’homofòbia als anys 

cinquanta, per exemple el distanciament que estableix Dickie amb Ripley. Ripley és un home 
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homosexual i l’assassí de l’obra, i això crea un problema moral partint del context en què va ser 

escrit.  

 

Des del començament de la història, Highsmith ens situa a Nova York, on el protagonista 

s’adona que un home l’està seguint. De fet, aquest mateix home no és cap detectiu ni home de 

negocis, com ell mateix diu: «Era aquesta la mena d’individu que enviarien per perseguir-lo? 

Ho era, sí o no? No semblava en absolut un policia o un detectiu, sinó un home de 

negocis...»(Highsmith, 2010, p. 5).Tom s’imagina moltes opcions per descriure’ns la vida 

d’aquell home. Finalment, l’home es presenta com a Herbert Greenleaf. A partir d’aquí, li 

proposa anar a Europa, concretament a un poble anomenat Mongibello, un indret fictici, al sud 

de Nàpols. Després de l’assassinat de Dickie, Tom s’inventa una història: li diu a Marge que 

viuran la resta de l’hivern a Roma. Marge i Dickie havien organitzat unes vacances a Cortina 

d’Ampezzo, al nord d’Itàlia, però Tom torna a mentir dient que Dickie se n’ha desdit. També 

podríem parlar de San Remo, una ciutat al nord-estd’Itàlia, on Tom va matar Dickie i va 

submergir la llanxa. Durant el mes de desembre, Tom va fer un viatge a França, amb la identitat 

de Dickie. També visita Lió, Arles i Marsella, i viatja cap a l’est amb tren, a Saint Tropez, 

Canes, Niça i Montecarlo. Aquest petit viatge a París, és el precís moment en què Tom entén 

que la seva vida ha canviat completament. El 4 de gener, Tom torna a Roma. Tom rep una carta 

amb la data de 3 de juny, que és quan s’acaba la història. 

 

 

4.3.4. Personatges 

 

Tom Ripley: 

El jove protagonista i alhora antagonista de la novel·la el podríem descriure de moltes maneres 

diferents perquè, de fet, canvia diverses vegades d’identitat. Al començament aparenta ser un 

jove paranoic en veure que un home el persegueix. Però després d’acceptar la proposició 

d’aquest, s’encarrila cap a un camí ple d’aventures. Quan Tom coneix Dickie i Marge, mostra 

gran rebuig per la noia. Fàcilment sap manipular les persones, sobretot a Dickie. L’amistat 

d’ells dos creix fins a tal punt que Dickie, empès per la insistència de Marge, rebutja Tom. 

Mentrestant, l’obsessió de Tom pel luxe de la parella va augmentant. Tomrefusa la seva 

identitat. No vol ser un Tom Ripley ric, sinó un Dickie Greenleaf;bàsicament perquè el 

respectin, per la simpatia que sempre mostra, per la seva actitud...  
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Dickie Greenleaf:  

És el fill d’Herbert Greenleaf. No vol tornar d’Europa per la vida bohèmia, les festes, el luxe, 

els viatges... Tots aquests aspectes influiran radicalment Tom, el qual té una vida humil a Nova 

York. La relació entre Marge Sherwood i Dickie es complica amb l’arribada de Tom. 

 

Marge Sherwood:  

Marge és una escriptora. De caràcter amable i creativa. No se sap segur si Marge i Dickie 

comparteixen una relació d’amistat o quelcom més que això. Durant la història, podem saber 

els sentiments d’amor de Marge cap a Dickie, tot i que no a la inversa. Marge sospita 

ràpidament de les intencions de Tom i adverteix Dickie. Després de l’assassinat, Tom es 

vesteix i actua igual que Dickie, però Marge no està satisfeta i demana trobar-se amb ell. Tom 

li escriu diverses cartes amb la firma de Dickie.  

 

Freddie Miles:  

Freddie és un vell amic de Dickie. Tom l’odia només pel seu físic. Després de la mort de 

Dickie, Freddie comença a entendre què està passant realment. Es troba amb Tom a 

l’apartament de Roma i allà aquest el mata. Aquest assassinat és present en totes les notícies 

arreu d’Europa. Així doncs, Tom torna a la seva identitat com a Tom Ripley.  

 

Herbert Greenleaf:  

Aquest personatge és presentat al començament de la novel·la quan persegueix a Tom. Tot i el 

temor de Tom en veure’s perseguit per un desconegut, Herbert li transmetrà més del que es 

podia imaginar: esperança. De seguida, Herbert li demana si pot anar a persuadir el seu fill a 

Itàlia perquè retorni. Tom accepta. Herbert es mostra enfadat amb el seu fill ja que prescindeix 

de les responsabilitats del seu negoci, i prefereix una altra vida, lluny de la seva família. Quan 

Tom, després d’haver comès l’assassinat, torna a recuperar la seva pròpia identitat, se’n va a 

Venècia amb Marge. Herbert desconfia de Tom i creu que ha tingut alguna cosa a veure en la 

desaparició del seu fill, així que contracta un detectiu privat, que, de fet, és l’únic detectiu que 

apareix a la novel·la. L’acció on intervé el detectiu, passa a Venècia. Aquest detectiu, a 

diferència de la majoria de novel·les d’assassinats, és poc intel·ligent, i no sap resoldre el cas. 

Finalment, Herbert, sense cap més indici que el que li ha passat al seu fill, admet com a 

resposta bona el suïcidi.  
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Tia Dottie:  

Aquest personatge no intervé en la novel·la, només en tenim constància gràcies als pensaments 

de la infància de Tom. Tot i la poca informació que Highsmith ens dona de la tia de Tom, 

Dottie té un paper important en la vida del protagonista. La tia Dottie va cuidar de Tom quan 

era petit, a Boston, després de la mort dels seus pares. Dottie no està satisfeta del càrrec de 

cuidar-lo i sovint es queixa. Aquesta mena de rebuig només és el principi de tot el que influirà a 

Tom. La tia Dottie es burlava d’ell i el renyava constantment. Quan Tom ja és gran i viu sol, la 

tia Dottie li envia diners. Tot i la vida d’adult que porta Tom, ell mateix sap que està arrelat a la 

seva tia.  

 

 

 

 

4.3.5 Com tenir empatia amb un assassí? 

 

Quan llegia l’obra de Patricia Highsmith, em vaig sorprendre a mi mateixa. Mentre Tom Ripley 

assassinava brutalment Dickie Greenleaf, no sentia cap mena de compassió envers la víctima. I 

això se’m va fer estrany, fins a tal punt de qüestionar-me si a tots els lectors els passava el 

mateix o senzillament era jo. Després d’investigar les opinions d’altres lectors, em vaig treure 

un gran pes de sobre: tots els lectors compartien el mateix sentiment que jo.  

 

Abans de tot, m’agradaria deixar clares les tècniques que utilitza l’autora. El narrador és en 

tercera persona i omniscient. Això permet focalitzar en la ment del protagonista i prescindir de 

les emocions del altres personatges. A més a més, Highsmith trenca el model tradicional d’una 

novel·la detectivesca. Només apareix un detectiu privat, però poc astut. Aquest personatge 

fugaç aviat desapareix del mapa.  

 

Abans he esmentat que coneixíem poques coses de Ripley. Però és veritat que l’autora vol que 

sapiguem alguns petits detalls: la infància de Tom i les preguntes que es fa sobre la seva 

sexualitat. Aquests trets del protagonista van ser escrits per un motiu important que després 

influirà en els lectors. Aquestes tècniques, que fins ara ens semblen del tot corrents, no ho seran 

tant en el moment en què Tom decideixi matar Dickie.  
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En El talent de Ripley s’hi amaga un gran treball amb molts mètodes per escollir bé les nostres 

emocions. Darrere la timidesa i la bona educació de Ripley es dissimula l’excel·lent 

intel·ligència i la gran capacitat d’imitar altres persones. I doncs, què és el que ens hauria de 

desagradar d’ell? La resposta és simple: el fet de ser un assassí de sang freda.  

 

Quan Tom mata Dickie, Highsmith ja s’ha assegurat anteriormentque el lector vegi l’assassinat 

des del punt de vista de l’assassí. Coneixem els seus sentiments, entenem els problemes i 

comprenem el seu anhel. Això provoca un moment incòmode per al lector a l’hora de 

l’assassinat perquè també tenim empatia per Dickie. Al llarg de la novel·la, l’autora no només 

construeix empatia per Tom, sinó que també fa que comprenguem per què no vol tornar 

d’Europa, i altres idees i intencions de Dickie. Tot i això, el lector sempre farà costat al 

protagonista. Dit en altres paraules, Patricia Highsmith ens fa empatitzar amb el personatge 

equivocat. I a més a més, al final de l’obra, estem satisfets de com Tom s’ha deslliurat del 

càstig. Els mitjans que fa servir van més enllà: aconsegueix que un assassí de sang fredaagradi. 
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5. Introducció a la novel·la nòrdica 

 

Segons dades del 2008, Elisa Silio, periodista d’ElPaís, diu que a Islàndia, una de cada deu 

persones publicarà un llibre durant la seva vida. A Noruega un novel·lista pot rebre un sou 

vitalici. A Suècia, ja el 1900, el proletariat va organitzar la seva pròpia xarxa de biblioteques, 

convençut que l’educació és la millor arma davant del poder. Els finlandesos compren de 

mitjana deu llibres a l’any i, a Dinamarca, editar no és mai una ruïnaperquè l’Estat compra 

exemplars per a totes les biblioteques publiques. Si a més a més, tenim en compte que 

l’analfabetisme va desaparèixer dels països escandinaus cap al 1850, no és d’estranyar que la 

seva produccióliterària sigui extensa i de qualitat. 

 

En l'última dècada, la novel·la de ficció criminal escandinava ha dominat les llistes de best 

sellers internacionals. Reconeguda per la seva prosa simple, arguments dramàtics i crítica 

social, aquest tipus de novel·la s'ha convertit en una indústria que mou milions de dòlars. 

Aquesta novel·la té unes característiques ben definides:els crims brutals en comunitats sovint 

molt tranquil·les, un escenari vast i desolat, un protagonista torturat per un passat misteriós i un 

argument potent amb trama complexa i algun gir inesperat.  

 

Si busquem l’inici d'aquesta mena de novel·les, el trobem en els autors Sjowall i Wahloo. El 

1975, la novel·la sueca Els terroristes,segueix el detectiu Martin Beck quan intenta aturar 

l’assassinat d'un polític americà en terres sueques. Es tracta del desè llibre de Maj Sjöwall i Per 

Wahlöö. El llibre posa el focus en el fracàs de l'estat per disminuir les diferències socials 

existents. Al final del llibre, el detectiu fa un resum del conflicte social existent: posar la policia 

al'avantguarda de la violència és com posar el carro davant dels bous. 

Durant l' ultima dècada, els autors escandinaus han transformat el misteri en un mitjà per 

criticar l'Europa contemporània. Les novel·les de Henning Mankell, Stieg Larsson i Jo Nesbo 

són primerament obres de lectura ràpida i fàcil, però també busquen  despertar la consciencia 

social. Mankell, que va crear el detectiu Kurt Wallander i en les seves novel·les, l'atac contra el 

nacionalisme i la xenofòbia és clar, sense abandonar la narració absorbent. 

Tot i això, un dels  majors atractius de la novel·lanòrdica és la claredat de la seva prosa i la 

deliberada poca pretensió en  l'estil. Niclas Salomonsson, agent de molts dels autors 
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escandinaus, diu que la raó de l’èxit de la novel·la escandinava és el seu estil realista, simple i 

precís lluny dels excessos lingüístics de molts dels relats anglesos. 

Henning Mankell amplia aquesta vena literària als anys 90 amb títols com: El retorn del 

professor de ball, El cervell de Kennedy, El xinès, Sabates italianes... Iamb els casos de 

l’inspector Wallander la novel·la negra escandinava va fer un pas enorme, tant en temes com en 

lectors. No només va ser un gran autor de novel·lespolicíaquessinó que amb els seus relats va 

fer un retrat molt crític de la societat europea contemporània. Les seves obres tracten temes 

com la integració dels immigrants, la violència de gènere o el profund malestar que s’amaga 

sota l’aparent perfecció dels estats nòrdics. «Són els altres els que han inventat que Suècia és 

una utopia»assenyalava en una entrevista, «lluitem contra els mateixos problemes que hi ha a 

España o a Portugal, amb la diferència que nosaltres no hem tingut mai una dictadura. En els 

meus llibres intento donar una imatge més real de Suècia. És una de les societats més decents 

on es pot viure». (Mankell, 2005, entrevista aEl País) 

Si avancem en el temps trobem un altre exponent notable  d’aquest tipus de prosa: Stieg 

Larsson, creador de la saga Millenium. En els últims anys només ha estat superat en ventes per 

Dan Brown. Larsson també va trobar la motivació per escriure en els defectes de la societat 

sueca. Abans d'escriure novel·la de ficció, va ser periodista d’investigació durant deu anys. 

Expert en l’extrema dreta, Larsson va escriure àmpliament sobre assassinats d’honor i els 

vincles entre el punk i el neofeixisme a Escandinàvia. Encara hi ha qui creu que la seva mort 

sobtada als cinquanta anys va ser a causa dels seus enemics polítics.  

Actualment, hi ha una generació de joves escriptors que han continuat amb el mateix estil i 

temàtica. Autors com Camilla Läckberg, Åsa Larsson, Jo Nesbo... Tenen milions de seguidors 

arreu del món. D'entre tots, ara em vull centrar en una,Mary Jungstedt. Bàsicament l’he triada 

perquè és dona, autora de novel·la negra i de nacionalitat sueca. Per tant, em servirà per 

endinsar-me dins l’últim tipus de relat detectivesc que volia analitzar: la novel·la nòrdica 

contemporània, escrita per una autora femenina. 
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6. Mari Jungstedt 

L’última autora que he escollit és Mari Jungstedt. La seva obra s’ambienta a Estocolm i va ser 

publicada l’any 2003. D’aquesta manera, puc comparar les diferències d’èpoques i llocs. 

 

 

6.1.Biografia 

 

Kerstin Mari Jungstedt va néixer a Estocolm el 31 d'Octubre de 1962. Va estudiar periodisme a 

la universitat de Uppsala. Després de treballar com a periodista durant catorze anys a la ràdio i 

televisió pública sueca, on va presentar el talkshow Förkväll, es va interessar per la novel·la i, 

concretament, per la novel·la negra. Va saltar a la fama amb una sèrie protagonitzada pel 

detectiu Knutas i que té lloc a la illa de Gotland, on l'autora passa l'estiu amb el seu 

marit,Ruben Eliassen, escriptor noruec. La resta de l'any el passa a les illes Canàries. D'aquí el 

seu coneixement de la llengua espanyola, i això també explica que la seva propera saga, Mar de 

núvols, estigui ambientada en aquestes illes. 

El seu primer llibre amb el detectiu Knutas és precisament el que ara analitzarem,Ningú no ho 

ha vist. Després seguiren altres títols com Ningú no ho ha sentit, Ningú no ho sabia, L’art de 

l’assassí, Una matinada inquietant, El fals somriure... 

En el llibre escollit, es reflecteix l'abús escolar que aquesta autora va patir quan tenia onze anys, 

com més endavant explicaré.  

 

 

6.2. Resum de l’obra 

La història comença un 4 de juny. Helena és una noia jove que celebra una festa amb el seu 

xicot a la cabana que tenen a Gotland, una petita illa sueca. A la festa  hi assisteixen cada any 

uns amics de la infància: l'Emma, la millor amiga de l’Helena, i el seu marit Olle; una altra 

amiga anomenada Beata i el seu marit; els veïns Eva i Rikard i,finalment, Kristian, solter i amic 

de l’Helena. Durant el sopar, el xicot d’Helena s'engeloseix perquèla veu ballant amb Kristian i 

reacciona agressivament agredint-la. La festa, doncs, s'acaba inesperadament i tots marxen a 

casa seva. Al matí següent,Helena surt a passejar amb el seu gos Spencer i una estona més tard, 

Erik, un veí, que sol passejar al matí, troba primer el cos del gos i després el de la noia 

brutalment assassinats. La noia, a més, té unes mitges a la boca. Immediatament truca a la 
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policia i el comissari detectiu Anders Knutas,cap d'investigació de Visby, poble de 

Gotland.Comença a investigar. Juntament amb Knutas hi treballen la Karin Jacobson, en 

Thomas Witterber, Eric Sohlman i Birger Smittenberg. El primer sospitós és el marit gelós de 

l’Helena, però també les sospites recauen sobre Kristian que, tot i tenir proves de la seva relació 

anys enrere amb l’Helena, ho nega inexplicablement. 

Per la seva banda, el periodista Johan Berg, de les Notícies Regionals rep una trucada d'una de 

les seves fonts d'informació, un policia retirat, que li explica el cas i juntament amb un càmera, 

Peter Bylund, decideix agafar el primer vol des d'Estocolm a Gotland per investigar i escriure 

sobre el cas. 

Per, la parella de la víctima, és arrestat com a sospitós del crim però el deixen anar quan 

apareix un segon cos amb les mateixes característiques. És un 15 de juny.  Es tracta de Frida 

Lindh. La nit anterior la va passar a un pub amb unes amigues. Allà va parlar amb un 

desconegut durant molta estona. Quan el desconegut, un home ros, alt i ben plantat marxa, 

Frida torna amb les seves companyes, s'estan una estona al pub i finalment ella marxa sola amb 

bicicleta. L'endemà la troben molt a prop de casa seva també amb el cos ensangonat i unes 

mitges a la boca.  

Mentre la història es va desenvolupant, Johan coneix l’Emma, a qui vol entrevistar pel primer 

cas i se sent fortament atret per ella. Emma, casada i mare de dos nens, està passant per un 

moment baix en la seva relació amb el seu home i veu en Johan el que ha perdut de fa temps 

amb el seu marit. A poc a poc, estableixen una relació més personal i es veuen diverses vegades 

d'amagat. 

Durant la investigació, Knutas descobreix que Helena havia tingut una relació quan era molt 

jove amb un professor molt més gran que ella  i del qual havia quedat embarassada, però no va 

arribar a tenir el fill perquè va avortar. Aquest professor, Jan Hangman, ara retirat, viu sol amb 

el seu fill Jens des que la seva dona es va penjar a l’estable de casa seva. Knutas l'interroga i 

veu que hi ha alguna cosa estranya en ell i en la mort de la seva dona. Aquesta vegada les 

sospites recauen sobre Jan. 

El 21 de juny Gunilla Olsson, ceramista, està treballant a casa sola quan entra un home amb el 

qual ella parla i... en pocs segons és assassinada. Es tracta del tercer cos que la policia troba 

mort amb la mateixa violència i les mitges entaforades a la boca. 



 
49 Novel·la negra 

Knutas es desespera perquè s'adona que la investigació no els porta enlloc i que clarament 

tracten un assassí en sèrie que es troba completament lliure i probablement amb ganes de tornar 

a matar. 

A l'escena del crim troben un inhalador que no pertany a la víctima i dedueixen que ha de 

pertànyer a l'assassí. Un inhalador i un vell Saab vermell que dos testimonis coincideixen en 

haver vist prop del lloc on hi ha hagut les dues altres víctimes, són les dues úniques pistes que 

tenen Knutas i el seu equip per resoldre el cas. 

Mentrestant, Emma i Johan queden per trobar-se en una casa que tenen els pares d'ella. És una 

casa allunyada de tot i allà podran estar sols. A partir d'aquest moment, la història s'accelera. 

Emma condueix cap a la casa i es creua amb un Saab vermell. Quan Emma arriba a la casa, 

comença a mirar antics àlbum de fotos. En aquell instant, descobreix que totes les víctimes 

havien coincidit a sisè de primària, a la mateixa escola. Emma sap que ella serà l’última víctima 

i ràpidament truca a Johan explicant tot el que ha esbrinat. Les tres víctimes i l’Emma 

formaven part d’un grup que maltractava un nen, Jens, el fill de Jan. Fins i tot una vegada li van 

posar els seus propis calçotets a la boca, tal i com Jens posa unes mitges a les boques de les 

seves víctimes.  

L’assassí és dins de la casa. L’intent desesperat de fugir no funciona i Jens la reté en un 

búnquer de l’illa. Els policies arriben just a temps. En sentir-se acorralat, l’assassí demana un 

cotxe i diners per marxar. Knutas accedeix però Karin Jacobson li dispara abans que pugui 

escapar-se. 

No sabem com acaba exactament la història entre Johan i Emma ja que quan es desperta es 

troba a l’hospital de Visby.  

 

 

6.3. Característiques 

6. 3. 1 Temes 

 

Bullying 

Ningú no ho ha vist és la primera de les set novel·les que ha escrit Jungstedt. El bullying, 

l’assetjament, és un tema molt important en la novel·la ja que la causa que ha aportat a l’assassí 
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a cometre els assassinats té a veure amb l’assetjament. Quan tenia onze anys, Mari Jungstedt va 

patir bullying a l’escola. Les seves vivències i experiències estan presents en la seva literatura i, 

especialment, el bullying, que t’afecta al llarg de la teva vida. Aquest tema essencial en la 

novel·la és un retrat de la vida de l’autora.  

 

Relacions familiars 

L’assassí no només patí bullying, sinó que la seva mare prescindia totalment del seu fill. Tot i 

que tenia una bona relació amb el seu pare, també es va sentir enganyat en adonar-se que volia 

abandonar la família i formar-ne una de nova amb Helena, la noia que li havia fet bullying. 

Helena és la primera víctima dels tres assassinats posteriors. A més a més, l’assassí, quan era 

jove havia matat la seva mare. L’actitud i la relació amb la mare també és un punt amb el qual 

Mari Jungstedt es capfica.  

 

Venjança  

Al cap i a la fi, l’assassí té un objectiu, i aquest objectiu és eliminar totes aquelles persones que 

li van canviar la vida. Mitjançant la venjança, l’assassí, de qui no sabem el nom fins al final, té 

la intenció de matar a cada persona que ha interferit de mala manera en la seva vida. De fet, al 

començament, tal i com el detectiu planteja la situació, pensem que l’assassí tenia rebuig envers 

les dones. Res ens portava a entendre que el motiu dels assassinats era la venjança.  

 

 

6.3.2 Estil 

 

Agatha Christie acostuma a anar directe al gra. Pregunta als sospitosos i ells responen. Christie 

ens pot dir que Poirot observa un paisatge nevat i poca cosa més. Mari Jungstedt ens descriu 

sovint la situació i les vistes detalladament. Ho podem comprovar seguidament: «Una casa de 

fusta moderna que s’erigia majestuosament a dalt d’un penya-segat i amb vistes al mar i a 

l’antic poble pescador de Brissund. La casa estava construïda en semicercle seguint la corba de 

la muntanya. Uns finestrals enormes cobrien totes les parets, i un gran entarimat de fusta 

mirava al mar». (Jungstedt, 2009, p. 160).  

 

Tot i que la història no està ambientada en un temps remot, podem veure que la investigació és 

molt semblant a la de Poirot. Per exemple, quan troben la primera víctima, no tenen cap prova i 

l’únic que asseguren saber és la grandària del peu de l’assassí, per la petjada en la neu: «No 
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s’havia trobat l’arma homicida. I no tenien més pistes. L’única prova real que tenien eren unes 

burilles de cigarreta, que perfectament podien ser allà des de feia temps, i un parell de petjades 

de sabates. L’única cosa que creien que sabien de l’assassí era que tenia un peu molt gros». 

(Jungstedt, 2009, p. 73). De seguida que vaig llegir aquest fragment, vaig connectar-ho amb 

Agatha Christie. Tot i l’avenç tecnològic dels últims anys, continuem fent intuïcions i 

assimilant el que nosaltres veiem directament i no una màquina. A més a més, podem veure 

com Knutas, el detectiu, utilitza un raonament que també em fa relacionar-ho amb Christie: 

pregunta directament als sospitosos o a les persones interessants d’entrevistar-los i així 

connecta les proves i arriba a una conclusió determinada.  

 

 

6.3.3. Context i marc temporal i geogràfic 

 

La primera pàgina de la novel·la és un mapa de la illa de Gotland. Aquesta precisió pel que fa a 

la situació geogràfica on succeeix la història és important, per això Jungstedt ens exposa el lloc 

abans que comenci la història. L’assassinat de la primera víctima passa a la platja de la costa 

oest de Gotland. La pregunta és: per què precisament aquesta illa?  

 

Doncs bé, la primera vegada que va veure el mar tenia nou anys i va ser aquí, a l’illa de 

Gotland. A més a més, es va enamorar d’un noi de Gotland mentre estudiava a la universitat. 

També tenen una casa a l’illa, on hi passen les vacances de Nadal i d’estiu. Un altre motiu és 

que el lloc està allunyat de la societat i, per tant, un indret perfecte per situar una novel·la 

negra. Gotland té una història molt interessant. Visby, la capital, és una ciutat medieval, té una 

muralla del segle XIII. I aquesta illa és molt important en l’època dels víkings perquè era un 

lloc estratègic entre Rússia i Europa. La història no només dona lloc a l’illa sinó que utilitza 

diferents indrets de Suècia. «Van anar fins a Sankt Eriksbron, van passar per Fridhemsplan, 

col·lapsada de cotxes, i van girar cap a Hantverkargatan per anar fins a Kungsholmtorg.» 

(Jungstedt, 2009, p. 227). 

 

Els tres homicidis passen en menys de tres setmanes. Cada capítol ens indica la data. La 

història passa durant el mes de juny, des del dia 4 fins al 26.  
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Figura 5. Mapa de la pàgina 9 del llibre Ningú no ho ha vist, de M. Jungstedt. 

 

 

 

6.3.4. Personatges  

 

Anders Knutas: 

Knutas és l’inspector del llibre. M’agradaria remarcar que aquest personatge no comparteix les 

mateixes característiques que els típics investigadors d’altres novel·les. Amb això vull dir que 

té parella, no consumeix alcohol, no està depressiu i en general podríem dir que és un home del 

tot normal. Com a curiositat, Knutas existeix en la vida real. L’autora va parlar amb el cap de la 

policia de Visby i es va adonar que, tot i haver escrit cent pàgines, el seu personatge era idèntic 

al comissari. Knutas treballa a la policia de Visby. És observador i intuïtiu. Curiosament, les 

seves aficions són nedar, parlar amb un gerani i fumar amb pipa tot i que mai l’encén. 

 

Karin Jacobsson: 

Karin porta treballant 15 anys amb Knutas. Té 37 anys. Sovint es mostra molt atrevida, 

compleix amb el seu objectiu i és treballadora.  
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Juntament amb l’equip policial, hi trobem Thomas Wittberg de 27 anys i destaca per ser un bon 

interrogador. També hi ha Lars Norrby, que és qui contacta amb la premsa per contar els fets, i 

d’altres que tenen poc paper, com ara Sohlman.  

 

Johan Berg: 

Ell és el periodista de la televisió sueca. Té 37 anys i viu a Estocolm. Un home constantment el 

truca per informar-lo del progrés dels casos. Johan, conjuntament amb el seu càmera, decideix 

emprendre un viatge a Gotland, per tal de poder escriure sobre els casos.  

 

Helena Hillerström: 

Helena és la primera víctima que apareix. L’arma que li va causar la mort va ser una destral. A 

les primeres pàgines del llibre es parla d’ella i nosaltres com a lectors sabem que Helena estava 

amb el seu gos i com la van matar. La seva parella era Per, tot i que els seus amics i amigues 

asseguren que va tenir una relació amorosa amb un amic anomenat Kristian; de fet, aquest va 

ser un dels primers sospitosos. Més endavant, se sap que Helena va ser la més cruel amb ell.  

 

Frida Lindh: 

Va ser la segona víctima, morta amb un ganivet. El seu home era Stefan Lindh, que és qui va 

denunciar la desaparició de la seva dona. Frida estava amb les seves amigues en un bar de nit. 

Allà hi va conèixer un home que li va semblar atractiu. El que no sabia és que aquest mateix 

home li causaria la mort. L’assassinat es va produir en el moment de pujar a la bicicleta per 

tornar a casa.  

 

Gunilla Olsson: 

Guinilla és la tercera víctima. Al llarg del capítol també es parla d’ella i així podem entendre 

exactament com va morir. Primerament, sent un soroll estrany a casa. Comença a pensar amb 

els altres assassinats i això li fa venir por. Aleshores entra algú i actua amb normalitat. Això 

deixa entendre que es coneixen d’alguna cosa. El que no sap Guinilla és que aquesta persona, 

de la qual no necessita témer, serà qui la matarà brutalment. 

 

Emma Winarve: 

Quan Emma va a casa dels seus pares, obre un àlbum de quan eren petits a l’escola. Allà 

comença a fer memòria i de cop s’adona que, a part de la seva amiga íntima Helena, també 

apareix la foto de Guinilla, de la qual se n’havia oblidat. Poc després recorda una noia 
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anomenada Anni-Frid, la segona víctima, que no apareix a la fotografia ja que va arribar a la 

primavera i després va marxar. Emma sap que ella serà l’última víctima així que truca 

ràpidament a Johan per explicar-li tot el que sap. Emma no té temps de marxar ja que l’assassí 

apareix abans que pugui fer-ho. Tot i això la policia arriba i aconsegueixen que Emma surti 

viva.  

 

Jan Hagman: 

Ell és el pare de l’assassí, el professor de l’institut de les quatres víctimes, inclòs el seu fill, i 

també és qui es va enamorar d’Helena i la va deixar embarassada. De seguida que la policia 

s’adona que Jan va tenir una relació important amb la primera víctima, apareix a la llista de 

sospitosos ràpidament. El que la policia no sap és que no és ell l’assassí sinó el seu fill, qui, de 

fet, els va obrir la porta perquè volien interrogar el pare. 

 

Jens Hagman: 

A continuació us parlaré del monòleg interior, perquè és la forma en què Jungstedt ens fa 

conèixer la vida de l’assassí, Jens. Els lectors es compadeixen de tot el que li fan a Jens, però el 

seu nom no apareix fins al final del llibre. Jens es va guiar per la venjança quan va matar les 

persones que abusaven d’ell a l’escola. A més, la seva mare no li feia mai cas, i això el va 

portar a assassinar-la a ella també, com ja he esmentat anteriorment.  

 

 

6.3.5 El monòleg interior 

 

No és la primera vegada que llegint novel·la negra em trobo un monòleg interior, sovint en 

cursiva. Normalment no entens qui és l’emissor d’aquelles paraules i el missatge sol ser poc 

clar. A mesura que la novel·la avança entens que el monòleg és d’un dels personatges més 

importants: l’assassí. A Ningú no ho ha vist,el monòleg interior parla de les vicissituds d’una 

infància poc encertada. Al final del llibre, quan es descobreix la identitat de l’assassí en qüestió, 

podem arribar a tenir empatia amb aquest personatge per la força del monòleg interior.  

 

Allò que tan sols era un escrit en cursiva subratllant incidents del passat es convertirà en alguna 

cosa més per al lector o lectora. Més endavant, explicitaré la similitud entre les tècniques de 

Highsmith i Jungstedt per aconseguir empatia amb l’assassí. Fins i tot podem trobar monòlegs 

interiors en el llibre Els crits del passat de la famosa escriptora sueca Camilla Läckberb. «El 
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dolor i la foscor feien que el temps s’escapolís en una broma, sense somnis. Nit o dia, vida o 

mort, tant li feien. Ni tan sols les passes que sentia a l’exterior, la certesa de la maldat 

s’apropava, eren capaces d’aconseguir que la realitat penetrés el seu sojorn llòbrec. El soroll 

dels ossos trencant-se es barrejava amb els crit turmentats d’un ésser humà, potser el seus, no 

n’estava segura». (Läckberg, 2011, p. 149).  

 

D’altres opten per utilitzar el pròleg per representar qui més endavant resultarà ser l’assassí. Hi 

ha molta gent que llegeix les primeres vuit línies per saber si un llibre li agradarà o no. De fet, 

escriure un començament del tot estrany i impactant esdevé un mètode per aconseguir captivar 

els lectors. Un dels meus escriptors preferits d’aquest gènere és John Verdon. Aquest mètode el 

podem trobar en Sé el que estàs pensant i Deixa en pau el dimoni, entre d’altres.  

 

 

6.3.6. Mètode d’investigació 

 

Anteriorment ja he parlat de la similitud del mètode d’investigació entre Knutas i Poirot. Sovint 

es deixen guiar per la intuïció i el que els caracteritza és el fet de preguntar i retenir les 

respostes per així trobar els vincles que falten i descobrir qui és l’assassí. Malgrat això i 

curiosament, Knutas no acaba resolent el cas, sinó que ho fa Emma.  

 

 

7. Comparativa 

 

Segons A. García Berrio(Teoria de la literatura, 1989, p.21), existeix una teoria dels gèneres 

literaris que afirma que els gèneres són una entitat en continu procés d'evolució. Són models 

dinàmics i oberts que canvien amb el pas del temps. Alhora i depenent de factors semàntics, 

pragmàtics, estilístics i formals, també podem parlar de subgèneres.  

El subgènere, i concretament el policíac o el de la novel·la negra que ara ens interessa, es 

defineix per unes característiquespròpies. La seva essència és l'estructura del conjunt crim-

investigació. Tota novel·la que contingui aquests dos elements es pot considerar negra. Tot i 

que també pot incloure una història d’amor, com el cas de Ningú no ho ha vist, pot ser alhora 

una novel·lahistòrica o qualsevol altra tipus de novel·la. A més a més, aquest tipus de 
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novel·laté una intenció clara de mantenir el lector atent per descobrir la clau de la trama. En 

definitiva, la novel·la negra es converteix en una mena de joc de pistes. 

Està clar però, que tots els gèneres i en concret aquest gènereen què ara ens fixem, evolucionen, 

els seus trets canvien, es barregen, desapareixen i per tant poden convertir-se en gèneres nous. 

A vegades és difícil ubicar una novel·la, així com també és difícil posar barreres entre gèneres. 

Clarament,però, les novel·les que avui analitzem es basen en el crim i la investigació del crim 

on descansa tot el pes narratiu. Al voltant d’aquests dos elements bàsics hi trobem: la víctima, 

el criminal, el lloc del crim, la tècnica d’investigació, el detectiu,el  desemmascarament del 

criminal i dels sospitosos. Analitzem, doncs, en quin grau trobem semblances i diferències 

entre les tres novel·les que he escollit. Ens centrarem en tres aspectes de les novel·les per fer-ne 

una comparativa. 

 

7.1. Crim i motiu 

Entenem que l’assassinat és una manifestació d’un procés individual que porta algú a matar 

algú altre. Tots imaginem que un assassinat no és un acte gratuït; darrere hi ha un motiu i és el 

voler saber «qui», el whodunit i el «perquè» que porta el lector a voler resoldre el cas, 

acompanyant d’alguna manera l’inspector que sovint  passa a ser el principal protagonista de la 

història. Aleshores és tascade l’escriptor fer que la novel·laesdevingui una obra d’art teixint 

sospites, fent i desfent arguments, i creant ambients i personatges al voltant de la víctima. 

A la novel·la de Christie trobem una sola víctima.  Es tracta de Cassetti. Després de tota la 

investigació, finalment Poirot descobreix i sorprèn el lector quan resol que tots dotze sospitosos 

són culpables, dotze punyalades fetes amb una daga. L’elecció en concret d'aquesta arma i 

aquest tipus de mort fan pensar en un assassinat clarament premeditat. Es tracta d'impartir 

justícia i el lector així ho entén. 

En el cas de Highsmith, el crim es comet al mar i l’arma és un rem. De fet, Ripley té la idea, ho 

planeja i el lector és conscient de com funciona la ment del criminal. Es tracta, doncs, d'un crim 

també premeditat. Sorprèn al lector la manera barroera en què el protagonista comet el crim, 

fins i tot dubta de poder netejar la sang, cosa que el converteix en un criminal una mica atípic, 

poc segur d'ell mateix i de les seves possibilitats d’èxit. Es tracta també d'un cas de 
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justíciasocial segons el punt de vista de Ripley. No és justa la distribució de la riquesa dins la 

societat. Amb el seu acte, Tom pretén aconseguir un cert equilibri social.  

Amb Ningú no ho ha vist, de nou ens trobem davant d’un cas de revenja: un noi assetjat a 

l'escola, ja adult, busca i assassina les noies causants del seu turment, a més a més de la mare, 

que no s’ha volgut adonar mai de res. A la mare la penja simulant un suïcidi i, temps després, a 

les noies els hi causa la mort amb una destral i múltiples talls. A cada una li entafora unes 

mitges a la boca. El lector no sap qui és l’assassí fins al final de la novel·la quan el detectiu i el 

periodista aconsegueixen esbrinar  la identitat del criminal. Durant la novel·la el lector sap  què 

pensa i sent el criminal mitjançant un monòleg intern que té i que al llibre apareix amb un tipus 

de lletra diferent a la  resta de la novel·la, com ja he dit anteriorment. Malgrat que el lector pot 

tenir una lleugera idea del perquè del crim, no sap qui es el criminal, ja que el propi assassí es 

refereix a les assetjadores com a«dimonis». 

Així doncs, els motius que tenen els criminals de les tres novel·lespodem dir que són 

lavenjança, la compensació per una humiliació del passat i aconseguir poder econòmic. Són 

intrínsecament diferents però entren dins la llista de H. R. F. Keating a Escribir novela negra.  

 

7.2. Víctima i criminal 

Curiosament, les víctimes de les tres novel·les esdevenen a ulls del lector persones dolentes. 

Això fa que el lector se senti atret pel criminal i d’alguna manera no el faci tan horrible davant 

dels seus ulls. El cas és extrem és el del llibre de Christie, on fins i tot els culpables són 

alliberats. La justícia ha fracassat i el crim queda resolt sense cap prejudici pels vertaders 

causants perquè d’alguna manera l’autora justifica la seva acció.  

En el segon cas, Ripley és pervers però el fet que Dickie tingui un caràcter superficial i 

egocèntric menyspreant Tom i els seus pares, i especialment l’allunyament que té de la mare 

malalta, provoca en el lector certa comprensió pel que fa el criminal, qui, curiosament, també 

se’n surt de tot plegat per poder continuar amb la seva vida normal. 

El tercer cas és força diferent. Si bé el lector sent aversió pel criminal, també s’intenta raonar el 

crim ja que havent estat vexat en el passat, l’assassí té un trastorn tan gran que el fa actuar 

d’aquesta manera ja que per culpa dels fets del passat no ha pogut tenir mai una vida normal. 

No es justifiquen de cap manera els crims, però sí que «els dimonis» són també criminals, així 
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com la mare incapaç d'actuar com a tal i que no sap donar ni l’amor ni el suport que una mare 

ha de donar al seu fill. 

Objectivament, treure la vida a algú sempre és un acte de maldat, però totes tres escriptores 

aconsegueixen, en diferent mesura, allò que semblaria impossible: una petita escletxa de 

comprensió cap al criminal per part del lector. Aquesta tendència o clemència, com li vulguem 

dir, a més és compartida en la novel·la de Christie pel mateix detectiu Poirot.La seva tasca 

acaba amb la resolució del crim però no amb l’entrega dels culpables perquèaixí ell mateix ho 

decideix. 

 

7.3. Investigador i resolució 

Una de les característiques de la novel·la negra clàssica representada sobretot per Christie, és la 

seva capacitat per presentar tota una galeria de personatges entre els quals cap està lliure de 

sospita. Per tant, la tasca de l’investigador serà no solament desemmascarar el culpable sinó 

demostrar la innocència de la resta dels personatges. A Assassinat a l’Orient Express ho veiem 

clarament quan, capítol a capítol i mitjançant les entrevistes que Poirot fa a tots i cadascun dels 

sospitosos, va desfent el fil que s’estén des del mateix moment que es realitza el crim. Emprant 

el mètode deductiu i com si fos una mena de joc intel·lectual,tant pel detectiu com pel propi 

lector, s’arriba al fons de la història i a trobar el culpable i culpables. Poirot té una capacitat 

deductiva i d’anàlisi que el porta a resoldre els casos que se li presenten. Aquest és, potser, el 

seu tret més definitori i que el diferencia d’altres detectius de novel·la negra que basen el seu 

èxit més en la força i en el moviment que no pas en una gran capacitat intel·lectual. Això forma 

part de l’evolució del propi gènere. Es tracta de fer encaixar les peces d’un puzle provocat pel 

crim que s’ha comès. No només s’ha de trobar el qui, sinó que també el com, el perquè el 

quan...i així arribar al desenllaç. Aquesta és la gran essència de la novel·la negra més clàssica i 

Assassinat a l’Orient Express és un clar exponent pel que fa al tipus de detectiu i sistema de 

resolució del cas basat en observació, raonament, creació d’hipòtesis, contrast i conclusió. 

Pel que fa al talent de Ripley, fem un pas més i la novel·la canvia l’esquema. La trama es basa 

en el criminal, en els seus motius per cometre el crim i en la seva manera de sortir-se’n. Es 

tracta de la psicologia del criminal, no pasla del detectiu, que apareix només de forma 

esporàdica i que no arriba a cap conclusió. La novel·la és un joc de la ment. El lector es posa a 

la ment del criminal i sap com pensa i quin és el seu objectiu. En aquest cas, Ripley vol ser 
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allòque no és,però que sempre ha volgut ser, i de manera simple com per casualitat comet el 

crim que l’ha de portar al seu objectiu. 

Per últim, el detectiu de Jungstedt  és de mitjana edat, viu tranquil amb una dona que adora, no 

té un passat fosc ni té cap problema desastrós a la seva vida. Knutas és un detectiu que fuma 

amb una pipa gairebé sempre apagada i que té un gat que actua com un gos. 

 La seva col·laboradoraprincipal es Karin Jacobson, de 37 anys, atrevida i tossuda. Fa 15 anys 

que treballen junts is’entenen perfectament però no sabem gaire res de la seva vida privada. 

Witteber té 27 anys i és el millor interrogador del departament i Lars Norrby el portaveu de 

premsa.  

Jungstendt fa un altre pas i inclou el personatge del periodista-investigador a més a més del 

detectiu tradicional. Johan Berg és periodista de successos a Notícies regionals de la televisió 

sueca. Té 37 anys i se sent perdut a la vida quan li demanen de cobrir la informaciód’un 

assassinat a la illa de Gotland. Allà hi trobarà l’assassíperò també l’amor. Aquesta història 

d’amor enmig de la novel·la negra és un altre tret distintiu que la fa diferent de les altres 

novel·les més clàssiques, on l’amor no hi apareix ja que tot l’interès recau en el crim i el 

procésintel·lectual que cal per resoldre’l. 

Així doncs, en el nostre recorregut per les tres novel·les, trobem amb Christie, Poriot, un 

detectiu dels més clàssics. Gairebéés inexistent el detectiu com a tal a la novel·la de Highsmith 

i, amb Jungstendt, tenim un policia allunyat dels policies típics de la novel·lanòrdica actual, 

que rep l’ajuda d’un periodista que actua més com a investigador que com a periodista. En 

conclusió, tres novel·les amb resolucions del cas ben diferents. 

Ens centrem ara en la part més estructural d'aquests relats, en la manera com estan construïdes.  

En general, tota novel·la es construeix a partir de quatre pilars bàsics: història, narrador, discurs 

i tema. Aquest elements es relacionen per crear un món fictici(història). El narrador, que esdevé 

la veu de l'autor, crea un ambient amb uns personatges que es manipulen juntament amb el 

temps i l'estructura de la pròpia història. El tema constitueix la idea que domina tota la història. 

Parlem, doncs, d'aquests aspectes en referència a les novel·les que he triat. 

Pel que fa al desenvolupament de la història totes tres novel·les presenten el mateix esquema: 

presentació del cas, amb la creació dels personatges, la relació entre ells, l'ambient, etc. 

Desenvolupament, on es mostren els successos cronològicament, clímax, el moment de màxima 

tensió i desenllaç, la conseqüència dels fets i el restabliment de l'ordre. Aquest últim punt és 
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evident en la novel·la de Christie i en la de Jungstendt però, personalment, crec que en la 

novel·la de Highsmith no està tanclar. El criminal continua amb la seva vida però l'ordre no es 

pot restablir. Així doncs, podem considerar que en aquesta novel·la, a diferència de les altres 

dues, el final no és tancat.  

Un altre aspecte que comparteixen Assassinat a L'Orient Express i Ningú no ho ha vist és el fet 

d'incloure un punt decisiu, és a dir, un moment en la història on comença un canvi que serà 

fonamental pel seu desenvolupament i que provoca en el lector una actitud de suspens, 

d'expectativa. Al Talent de Ripley aquest punt d'inflexió, deixant de banda el moment exacte 

del crim, no és tan evident.  

Parlem ara del discurs, és a dir, quins recursos o processos de comunicació utilitzen les 

diferents autores per transmetre la seva història. El to que crea un ambient concret, coincideix 

en ser literal en totes tres novel·les. S'exposen uns fets que es van desenvolupant a mesura que 

l'acció és narrada. Sovint, i en això també coincideixen Christie, Highsmith i Jungstendt, 

s'intercala l’estil directe amb diàlegs dels personatges i estil indirecte que descriuen els fets. 

Jungstendt inclou el monòleg interior del criminal, clarament definit amb textos que es 

diferencien amb tipus i mida de lletra de la resta de la narració, cosa que la diferencia de les 

altres autores. També amb Highsmith el personatge principal reflexiona en certs moments, però 

no pas de manera tan evident. 

 

8. Entrevista a Yanet Acosta 

Yanet Acosta és una autora canària que s’està obrint pas en el món de la literatura amb obres 

com El chef ha muerto o Matar al padre, entre d’altres, i que són protagonitzades pel detectiu 

Ven Cabreira. 

¿Cuándo y por qué decidiste ser escritora?   

Siempre sentí el impulso de escribir para contar historias, pero iban pasando los años hasta que 

un día tomé la decisión de dejar mi trabajo para poder escribir esa novela que tenía en la 

cabeza. Fue en 2009. En 2011 se publicó El chef ha muerto. 

 



 
61 Novel·la negra 

¿Piensas que tener éxito actualmente es difícil, especialmente por la gran cantidad de 

autores y autoras que existen? 

El éxito es relativo y siempre tiene una valoración personal. Para mí, lo obtuve siendo honesta 

conmigo misma y dando el paso necesario para dedicarme a mi pasión. Además, también lo he 

sentido al tener el feedback de la aceptación de muchos lectores, de profesores interesados en lo 

que escribes, investigadores que trabajan tus textos o incluso manuales que los presentan como 

ejemplos para aprender español. 

Pero éxito no es lo mismo que fama, ni tampoco que reconocimiento. Y por muchos escritores 

y escritoras que haya nunca son demasiados, porque siempre hay hueco para escritores porque 

cada uno aporta su forma de ver la vida. 

 

¿Consideras que has sido influenciada por algún autor o autora? ¿Quién? ¿En qué 

aspecto/s? 

Todas mis lecturas me influyen, pero siento especialmente vívida la de Nada de Carmen 

Laforet, Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar y El Amante de Marguerite Duras, por 

su brillante estilo narrativo, por su valentía, por su ejemplo. 

 

¿Cómo ves la novela negra actualmente? ¿Por qué crees que atrae a miles y miles de 

lectores? 

La novela negra habla de la cotidianidad de una forma llana y aporta miradas críticas a lo que 

todos sabemos que es un asco, pero sin perder nunca el objetivo del entretenimiento para el 

lector.  

 

A menudo se considera la novela policíaca un género menor. ¿Cuál es tu opinión acerca 

de esta idea?  

Las series también se consideraban algo menor, e incluso la fotografía en su momento, pero 

todo depende del tipo de serie que veamos o de qué fotografía se trata. Es la típica 

generalización que crea tópicos que creo que en este caso no se ajusta del todo con la realidad. 

Hay muchas novelas negras malas, pero también hay muchas novelas blancas insufribles. Los 

lectores buscamos buenas lecturas, independientemente del género. 
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¿Crees que como en la mayoría de profesiones, la de escritora también sufre de un 

agravio comparativo con respeto a la diferencia de géneros? 

Por supuesto. Se publica menos a mujeres, se premian menos los trabajos de mujeres y la 

educación primaria, secundaria y hasta universitaria se suele olvidar de ellas.  

 

Personalmente me gustaría ser escritora algún día, ¿qué consejo me podrías dar? 

Confianza en ti misma y en tu trabajo. 

 

 

9. Enquesta 

 

Al final d’aquest projecte (veure Annex) adjunto les respostes a l’enquesta que vaig enviar a 

diverses persones. 

Després d'haver rebut cinquanta respostes sobre hàbits de lectura i, en concret, lectura de 

novel·la negra, podem concloure que majoritàriament són noies d'entre dotze i vint-i-cinc anys 

les que més llegeixen aquest tipus de relat. Aquest fet és del tot lògic ja que les persones que 

han respost són majoritàriament gent jove. Tanmateix, la novel·la negra no és la que més 

lectors té. Destaca amb un trenta-set per cent la novel·la romàntica, mentre que la novel·la 

negra té un disset per cent de seguidors, exactament igual que els relats de ciència-ficció. Els 

lectors coincideixen en el fet que la intriga que comporta la novel·la negra és el que els fa optar 

per aquest tipus de lectura. En general, no es té un autor preferit sinó que es va variant. 
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10.Conclusió 

Quan vaig saber que havia arribat el moment de triar el tema per fer el meu treball de recerca 

de Batxillerat, vaig tenir claríssim que volia fer alguna cosa que realment m'interessés. Un 

treball com aquest requereix molt de temps i moltes ganes per dur-lo a terme. De cap manera 

podria haver escollit un tema pel qual no sentís vertadera passió. Vaig pensar en el que més 

m'agradava fer i, evidentment, el que més m'agrada fer és agafar un bon llibre i llegir, o una 

llibreta i escriure. La tria del meu treball, aleshores, va ser clara. Havia de fer alguna cosa 

relacionada amb la lectura. Dins d’aquest món immens de llibres, autors, gèneres, etc., el que 

des de fa molt temps m'atrau és la novel·la de suspens o, dit d'una altra manera, la novel·la 

negra. Aquí vaig aprendre la primera cosa: aquest tipus de novel·la que tant m'agrada té mil 

noms. Per a mi, és la novel·la que simplement no et permet deixar el llibre de banda perquè 

l'autor/a ha aconseguit que tu, el lector, formis part del relat que la seva ment crea i que tu vius 

com un personatge més, sense opinió, sense veu, però amb el mateix patiment de la víctima, la 

mateixa curiositat del detectiu i fins i tot, a vegades, certa comprensió il·lògica vers el  

criminal.  

A la introducció d'aquest treball ja vaig apuntar que la meva idea era sobretot la d'aprendre i ara 

que aquest treball ha arribat al final, m'adono que he après molt i per tant em sento satisfeta 

perquè puc dir que el meu objectiu ha estat assolit. Crec que realment he après molt. He après 

que l'obra dels escriptors està molt relacionada amb el seu caràcter i les seves vivències. Que a 

vegades l'escriptura és un camí per expressar allò que queda més amagat de l'ésser humà. 

Després de llegir sobre les vides de les autores que vaig escollir, veig que totes utilitzen els seus 

relats per mostrar una part d'elles mateixes. Una altra lliçó apresa: s'ha d'escriure amb l'ànima. 

S'ha de saber abocar al full allò que ens turmenta o il·lusiona, però des del cor.  

D'altra banda, vaig voler parlar de tres dones perquè jo també ho soc i sé que des de sempre les 

dones han tingut desavantatge en molts aspectes. Llegint sobre les vides d'aquestes autores 

m'he adonat que encara que siguin dones de diferents èpoques i orígens, les dificultats per 

aconseguir èxit (no fama, sinó més aviat reconeixement), sempre han estat i molt em temo 

continuaran estant, les mateixes. Tercera lliçó: si vull ser escriptora, sé que hauré de demostrar 

la meva vàlua més que algú que vulgui ser escriptor. 

Pel que fa a altres aspectes de com escriure una bona novel·la, definitivament sé que hi ha un 

estil, un mètode, una manera de fer basat en el dubte constant, en la sorpresa, en l'enigma. La 

novel·la negra, sigui escrita ara, fa trenta anys o en faci cinquanta, ha d'atrapar el lector. Els 
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diàlegs han de ser ràpids, les paraules ben triades i les històries han de crear dubte i emoció. No 

s'hi valen els llargs textos amb descripcions interminables. Valen però, les descripcions que 

evoquin l'ambient que l'autor/a imagina. Fins i tot els personatges han de tenir aquest element 

de la sorpresa perquè, en aquest tipus de novel·la, gairebé mai res és el que sembla. 

Finalment, fer aquest treball m'ha esvaït dubtes sobre el meu futur, ara sé que vull fer un grau 

on pugui aprendre més sobre tot aquest món de la lectura i l'escriptura. A la part pràctica he fet 

una enquesta a gent del meu entorn que m'ha demostrat que la gent llegeix, que no és cert com 

es diu sovint, que cada vegada hi ha menys lectors. Jo crec que n'hi ha més i que el lector 

comença a ser cada vegada més jove. També dins la part pràctica incloc una entrevista a Yanet 

Acosta, periodista i escriptora, i que molt amablement ha volgut respondre les meves preguntes 

i li ho agraeixo. 

Per acabar, i de manera agosarada per part meva, m'atreveixo a incloure el meu primer relat de 

novel·la negra, i val a dir que soc conscient que necessita millorar, i molt. Penso, però, que és 

interessant com a reflex del que he après i que he intentat explicar en aquesta conclusió. 
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11. Annex 

 

 

RETORN 

Pròleg 

L’obsessió de la Lluna per descobrir nous indrets per la muntanya, evidenciava el fet 

que tot va ocórrer al mateix lloc on la van trobar morta. Aquell personatge sever el 

qual ningú havia trobat la seva verdadera identitat s’amagava rere els arbres esperant 

la presa. Tothom es preguntava si l’assassí la coneixia o solament la va escollir a sorts. 

Matar a algú allà era difícil. L’autor d’aquell crim tenia planejat cada moviment.  

 Quaranta anys enrere no hi havia cap patró definit, ja que només va haver-hi un sol 

assassinat. Però vint anys després, el patró tan buscat,  automàticament s’havia aclarit. 

La Blanca anotava totes les hipòtesis que se li van ocórrer  durant tots aquells anys, 

prescindint de les incerteses dels policies en culpar a una persona innocent, en Daniel, 

qui va aparèixer penjat d’una corda juntament amb una nota declarant-se culpable.  

La Blanca sempre havia reconegut que un muntatge tan ben perfilat no s’acabava 

d’aquella manera. Ella coneixia la veritat: l’assassí continuava viu, i estava més a prop 

del que tothom s’imaginava. 
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L’assassinat de Sònia Almató. 

El teatre estava ple a vessar. Hi havia gent de totes edats que somreien per qualsevol afer. La 

Blanca Vidal, discreta com sempre, va entrar a la sala buscant alguna butaca allunyada de les 

persones per estalviar-se converses banals, però aquell dia la sort no la va acompanyar. L’únic 

seient buit amb una distància considerable de l’escenari estava al costat de dos germans d’uns 

tres anys. Aparentaven ser bessons per la seva semblança facial, però tant li era. No va tenir 

temps d’asseure’s quan un dels dos germans va començar la interrogació típica dels perquès a 

gent més gran que ells.  

- Perquè portes ulleres? 

- Perquè no hi veig. 

- Perquè no t’hi veus? 

Sempre arribava un punt que la conversa en sí apuntava a un punt final, i és que una pregunta 

com aquella era difícil de respondre. Així que fixant la mirada a l’escenari va deixar entendre 

que no tenia ganes de parlar. Malauradament, el nen menut no ho va captar, i va seguir amb el 

vell joc dels infants. Després d’algunes preguntes es varen apagar els llums de la sala deixant  

entendre que l’espectacle estava a punt de començar.  

L’obra que representaven era desconeguda per a la majoria d’espectadors, excepte per la 

Blanca qui  uns quants anys abans havia estat la bibliotecària. Encara recordava els fort 

aplaudiments de satisfacció per a la bona actuació, i això la va fer somriure instantàniament. Se 

sentia a gust dalt de l’escenari.  

Quan l’obra es va acabar, la Blanca ja tenia agafada la petita bossa per poder sortir de la sala 

abans que ningú. Era una estratègia que solia fer per no quedar-se encallada al mig d’una 

multitud desconeguda.  

 

Uns minuts més tard estava dins del llit llegint una novel·la policíaca. Deixava la finestra 

tancada per no agafar fred, però li agradava enretirar les cortines per veure la lluna surant 

damunt les muntanyes. Aquella hora era la seva preferida. Es concentrava en cada paraula de la 

lectura i deixava la seva ment absent i així podia oblidar les penes. La Blanca es va adormir 

amb el llibre obert al seu costat. 

La llum del sol la va despertar. Ara, aquella lluïssor havia substituït la llum groguenca de la 

lluna. Va baixar els esglaons amb cautela, com si volgués prevenir algun mal en concret. Quan 

va ser a baix, sense miraments es va adreçar a la butaca roja que havia transcorregut per un 

gran arbre genealògic, començant per els seus rebesavis. Tot i que el destí de la butaca era 

indefinit, la Blanca la considerava una relíquia deixant de banda la comoditat. Cada generació 

l’havia tractat com un tresor per així poder tenir quelcom per aferrar-se en moments de tristesa, 

i la millor forma de fer marxar les penes era pensar en la família, així ho deia sempre la seva 

àvia. La Blanca va engegar la televisió, però no en va treure profit ja que per a ella, aquells 

programes de reconciliació amorosa eren només una bajanada per perdre el temps, així que la 

va apagar d’una revolada. De sota la televisió en va treure un àlbum gruixut i va tornar al seu 
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lloc de confort. Les bores de l’àlbum estaven gastades però li era igual, perquè el que realment 

importava estava a dins. Aquell àlbum concentrava tota la seva joventut.  Li va captar l’atenció 

una fotografia en particular; hi havia la casa on vivia abans amb els seus pares, també hi sortia 

ella davant d’un matoll. Duia els cabells recollits amb una cua baixa i portava un jersei blanc 

com la neu. Al seu costat hi havia la Lluna que acariciava la Mel, una gossa que morí al cap 

d’un any de fer la fotografia. Ho recordava tot amb precisió. La següent fotografia mostrava de 

més a prop la Blanca i la Lluna abraçades. Estava concentrada en una fotografia que no en 

recordava l’origen ni la procedència quan de sobte va dringar el timbre. Era ben estrany, feia 

mesos que no rebia visita, així i tot es va adreçar a la porta d’entrada. Quan finalment va arribar 

davant l’entrada va obrir la porta de bat a bat sense prendre consciència de qui podia estar rere 

la façana de la seva pròpia casa. Davant seu van aparèixer dos homes vestits de negre. Coneixia 

qui eren per la placa que duien al pit, i com un flaix fugaç va recordar alguns moments del 

passat, quan la intervenció dels policies va començar a ser el pa de cada dia. Els dos policies, 

com si s’haguessin posat d’acord van mostrar la placa a la Blanca, però ella va fer veure que se 

sorprenia, com qualsevol criatura hagués fet davant d’aquells joves policies.  

- Senyora, li faria res... 

- Sí, és clar, cap problema. 

La Blanca sabia que  havia d’escoltar detingudament els policies. El noi més rosset que havia 

encetat la conversa va ser el primer en entrar, seguidament del seu company més seriós. La 

representació d’una velleta obedient li sortia de perles, o així semblava, perquè no es van 

asseure al sofà fins que els va convidar a fer-ho. A diferència d’uns vint anys enrere, haguessin 

llençat la porta a terra amb tota la violència necessària. El jersei que duia posat i les ulleres la 

feien semblar més vella del que era, però en aquells moments s’aprofitava de la innocència dels 

joves policies.  

- Voldríeu alguna cosa per beure? Un cafè, un got d’aigua... o amb aquest temps un te 

calent... 

- No es preocupi, senyora, estem bé.- van contestar a la vegada. Ella ja coneixia prou bé 

el fet de rebutjar qualsevol substància d’algú desconegut, i encara menys una dona que 

havia estat sospitosa fa un temps.  

El tracte com a senyora li era nou, ja que feia molt de temps que no parlava amb la gent del seu 

entorn des de quan tot allò va passar. Ella  havia envellit físicament, però el seu cervell 

continuava sa i estalvi.  

- Bé, deixi’m començar per presentar-me. Jo sóc l’Àlex i ell en Víctor. 

- Jo sóc la Blanca Vidal, suposo que ja ho sabíeu... 

- Sí, ja ho sabíem. 

Per un instant, la Blanca va pensar que en Víctor era mut, però tot va canviar quan va començar 

a parlar sense quasi  respirar. 

- Miri Blanca, jo sóc d’aquelles persones que prefereixen anar directe al gra, així que 

deixi’m començar pel més important, i així ens estalviem el que ara ens és del tot 



 
73 Novel·la negra 

innecessari. Aquest matí a les sis, un turista neerlandès ens ha trucat alterat per dir-nos 

que ha trobat una noia morta a les roques encantades, just en el mateix lloc on van 

trobar a la seva amiga fa 40 anys. Tot i que els de la científica ja estan analitzant tot 

l’escenari, continuem estancats allà mateix. Tot ens porta a pensar que aquest 

assassinat està relacionat d’alguna manera amb el de fa quaranta anys. Incapaç de 

reaccionar, la Blanca va quedar petrificada en sentir aquelles paraules. Tornava tot a 

començar, i ella tornava a estar involucrada d’alguna manera. Allò no era gens bo.  

- Abans de res vull parlar amb en Miquel. 

- Com coneix vostè en Miquel, si es pot saber? - va preguntar l’Àlex encuriosit.  

Tant la Blanca com en Víctor van ignorar l’Àlex. D’una revolada es van aixecar del sofà i es 

van encaminar en direcció al cotxe patrulla. El fred de fora ja no li molestava. Quan van arribar 

al cotxe, ella es va asseure al seient del darrere, com si fos una autòmata. Durant el  trajecte 

ningú deia res, però la curiositat desmesurada de la Blanca la va fer rendir i va trencar el silenci 

sepulcral. Era jova la noia? 

- Sí. – va contestar l’Àlex victoriós. 

- Shh! Si ella prefereix parlar amb el cap de policia, doncs així serà. Nosaltres no hi 

intervindrem. – va objectar en Víctor empipat.  

La Blanca va decidir callar i esperar, però estava clar que no li feia gens de por un policia 

malcarat. Aviat van ser davant la porta de les oficines de la policia local. Havien modernitzat la 

façana, però a dins continuava essent com sempre: claustrofòbic i poc acollidor. La Blanca 

seguia als dos policies que la guiaven cap en Miquel, tot i que ella ja sabia exactament on era 

l’oficina del cap policial, i a més a més coneixia tots els racons: la cafeteria que tan sols tenia 

espai per dues o tres persones, el lavabo de noies situat just al costat de la sala d’espera, i la sala 

d’interrogatoris la qual sobresortia per la porta exuberant de la qual hi penjava un rètol 

florescent avisant del que hi havia rere. Un cop davant el departament del cap, els dos policies 

més joves es van retirar, deixant la Blanca sola dins la sala, esperant en Miquel.  

La paret del darrere de l’escriptori de caoba hi havia sostingut un gran quadre que simbolitzava 

metafòricament l’espiritualitat, com li va explicar en Miquel vint anys enrere. Vàries tulipes 

guarnien la taula. La Blanca estava absorta observant cada detall de la sala, quan de sobte la 

porta es va obrir, deixant pas un cos fornit. Era en Miquel. Ja feia uns quants anys que no 

parlava amb ell i de fet no en sabia res, excepte el divorci amb la seva dona dos anys després de 

l’assassinat de la Lluna. Duia una jaqueta negra de cuir, juntament amb uns pantalons llargs 

foscos i unes sabates amb mig dit de plataforma. La vestimenta en sí, el feia aparentar més 

professionalitat, però algunes ideologies que havia plantejat anys abans retreien aquella 

formalitat tan ben acceptada per tota la resta de la població. La Blanca s’imaginava la seva vida 

clarament: assegut a una cadira de casa seva, llegint el diari, i evidentment sense companyia. 

D’alguna manera, la Blanca se sentia identificada amb la visió que acabava de tenir.  

En Miquel es va acostar encaixant la mà amb la de la Blanca. Ella, es va fixar que ja no duia 

l’anell de casat, i això la va fer entristir, però va continuar somrient, com si ja hagués acceptat 

la solitud que li pertanyia a causa de la mort d’alguns familiars i amics.  
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- Blanca, fa molt temps que havia sentit a parlar de tu... que potser t’has amagat rere els 

arbres, com ho feia aquell brètol? Ha ha. És clar que, ben mirat potser encara duus a 

terme la investigació d’aquella amiga teva... com es deia...? Clara, potser? No, no! Ja 

me’n recordo de la Lluna! Carai tu, si que m’oblido ràpid dels noms dels morts. Ha ha. 

La  Blanca continuava neutre, sense trobar la gràcia de les seves pèssimes bromes. No es podia 

creure la rapidesa en que passava pàgina. La mort de la Lluna va canviar la vida d’ell, i ara amb 

l’humor intentava fer entendre que ni recordava el nom d’una persona que havia estat la seva 

vida.  En Miquel era un bon policia, però la seva intuïció no era prou bona per guiar-se en els 

casos d’assassinats. 

- Blanca, suposo que et deus preguntar per què ets aquí. Espero de tot cor que els meus 

companys ja t’hagin explicat el que ha passat, així m’estalvio temps, que ja n’estic tip 

d’haver-ho d’aclarir a tothom.  

- Ja m’ho han explicat. 

- Bé, doncs m’agradaria començar per demanar-te perdó. 

- Perdó, per què? – va contestar incrèdula. 

- Ja t’ho deus imaginar. El fet que hi hagi hagut un altre assassinat, al mateix lloc on van 

matar a la Lluna i de la mateixa manera... és l’ evidència que l’assassí encara volta 

lliure. 

- Això no ho saps del tot segur. Pot ben ser algun descendent seu malhumorat qui vol 

venjança pel seu familiar. 

- O amic. Blanca, no se’ns escapa ni una, això també ho hem pensat abans que haguessis 

vingut tu! – va exclamar amb eufòria en Miquel, deixant clar que els seus instints 

havien millorat.  

- Com es deia? 

- Qui? – va preguntar en Miquel gratant-se el cap amb aire innocent. 

- La morta, de qui estem parlant si no? 

- Ah, sí! Es deia Sònia Almató. Morta als divuit, igual que la Lluna. 

La Blanca va començar a pensar, en diferents maneres de relacionar els seus noms, però no se’n 

sortia. Tots els plànols que penjaven de la paret del seu subterrani indicant cada pas possible de 

l’assassí, no deixava del tot clar, cap vincle entre les dues noies. 

- Abans que comenci el xou. M’agradaria que contestessis la pregunta que encara no has 

respost: per què estic aquí? 

- Encara no ho has captat, de veritat? Blanca, et veig molt verda avui. Ha ha. 

Un silenci va envair la sala. Per part de la Blanca, continuava sense una resposta, i per part d’en 

Miquel, continuava evitant-la.  

- Miquel, si no em contestes, em puc pensar que torno a estar a la llista de sospitosos, i 

que em fas perdre el temps esperant que vinguin més cotxes de policia per detenir-me, 

així que si no em contestes de seguida fotré el camp. 

- Ei, Blanca, no et tornis paranoica! Que no estàs a la llista, de moment.  
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Com si hagués retornat a la joventut, a la Blanca li van retornar els mateixos nervis de ser 

sospitosa i a la por d’haver de passar-se la resta de la seva vida entre  reixes. Continuava sense 

resposta i la idea de marxar corrent ja la començava a considerar. 

- Només et vull aquí perquè sé que saps moltes més coses que nosaltres, i ara mateix ens 

donaries un cop de mà si ens ajudessis a avançar. 

- La meva informació i les meves hipòtesis les vareu descartar sense miraments. Per què 

justament ara penseu que puc tenir raó? 

- Sabem que ens vam errar en culpar en Daniel. Tot el que ens vares dir sobre la poca 

probabilitat del fet que fos l’assassí pot ser un bon raonament, i em sap greu dir-ho 

però en aquells temps ningú t’escoltava, ara en canvi, necessitem saber per què et vas 

contradir a la policia. 

- L’única cosa que volia era venjança per haver matat la meva millor amiga.  

- Bé, doncs acceptes el tracte? Nosaltres escoltem tot el que ens hagis de dir i tindràs la 

venjança en tancar l’assassí a la presó. 

Quaranta anys després, un tracte com aquell ja no era prou bo per poder-lo acceptar. Ara, la 

Lluna ja havia trobat la pau d’alguna manera, encara que l’assassí rondés pels carrers. La seva 

preferència, ara, consistia en obtenir venjança amb la policia, per haver arruinat tota la seva 

vida. La humiliació que li havien fet passar va fer que ningú mai més s’acostés a ella, per por. I 

poc després van començar els rumors que s’havia tornat boja. Alguns veïns van anar a viure a 

un altre lloc, i quan la Blanca passejava pels carrers, els infants s’amagaven rere els respectius 

pares. La Lluna ja havia desaparegut de la seva vida, i el problema real era que la vida de la 

Blanca s’havia anat apagant lentament, i aquesta pressió damunt seu va dur-la a marxar de casa 

només al vespre o lluny per no espantar els altres. 

- No accepto el tracte. 

Dit això, la Blanca va deixar la sala enrere. Pensant què cuinaria per dinar. 

Juny de 1962 

La Blanca s’esperava al banc del parc. L’aire d’estiu feia voleiar la seva cabellera castanya. 

Duia la camisa que li va regalar l’àvia quan se’n va anar a París de viatge. L’àvia Carmina li 

havia explicat detalladament l’excursió a França. Havia descrit la Torre Eiffel com si fos una 

persona: bonica, alta, prima, esvelta i admirada per tothom. Tenia moltes ganes de poder 

gaudir d’una llarga estada a Paris amb la seva millor amiga. La Lluna va aparèixer al parc 

amb un somriure enganxat al rostre, com sempre. Es va asseure al costat de la Blanca i va 

començar a explicar tot el que li havia passat el darrer mes, i quan va acabar, li va tocar el 

torn a la Blanca, qui va contar com de bé s’ho havia passat treballant per la Matilda a la 

floristeria i els petits viatges en família arreu de Catalunya. També li va explicar com n’era de 

bonic el mar, ja que era la seva primera vegada en veure’l, i malauradament la Lluna encara 

no havia tingut l’oportunitat de poder-lo fruir. Tot i que les descripcions de la Blanca 

s’assemblaven bastant a la realitat, la Lluna encara s’havia d’imaginar el so de les gavines, 

l’aigua xocant contra les roques i els peixos en la llunyania. Altrament, la Lluna coneixia cada 

arbre, cada planta, cada flor que trobaven. Li encantava la natura i volia aprendre’n cada 
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detall. Tot i la falta de no presenciar un horitzó gratificant com n’era el mar, ella percebia els 

ocells piular damunt dels alts arbres, el cruixit en trepitjar les fulles caigudes i algun animal 

perdut que corria exaltat enmig del bosc. Tafanera com sempre, seguia cada rastre de petjades 

per no perdre’s cap animal aliè. Quan es van acomiadar, la Blanca va sentir un pessigolleig fi 

perquè sabia que allò era un adéu. La Lluna marxava d’excursió a un indret molt extravagant, 

tal com ho havia descrit, i no es podia creure que hauria d’estar tres dies més sense ella. 

 

Un càstig  

L’àlbum de fotos continuava obert sobre la tauleta de davant del sofà. La primera foto que va 

albirar la Blanca va ser la d’un parc. Recordava explicar-li a la Lluna la meravella d’estar prop 

del mar, en canvi la Lluna li explicava la satisfacció d’estar al mig de boscos. També recordava 

com la seva amiga la havia avisat que aviat se n’aniria a una excursió ella sola, i que estava 

molt emocionada que la seva mare li permetés  anar sense companyia de ningú. Era la seva 

primera vegada que podia fer el que li donés la gana al mig d’una muntanya. Ja se la imaginava 

la Blanca, ara i abans. Amb molta mala sort, tot va acabar sent una catàstrofe.  

La Blanca va tancar l’àlbum per no distreure’s i així poder anar a fer al dinar. Un plat de  

macarrons feia molt bona pinta i acompanyats de vi negre, encara més. Mentre menjava, 

pensava en tot el que havia dit en Miquel i de la manera com ho havia dit. Havia contestat 

preguntes que eren confidencials, i haver respost de manera tan explícita i clara que deixava per 

descomptat que no es tractava de cap mena de trampa. L’únic que la policia volia era ajuda, i 

no l’aconseguirien.  

El dia va passar igual com tots, majoritàriament avorrit amb algunes estones de mirar la 

televisió o llegir. No es podia creure que uns quants anys enrere hagués pensat que rebutjaria 

ajudar a la policia, però al sentir la notícia de l’assassinat, ella ja havia fet un pla mentre estava 

al cotxe patrulla. Potser era un mal lloc per raonar els següents passos, però no es podia quedar 

quieta de cap manera, igualment ja ho tenia tot perdut.  

 

Cada segon que passava, la brillantor de la lluna augmentava. La Blanca estava al peu del turó, 

just a la carretera on començava el camí. Tot i que es va veure obligada a traspassar algunes 

valles que prohibien el pas, va poder continuar l’expedició. Duia una llanterna per no cridar 

gaire l’atenció i alhora veure el camí marcat. Sola de nit a un bosc donava molt mala espina, era 

tenebrós, però la Blanca feia tot el possible per deixar la ment en blanc i no pensar amb el “què 

passaria si...” 

Tot d’una es va trobar unes cintes policíaques. Estranyament encara restava el cadàver i no li 

sonava de ben res. Perdia l’esperança de demostrar que feia vint anys tenia raó i continuava 

sent així. Però necessitava saber moltes coses abans de culpar a algú. I ella sabia perfectament 

que si s’equivocava en qualsevol cosa, la humiliació tornaria de zero i al veïnat ja ni podria  

sortir de casa, tot i que probablement la rebria una ordre d’allunyament. I ella no volia deixar 

enrere tants records aglomerats. El rostre pàl·lid i els morats de la noia estirada a terra afirmava 
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haver passat un molt mal moment abans de morir. Va sentir pena pels familiars i els amics. Es 

va centrar en la cabellera negra, i en el vestit de núvia blanc. Tot i que hi havia concentrades 

taques de fang repartides pel vestit, es podia entreveure el mateix collar que van trobar a la 

Lluna quan la van trobar morta. L’única diferència entre la Sònia i la Lluna eren la cara i el cos. 

Tot el muntatge era ben bé igual. La perruca que li havien posat era idèntica: negre i llarga fins 

als malucs. També hi havia les plomes negres d’ocell damunt del seu pit i un ganivet travessant 

el seu cor. I no duia sabates. Semblava una representació de l’assassinat de la Lluna. Mentre la 

Blanca fixava la mirada als turmells, una llum potent es va obrir rere els arbres. Tot i que la 

llum estava prou lluny, es podia percebre fàcilment que era una llanterna i qui la duia 

s’acostava veloçment cap a ella. No estava preparada per morir, havia de resoldre dos 

assassinats, i no volia passar a ser el tercer. Inconscientment i amb poques esperances, va 

apagar el llum per no captar l’atenció de l’individu, però era massa tard, ja l’havia vist. La 

Blanca va pensar en córrer, però les seves cames ja no eren el mateix que feia vint anys, i no 

tenia prou valentia per estendre’s entre els boscos sense llum evitant una gran possibilitat de 

quedar estimbada. La Blanca no veia el rostre, però podia albirar les cames. La llum 

il·luminava el seu rostre amb molta intensitat. Fos qui fos la persona rere la llum exuberant ja 

coneixia el rostre de la Blanca amb tots els detalls. La lluentor ja estava a uns pocs metres, i la 

Blanca no s’havia mogut ni una sola passa. La por corria per les venes, a munt i avall, i així 

contínuament. El cor bategava amb molta intensitat, i el seu cos suava de  mala manera. Un 

metre al seu davant, l’individu va abaixar la llanterna i la Blanca es va impressionar molt per la 

persona que la mirava fixament als ulls. No sabia si era pitjor trobar-se l’assassí o el cap de 

policia, encarregat de la investigació, qui va culpar a un innocent només per una carta. 

 

En Miquel l’observava amb naturalitat, com si fos alguna cosa normal trobar-se una persona a 

la nit al costat d’un cos mort. Per un instant, la Blanca va pensar que podria ben ser que la 

persona que tenia al davant també es tractés de l’assassí. 

- Com has pogut fer tot això, Miquel? 

- Ei, calma, que jo ho tenia tot planejat, com sempre. 

- I és clar que ho tenies tot plantejat, i què faràs ara, matar-me i després vestir-me de 

núvia. Per cert tinc curiositat pel collaret, d’on l’has tret, eh? Explica! Coi de brètol... 

Que ets un assassí! 

- Blanca... 

- No, no, no, a mi no em vinguis amb excuses! I què me’n dius de l’ala d’aquest coi 

d’ocell, eh? Que potser les vas demanar per Ebay, o millor per l’Amazon? – dit allò 

amb la ràbia continguda al damunt, la Blanca es va deixar anar, i va dir cada paraula 

que havia assajat dir-li a l’assassí.  

- Blanca! Para el carro! Què et penses que faria un assassí rondant a l’escena del crim la 

mateixa nit? Tan dolent, et penses que sóc? Quan he parlat de tenir-ho tot planejat, em 

referia a trobar-te aquí. 

- Explica’t. – va ordenar la Blanca encara envaïda per la por i la indignació. 
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- Et conec des de fa molts anys, i sé perfectament que la teva curiositat és molt intensa, i 

que faries el que sigui per tenir respostes, i més parlant d’un cas d’assassinat com el de 

la Lluna... 

- Si tot això que dius és veritat... què en farà de mi? Culpar-me de cometre dos 

assassinats i així poder calmar el poble? 

- No. Seria una molt bona idea, però ara que ja sóc més gran, he après que per un policia, 

la justícia va per davant de tot. – va aclarir en Miquel. 

- I doncs, per què m’esperaves aquí?  

- Per oferir-te un tracte. Jo no diré a ningú que t’he vist rondant per l’escena del crim i tu 

m’ensenyaràs el que em vas dir que guardaves fa vint anys. 

La Blanca tremolava i les paraules es fonien a la boca abans de parlar, però no veia cap altra 

alternativa que acceptar el tracte. Trobar l’assassí seria l’única manera de tornar a parlar amb el 

veïnat i la Lluna i la Sònia tindrien venjança. 

- Accepto.  

En Miquel va fer dues passes endavant, deixant clara la seva intenció de marxar d’allà abans 

que algú els trobés. El camí de tornada era difícil de caminar a causa de la diversitat 

d’obstacles, com ara roques i forats invisibles amagats damunt l’herba, però l’equilibri de la 

Blanca era sorprenent. 

- Blanca. De veritat no t’has preguntat per què no havíem retirat al cadàver al cap d’un 

dia? 

Les galtes de la Blanca se li van encendre perquè no acostumava deixar-se sorprendre. Li 

agradava tenir-ho tot controlat.  

- Quan he vist el cadàver, l’última cosa que he pensat és en què carai hi feia encara el 

cos allà. 

- He demanat que el deixessin per captar la reacció de l’assassí. Però ja saps que era una 

excusa. 

- En deus tenir moltes ganes de veure tot el que tinc guardat, que posis en perill la teva 

placa. 

- Mira, què vols que et digui, potser és veritat, però al llarg de la meva vida només se 

m’han presentat dos assassinats i probablement relacionats entre ells. A part d’això, la 

meva feina consisteix en avisar la mainada de no fer soroll a les tantes, i que no deixin 

les deixalles a fora del contenidor. Vull que la gent comenci a veure qui realment soc, i 

vull que em considerin superior per haver atrapat un assassí en sèrie. 

- Tu el que vols és moltes coses. 

 

Un cop a casa, la Blanca es va oblidar de la butaca i dels àlbums. L’endemà volia matinar per 

anar de dret a la feina. Així que es va saltar el sopar i va anar directe al llit. Estava cansada i les 

cames li feien figa. Continuava amb aquell esglai al damunt i era difícil controlar el 

nerviosisme duia a dins. Com sempre acostumava a fer, abans d’anar a dormir, va obrir les 
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cortines per deixar que el raig de la lluna es filtrés a la seva habitació, i per altra banda també 

ajudava a aixecar-se més d’hora sense haver de posar-se una alarma eixordadora.  Damunt el 

coixí, els pensament de tot l’enrenou d’aquella nit suraven detingudament, i encara li costava 

creure que en Miquel hagués posat en perill perdre la feina tan sols per poder comunicar-se de 

manera més solitària i amb el control de la paraula. Aviat la Blanca va agafar el son.  

 

Rebuig immediat. 

La Blanca ja estava vestida, a punt per anar a comissaria, una altra vegada. Duia posada una 

jaqueta de quadres que s’estilitzava amb els pantalons de campana negres i les botes planes de 

cuir. La pluja regnava el cel omplert ara de núvols negres. Abans de sortir, va agafar el 

paraigua vermell del costat de la porta. El cotxe estava aparcat al garatge així que no es va 

mullar gens. Feia la impressió que els carrers relliscaven com tobogans, i per prevenció, la 

Blanca conduïa lentament per evitar algun vehicle que corria despietat a una velocitat poc 

coherent. Faltava poc per creuar el pont que donava pas a la comissaria, així que va poder 

entreveure un cotxe Renault gris i un mini vermell. El gris era d’en Miquel. Com li havia 

mostrat ahir, en Miquel tenia moltes ganes de tancar els casos d’assassinats per algun motiu, i 

possiblement no només consistia en pujar de categoria dins la comissaria. Els florescents 

subjectats al sostre brillaven tènuement, i a mesura que la Blanca passava per sota d’un llum, 

aquest s’obria a l’instant. L’oficina d’en Miquel estava il·luminada per una làmpada 

d’escriptori. Quan la Blanca va entrar, despertà en Miquel d’una revolada mentre llegia un diari 

aparentment vell. La data del damunt la pàgina indicava l’any 1962, l’any que es va produir 

l’assassinat de la Lluna. Com era d’esperar, en Miquel intentava recopilar més informació, i per 

a ell, l’assassinat de la Sònia ho va capgirar tot. Quaranta anys amb la satisfacció de saber que 

eres l’heroi i tot d’una tot s’esborra.  

- Blanca! No t’esperava tan aviat. – va explicar en Miquel sorprès de la seva puntualitat. 

- Veig que ja comences amb la recerca. 

En Miquel va assentir observant la Blanca mentre s’asseia a la cadira de davant seu. 

- Bé, m’agradaria que assistissis a una reunió policial d’aquí mitja hora, es farà a la sala 

d’actes. 

- Cap problema. 

La Blanca va sortir de l’oficina per estalviar-se un silenci incòmode amb el cap de policia, així 

doncs, ella es permetia la llibertat de voltar per la comissaria, ja que formava part de la 

investigació. Primerament es va adreçar altre cop a la cafeteria per despertar el seu 

subconscient, i així poder contribuir a la reunió confidencial que tindria lloc a les vuit i mitja. 

Amb el cafè a la mà, es va anar a asseure a una de les cadires de la sala d’espera i va agafar una 

revista de xafarderies de famosos i famoses. Tot i que la majoria de les cares que hi sortien no li 

sonaven de res, podia endevinar que el maquillatge i el photoshop afegit donava un toc 

sorprenentment ridícul, i la majoria s’assemblaven. La Blanca continuava absorta en aquelles 

caricatures irreals de persones les quals la seva vida consistia bàsicament en diners i fama, quan 
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de sobte  un xerric lleu la va sobresaltar. La porta s’obria amb precaució deixant que l’escena 

semblés una pel·lícula de terror. La imaginació extensa de la Blanca ja s’encaminava a algun 

assassí en sèrie que la volia estrangular o un policia que la volia detenir o un psicòpata perdut 

en una comissaria, però l’expectativa va confondre la realitat, i d’aquella porta en va sortir una 

dona. Destacava per les llàgrimes que regalimaven cara avall i els ulls injectats de sang. La 

seva aparença no esqueia a una persona addicta a les drogues, però la Blanca sabia amb 

perfecció que les aparences enganyen i que la vestimenta i les emocions poden ben ser fruit 

d’una gran mentida. 

- No entenc aquesta vida, no l’entenc de veritat... – va començar a admetre la dona. – 

Com pot ser que existeixi algú tan cruel en aquest món, com pot ser? La meva filla 

només va sortir de festa un divendres a la nit! La meva Sònia, que déu la beneeixi.  

Aleshores va ser quan la Blanca es va adonar que en aquell moment les seves suposicions 

queien en picat. Era la mare de la Sònia, i coneixia el mateix sentiment de dol.  

- Conec exactament com és perdre algun ésser estimat, i a més un de tan proper... Segur 

que la policia trobarà aquest animal i ja et ben juro que no se’n sortirà amb la seva. La 

Sònia es mereix que l’assassí pagui el seu acte malèvol.   

Sense especificar més enllà, la Blanca va pensar que la Lluna també es mereixia el mateix, però 

va callar. 

- Gràcies... Perdona’m que no m’hagi presentat, sóc l’Helena, la mare de la Sònia.  

- Encantada Helena, sóc la Blanca, i et prometo que trobarem l’assassí. 

L’Helena va deixar anar un somriure trist, evidenciant la seva gratitud.  

 

La mitja hora va passar més ràpida del que es pensava, i quan va haver acabat de parlar amb 

l’Helena, va mirar el rellotge i es va adonar que només faltaven cinc minuts i que de ben segur 

que ja tothom estava reunit a la sala d’actes, tots a punt per contribuir amb informació a la 

conferència. L’Helena s’havia presentat allí voluntàriament, i havia aconseguit el permís 

d’assistir a la reunió, tot i que alguns agents encara la fulminaven per haver aconseguit el que 

volia. Per algun motiu, la Blanca estava convençuda que intervenir a una reunió per esbrinar 

qui havia mort aquella noia, era una opció encertada, perquè en aquells moments l’única cosa 

que necessitava era fer tot el possible per tancar el brètol assassí.  

Quan la Blanca i l’Helena van entrar juntes a la sala, la majoria de policies es van sorprendre i 

seguidament es van enfonsar en la decepció. Volien creure que les seves experiències podrien 

resoldre els casos, però la veritat és que la motivació era el més important, i en aquella sala, les 

persones que estaven més motivades a trobar venjança era la Blanca i l’Helena, i per aquest 

motiu la investigació podria anar més lluny amb les seves contribucions. En Miquel, dolgut per 

la mala educació dels seus companys, es va aixecar de la cadira i de seguida va començar amb 

les presentacions. Quan es van asseure, van començar a explicar tota la informació que tenien i 

que per a la Blanca era nova. 
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- Bé, ara que ja hi som tots, m’agradaria començar per unir cada recerca i així poder 

extreure’n alguna cosa més. Ara per ara, hem de tenir present que trobar un possible 

vincle entre les dues víctimes és vital per continuar la recerca.  

Havent aclarit l’observació més adient per avençar la investigació, un dels policies va començar 

a explicar totes les proves científiques.  

- Com tots ja deveu saber, el patró més definit entre les dues víctimes conclou el fet de 

portar perruca, la vestimenta, les plomes i el collar. Tret d’això podríem afirmar que 

l’assassí en qüestió és meticulós i expert. Com en el cas de la Lluna, tampoc s’han 

trobat fibres ni proves dactilars, per tant podríem fàcilment descartar la possibilitat que 

l’assassí fos en Daniel. 

- Sí, sí, ja ho sabem això... – va contestar en Miquel. 

- Igual que la Lluna, la Sònia va ser estrangulada abans de morir i hi ha moltes 

possibilitat que després li clavés el ganivet. No tindria cap mena de lògica que ho fes al 

contrari, però evidentment no hi ha mai lògica darrera cap assassinat no? 

 

De cua d’ull, la Blanca observava a l’Helena. Continuava amb els ulls plorosos, i tot i que la 

Blanca creia que el més convenient era assistir a la reunió per poder conèixer cada detall, ara 

canviava d’opinió i no li semblava gens apropiat que una mare hagués de sentir amb pèls i 

senyals com va morir la seva filla.  

- Ei, Helena, crec que hauries de sortir, no millorarà gens la cosa si et quedes a sentir tot 

això. – va xiuxiuejar la Blanca. – si hi ha cap novetat, t’ho explicaré. 

Aleshores va ser quan l’Helena, tot i la resistència psicològica d’haver-se de quedar, va marxar 

de la sala sense dir ni piu, deixant damunt la taula una nota fluorescent amb el seu número de 

telèfon. Llavors la Blanca el va agafar, i sortosament ningú va veure l’acte reflex.  

- Ens sap molt greu dir-vos, però continuem estancats de la mateixa manera que ens va 

passar amb la Lluna. – va concloure finalment el mateix policia que acabava de parlar.  

Tot i que en Miquel preservava un bri d’esperança, no li va faltar gens en recaure en sentir 

aquelles paraules. 

- D’acord, no ens desanimem. Posem tota la informació en ordre i així potser tindrem 

una imatge més clara. – el positivisme d’en Miquel era d’admirar. – la perruca tant de 

la Lluna com la de la Sònia són idèntiques, per tant això afirma que qui va matar a la 

Sònia, en cas que fos un assassí diferent, sabia exactament on trobar-la, i el mateix amb 

el vestit, les plomes d’ocell, que pertanyen exactament al tipus Bulweria bulweii, igual 

que les plomes que tenia la Lluna i el collar. Si prenem la hipòtesi que l’assassí de la 

Sònia és una persona diferent, aleshores estem buscant algú que conegués cada petit 

detall de l’assassí en qüestió. I si en canvi parlem del mateix assassí, llavors l’hem ben 

parit, perquè voldrà dir que és un individu astut, i sap molt bé el que fa.  
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La Blanca no permetria que tota la recopilació d’informació que havia anat conservant 

s’exposés davant de tota aquella gent, perquè tot i que només era una petita possibilitat, 

l’assassí podria ben ser que s’amagués entre els policies. En cas que es tractés d’un altre 

assassí, com havia dit en Miquel, hauria de conèixer massa bé l’escena, tot i que la Blanca 

descartava aquella possibilitat a l’instant.  

- En cap moment heu parlat del fang. – va advertir la Blanca deixant pas a una petita 

informació que encara recordava. – la part del davant del vestit era ben bruta, tant la 

Lluna com la Sònia, en canvi, rarament la part de l’esquena estava neta com una 

patena. Com que les dues víctimes van ser trobades damunt la molsa, podria ben ser 

que l’assassí hagués arrossegat el cos de cara cap avall... 

- Impossible. – va dir un policia. 

- Deixa-la acabar collons! – va afegir en Miquel malhumorat però alhora esperançat. 

- Bé, doncs si això és veritat, podria indicar que la mort no es va produir en el lloc on es 

va trobar el cos, i a més a més, si tenim en conta l’altura del turó, seria molt difícil duu 

un mort fins al cim.  

- Tens raó. L’assassí mata a la persona estrangulant-la i llavors li clava un ganivet, 

segurament era part de la representació, a continuació arrossega el cos fins a dalt del 

turó, per tant el cos queda enfangat i finalment el deixa damunt la molsa.  

Tothom va quedar perplex en sentir totes aquelles noves possibilitats, però al cap de pocs 

segons la Blanca se’n va fer creus de la poca lògica que tenien algunes persones. 

- Depèn de la perspectiva que ens mirem el cas, podria ser veritat, però i què me’n dieu 

de les plomes d’ocell, el collar i la perruca, com els portava? Portar un mort ja és 

difícil, imagineu-vos portar un cos i amb l’altra mà els objectes que simbolitzen alguna 

cosa. – va explicar l’Àlex. 

- O tan sols, duia una bossa a l’esquena. – va dir sarcàsticament en Miquel. 

La Blanca intuïa que tot el que sabia la podria portar a l’assassí en menys d’una setmana, i de 

fet l’hagués pogut trobar feia molt de temps, però quan van culpar en Daniel, tot el que havia 

descobert va desaparèixer d’un sol instant, i en aquells moments, tot tornava en joc.  

- Si parlem de l’arma que va utilitzar, podríem dir que és un ganivet qualsevol, per tant 

el podria haver aconseguit directament de la cuina. 

La reunió no va durar més d’una hora, i quan tots els assistents van marxar de la sala en Miquel 

li va cridar l’atenció. 

- Blanca! – va exclamar i de seguida va canviar el to per un murmuri mig inaudible. – Sé 

que saps moltes més coses i m’agradaria que m’ho expliquessis tot. Recordes el tracte, 

no?  

- Sí, sí. Si vols vine ara a casa i t’ho explicaré. Aquí no és gens segur. 
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Desenterrant la veritat. 

En Miquel no va tardar a pensar-se la seva oferta, i com que ell era impacient i no aguantava 

més la curiositat, la va seguir fins al seu cotxe. El trajecte, a diferència de l’últim viatge que 

varen fer junts des de les Roques encantades fins a casa seva, va ser més intens. En Miquel no 

parava de preguntar, però la Blanca volia que entengués tota la feina que havia fet, i que no 

només es tractava  de fer preguntes dins d’un Renault. L’única persona que podia confiar dins 

la policia era ell, per una part perquè el coneixia des de la infància, i per l’altra part perquè com 

a cap de la investigació podia ordenar el que volgués, i això la podria ajudar moltíssim. Ara, 

tindria la possibilitat de tenir els objectes de l’escenari a mà, els duia tots protegits a la bossa 

que estava als seus peus.  

 

Un cop a casa, en Miquel va deixar anar alguns comentaris fora de lloc, com ara: 

«Que has ampliat la cuina? L’últim cop que vaig venir semblava més petita.» o «Encara 

conserves la mateixa butaca! Impressionant!» o «Encara tens la gosseta?» 

Malauradament en Miquel no va obtenir cap resposta. La Blanca es va aturar en sec, abans 

d’avançar per deixar clar algunes coses imprescindibles que creia que eren importants de saber. 

- Miquel, has de saber que t’ho ensenyo no com a policia sinó com a amic, així que no 

parlis massa que tot anirà en orris. M’has entès?  

- Sí, mi capitán.  

A la Blanca no li feia gens de gràcia el seu humor, però per fi tot sortiria a la llum. Potser el que 

faria a continuació es tractava d’un error. Sabia que l’objectiu de tot allò pertanyia a una petita 

amenaça per part d’en Miquel, però tot i això estava convençuda que la confiança era important 

en aquell cas d’assassinat. Ell també coneixia a la Lluna, i possiblement més que la Blanca.  

La Blanca es va adreçar a la sala on només hi havia trastos i desordre, però l’escenari estava 

exposat voluntàriament amb la intenció d’ocultar l’entrada. Després de treure algunes caixes 

enormes plenes de revistes de quan era jove, en Miquel va poder albirar un pany antic. 

Cautelosament va entreobrir la porta, intentant escapar dels obstacles, com algunes caixes o 

fustes mal posades. Van baixar els esglaons de pedra lentament i prement un botó, les llums es 

van obrir. La Blanca es va impressionar que encara ara funcionessin. En Miquel es va aturar, no 

es podia creure els mapes, els fulls del terra, tot estava intacte des de feia vint anys, quan la 

Blanca es va rendir. Hi havia pols damunt el mobiliari i abans de començar, amb un drap que 

duia a la mà, va retirar-la. Ell observava encuriosit els anagrames, els mapes, els apunts i els 

gràfics d’aquell subterrani tan ben amagat.  

- D’acord Miquel, t’explicaré tot el que has de saber, però això no pot sortir d’aquí, la 

policia també entra a la llista de sospitosos.  

- Per què ho dius això? 
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- La premsa no va ensenyar cap imatge del cos de la Lluna. Només van indicar que duia 

un vestit de núvia, res més. Algú podria haver-se’n anat de la boca, i això pot tornar a 

passar. 

En Miquel va assentir, pensant que aquella idea mai se li havia ocorregut, potser perquè sabia 

que dins la comissaria tot era confidencial, però era ben veritat, els humans a vegades 

sobrevalorem la legalitat.  

- Quan van matar a la Lluna jo tenia divuit anys, i el meu somni consistia en resoldre el 

cas, per tant vaig començar a mirar programes de televisió que anessin de resoldre 

casos. Pot sonar molt infantil i molt irreal, però en aquell temps no sabia res del tema, 

igual que ara. Fa temps vaig mirar una pel·lícula, ara mateix no recordo el nom, però 

em va fer pensar que l’assassí era un humà i per tant la millor opció per un bon 

començament era intentar entendre la seva ment. Vaig estar pensant durant una bona 

estona que tot el muntatge estava relacionat amb algun fet que li havia passat a 

l’individu que estàvem buscant. Se’m van ocórrer un munt d’opcions com ara que 

l’assassí estava en contra de l’església i del matrimoni, o que li havien trencat tantes 

vegades el cor que tenia ràbia a les noies joves, però al cap d’un temps vaig pensar que 

potser el lloc que va deixar el cadàver de la Lluna influïa i podria explicar d’alguna 

manera, per què la va matar.  

- Té relació, o tan sols li agradava el paisatge?  

- No ho tinc del tot clar, però em vaig basar en la llegenda d’aquell bosc. Encara ara no 

conec el vincle però tindria molt sentit que n’hi hagués un.   

- Blanca, saps per què la van matar? 

- No n’estic segura però posaria la mà al foc que tota aquesta història es tracta d’un 

matrimoni fallit. 

- L’animal ha matat dues noies innocents perquè li van trencar el cor? 

Dit d’aquella manera semblava una bajanada. 

- Els assassins sempre tenen un motiu o altre, sigui quin sigui, i a partir d’allà l’escenari 

varia segons la història. Ara que han matat a la Sònia, sabem que hi ha un patró i això 

ens pot ajudar molt. 

- A part de la possibilitat d’un matrimoni que va acabar malament, tens alguna altra 

idea? 

- Sí. També podria ser que l’assassí es volgués venjar d’algú que va matar a la seva dona 

al voltant del seu casament. 

- Llavors voldria dir que si tinguéssim les llistes de morts dels pobles propers potser 

trobem l’assassí. – va objectar en Miquel concentrat al terra de pedra. 

- No vagis tan de pressa, Miquel, perquè sé perfectament els llocs on possiblement 

s’amaga. 

En Miquel es va sorprendre de tota la feina que havia descobert la Blanca, i es va penedir de no 

haver-li donat suport feia quaranta anys, llavors hagués estat més fàcil.  
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La Blanca va obrir un calaix de sota l’escriptori i en va treure una fotografia vella. Era una foto 

del collaret de la Lluna. 

- El vaig fotografiar quan van matar a la Lluna. De fet tinc ple de fotografies que em van 

ajudar molt a avançar. El sistema d’abans a la comissaria no era gaire eficient.  

En Miquel no es va moure, sabia que el cap de policia feia quaranta anys era un alcohòlic 

adinerat, i ell tan sols era l’ajudant jove. 

- Abans coneixia una dona que dedicava part de la seva vida a entendre els orígens 

d’alguns minerals, i els coneixia tots. Vaig estar parlant amb ella i em va explicar que 

el diamant del collaret es deia... – la Blanca es començava a oblidar de noms i fets que 

havia descobert, però sortosament tenia una llibreta on anotava cada detall que era 

imprescindible.- Fluorita. Aquest mineral es pot trobar a molts llocs com Mèxic, 

Rússia, Estats Units, Anglaterra, Espanya... i em va sorprendre que aquí a Catalunya 

existeixen diversos jaciments on hi ha aquest tipus de mineral. A més, una 

característica que em va sobtar va ser que la Carme, la dona de qui et parlo, em va 

explicar que els rajos ultra violats fan que el mineral es vegi florescent. No ho vam 

poder acabar de comprovar perquè no la tenim a mà. També em va explicar que hi ha 

pocs objectes que puguin tallar amb exactitud un mineral com aquest, i que un ganivet 

d’acer seria el més indicat per fer-ho.  

- Així que l’assassí, abans de matar les noies, polia pedres, no? 

- Sí, es podria dir que sí. 

- Bé, m’has dit que sabies els llocs sospitosos... 

- Exacte. Com ja t’he dit hi ha alguns jaciments per aquí Catalunya. El més a prop, a 

Anglès, que és on vaig investigar fa  anys. També n’hi ha al Montseny i a Sant Cugat 

del Vallès.  

Els pares d’en Miquel vivien a Anglès i només de pensar-ho li venien esgarrifances.  

- Tota aquesta informació és una aproximació, i pot ben ser que alguna dada no sigui del 

tot correcte, però la meva confiança amb la Carme era total, així que no vaig preguntar-

me més enllà en cas que estigués errada.  

- Jo confio en tu, Blanca, i si tu confies amb aquesta Carme, jo també confio amb ella. 

- Que ràpid que vas en agafar confiança, fa quaranta anys no en tenies pas, eh. 

- Ara no és el moment, Blanca. 

- És clar, mai és el moment. Pel que anàvem, ara m’agradaria parlar del vestit. El que 

portava la Lluna va ser comprat a una botiga d’Anglès, això apunta encara més a ser al 

lloc on s’amaga el personatge. Des d’aleshores no hi he anat mai allí, per tant crec que 

el que hauríem de fer a continuació és anar a la mateixa botiga i saber si el vestit de la 

Sònia el van comprar al mateix lloc. Si és així, aleshores hi hauria encara més 

possibilitats que l’assassí que va matar a la Lluna també hagués matat a la Sònia.   

En Miquel va seguir a la Blanca fins al cotxe i seguidament es van encaminar cap a la botiga.  
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Juny de 1962 

La Blanca buscava algun vestit apropiat per a una cita, de fet la cita que sempre havia estat 

esperant, i per aquest motiu suprimia els vestits que la feien aparentar més vella o més grassa. 

Ella sabia que en ocasions com aquella l’últim recurs que sempre li quedava era posar-se el 

vestit vermell que ja feia cinc anys que el duia i encara li anava a la perfecció. El vermell 

d’aquell vestit captiva a les persones amb molta facilitat, l’escot era ajustat però bonic i el 

vestit li arribava als genolls. Com sempre, complementava la seva vestimenta amb algun 

collaret que trobava per casa, i aquella precisa nit va ensopegar amb el collaret que portava la 

seva mare. Poc cosa més recordava d’ella. Aquell collaret era fi i el color exclamava més per 

assemblar-se a l’or, tot i que ella sabia que no ho era. Tant li era de quina matèria era aquell 

collaret, mentre li quedés bé. Mitja hora abans es va recollir els cabells amb una pinça també 

de la seva mare, i cinc minuts abans de sortir de casa es va calçar amb unes sandàlies negres 

amb cinc centímetres de taló. La Blanca era baixa, i una mica més d’altura no li sobrava. 

Abans de marxar, es va acomiadar de la seva mare que estava asseguda al sofà mirant les 

notícies. El cotxe de segona mà que havia comprat en un mecànic local estava aparcat al jardí, 

i quan ja estava a dins es va imaginar com seria la cita. Quan va arribar al restaurant ja hi era 

ell. L’esperava amb entusiasme i de fet el primer comentari que li va fer la va sorprendre. Com 

a noia de divuit anys, s’esperava alguna cosa com «Que guapa que estàs avui» però en canvi li 

va dir «Estava esperant aquest moment des del primer dia que et vaig conèixer». Les galtes de 

la Blanca es van encendre abans de contestar amb un compliment del noi que li agradava des 

de la infància. Els dos enamorats estaven sopant sota un cel estrellat. Conversaven tota 

l’estona de temes relacionats amb la cultura, com ara la política actual de Catalunya, lectures 

sobre crims, opinions de pel·lícules i al cap d’una estona, quan passaven pel segon plat la 

conversa es va desviar simultàniament a temes de futur. La Blanca no tenia gens clar a què es 

volia dedicar, en canvi ell sabia exactament que continuaria fent el que feia per la resta de la 

seva vida. Quan van demanar les postres el telèfon del jove assentat davant la Blanca va 

interrompre la conversa que havien mantingut durant tot l’àpat. Ell es va disculpar deixant 

clar que aquelles hores del vespre podria ser bastant important. I tenia tota la raó del món, era 

molt important el missatge, perquè just quan va penjar el telèfon i es va girar de cara a la 

Blanca, ell plorava bassals de llàgrimes. La Blanca va pagar el compte i després es van anar a 

asseure a un banc a prop del cotxe, va ser aleshores que ella li va preguntar que què li passava 

i què li havien dit per telèfon que tant li havia afectat. Ell ho va explicar amb claredat tot i les 

llàgrimes que no paraven de regalimar galtes avall. I poc després, quan en Miquel va acabar 

d’explicar el que havia passat, la Blanca també va reaccionar de la mateixa manera.  

 

Rosa Preta. 

La Blanca recordava exactament on era la botiga on va ser comprat el vestit de núvia de la 

Lluna. L’establiment se situava a la cantonada d’un carrer pobre tot i això l’aparador era 

guarnit per alguns maniquins que duien posat un llarg vestit. La façana continuava del mateix 

color vermell. Quan van entrar va sonar una campana eixordadora que no parava quieta i, 
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ràpidament dalt d’una escala de cargol rovellada en va sortir una dona que va baixar els 

esglaons concentrant-se amb la Blanca. 

- Jo a tu et conec, oi? 

Va preguntar amb esperances d’encertar la seva suposició. Tot i que la dependenta havia 

canviat molt, continuava amb els mateixos moviments de braços sobtats, i per aquesta raó la 

Blanca la va reconèixer a l’instant. Era la Indira, la mateixa Indira que havia afirmat la venda 

del vestit que duia la Lluna quan va morir.  

- Indira, soc la Blanca, ens vam conèixer fa quaranta anys quan et vaig demanar si... 

- Si algú havia comprat el vestit que tenies fotografiat. – va acabar la frase amb 

satisfacció de mostrar que la vellesa encara no li havia fet oblidar tots els records.  

La botiga estava desordenada, amb teles blanques per totes bandes, estisores obertes per terra, 

llapis damunt d’escriptori, parts de maniquins trencades... però el local era acollidor com 

sempre, i la Blanca encara recordava les paraules que la van motivar quan va caure en un 

moment de debilitat. L’amabilitat de la Indira continuava present  en tot moment.  

- No us quedeu pas aquí drets! Va, passeu que prendrem alguna cosa. 

En Miquel estava absort pel desordre d’aquella botiga però no podia pas dir que els vestits eren 

lletjos. Van seguir a la Indira i de tant en tant es veien obligats a saltar algun objecte del terra. 

Quan van arribar a una cambra on hi havia una foguera, un rentaplats, llibres i poca cosa més, 

es van asseure a les cadires que feien joc amb la taula.  

- Què voldries Blanca, ah i tu també... 

- Miquel. – va afirmar ell. 

- Un nom bonic, Miquel, igual que el del meu difunt marit, quina coincidència.  

El que havia acabat de deixar anar la Indira no va ser gaire apropiat per la situació en què es 

trobaven.  

- Per mi un cafè, m’aniria molt bé, gràcies. – va dir la Blanca. 

- El mateix. – va contestar en Miquel com si temés d’alguna cosa en particular. 

La dona va preparar els cafès i de seguida ja els tenien damunt la taula, ben calents. En Miquel 

va ser el primer de xarrupar la beguda. Tot i que es va cremar va fer tot el possible per no donar 

la nota i dissimular, a diferència de la Blanca, ella va esperar que es refredés. A ell encara li 

quedava un bri d’admiració per aquella noia. Rumiava en aquells temps remots en què 

s’estimaven tant i ella pensava en com començar una conversa sobre assassinats. 

- Indira, m’agradaria començar explicant-li que hi ha hagut un altre assassinat a les 

Roques encantades.  

- Com dius? 

- Un assassinat a les Roques encantades! – va exclamar més fort perquè la Indira pogués 

entendre de què li parlava.  
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- Deixi’m-ho endevinar... l’assassí també va comprar el vestit aquí, oi? Per això heu 

vingut a veure’m.  

- Efectivament. Ens agradaria saber si algú fa poc li ha comprat el mateix vestit que li 

van comprar a la Lluna quan va morir, recordes? 

- És clar que recordo l’assassinat... em sap greu però ara mateix no guardo la imatge del 

vestit... 

- Tingui. – en Miquel va estrènyer la mateixa imatge de fa quaranta anys que li havia 

donat la Blanca feia menys d’una hora.  

- Escot ajustat, brodats al final del vestit, mànigues llargues fins als canells... mmm... i 

tant que el recordo! Malauradament li haig de dir que aquest mateix vestit ha perdurat a 

la moda durant tots aquests anys i molta gent l’ha comprat... 

- Segur que deus tenir alguna llista de noms i adreces dels clients. Ens la deixaries 

veure? – va demanar en Miquel ensenyant la placa de policia per deixar clar que la 

visita era més important del que semblava. Quan la Blanca va veure la intenció d’en 

Miquel, de seguida el va fulminar amb la mirada i ell obedient com un infant quan s’ha 

barallat amb els germans, va retirar la placa.  

- Sí que tinc una llista, deixi’m anar-la a buscar, de seguida torno. – va dir la Indira en 

posat seriós. 

 

- Miquel! Com se t’acudeix ensenyar la placa a la pobra senyora... no veus que això 

espanta? – va dir la Blanca encara més seriosa del que estava. 

- No hi havia pensat, tu. 

La Indira va tornar amb una llibreta a les mans i li va donar a la Blanca. 

- El vestit es diu Rosa Preta, ja deu dir l’adreça i el nom. – va indicar. 

- Rosa Preta? – va preguntar en Miquel encuriosit per aquell nom. 

- El vestit és originari a Portugal i va rebre aquest nom per l’escot en forma de rosa.  

La Blanca de sobte va recordar que l’últim cop que hi va anar pel cas de la Lluna, la Indira li va 

explicar que només una persona va comprar el vestit i que el va demanar per encàrrec. Tot i 

saber que algú l’havia comprat i que l’assassí continuava pels voltants del poble, mai va obtenir 

una adreça ni tampoc cap nom amb la mateixa excusa de sempre. 

- Indira, algú l’ha comprat per encàrrec? 

- Que jo recordi? No... 

- N’estàs segura? 

- Sí... 

En Miquel observava l’escena sense afegir absolutament res per por a tornar a posar la pota, 

però la preocupació que es va estendre pels ulls petits d’aquella senyora indicaven alguna cosa.  

- Mira Indira, això no és cap joc, m’has entès? O em dius ara mateix la veritat o em 

veuré obligat a interrogar-la a la comissaria per mentir en una  investigació. Així que 

decideix on vols anar! – va advertir en Miquel amb tota la ràbia acumulada dins seu. 
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- D’acord, la veritat és que sí que van comprar el vestit per encàrrec. 

- Quan fa d’això? – va prosseguir en Miquel mantenint la senyora a la línia de la veritat. 

- Una setmana aproximadament. No pensareu pas a portar-me a la comissaria, oi? 

L’única cosa que intentava fer és respectar la privacitat dels meus clients... 

- No aniràs a comissaria si em dones l’adreça que necessito. – va informar en Miquel. 

- D’acord, d’acord... la tinc apuntada a una altra llibreta. 

La Indira es va tornar a aixecar de la cadira per anar a buscar l’adreça corresponent. I quan va 

tornar en Miquel i la Blanca estaven drets esperant la informació que necessitaven.  

- Si trobeu el meu client, no li feu saber que jo he tingut la culpa d’exposar la seva 

privacitat.  

- No pateixis per això. Última pregunta. Quin nom et va donar el client? 

- Daniel. 

 

Motius de la innocència.  

Al cap de mitja hora, tots els policies de la zona estaven posicionats de manera oculta per entrar 

en acció en cas que algú es presentés a aquella casa mig abandonada i de fet la mateixa en què 

va morir en Daniel feia quaranta anys. La Blanca s’amagava a l’interior de la casa amb en 

Miquel, rere el sofà. La casa no havia canviat gens. Quan en Miquel va proposar a la Blanca de 

demanar reforços, ella es va negar al segon, però coneixia les conseqüències d’entrar en una 

propietat privada només ells dos sols, a més sabent que es podria tractar d’un assassí en sèrie. 

Encara no havien explicat amb claredat per què necessitaven tanta policia a aquella precisa 

casa, i en Miquel per no embolicar la troca va afirmar que l’assassí podria arribar en qualsevol 

moment a aquell lloc i que després ja explicarien el perquè. Ara ja no hi havia marxa enrere, i si 

la suposició de la Blanca de que l’assassí s’amagava entre la policia era certa, aleshores 

esgarrarien tot el seu pla. La Blanca no entrava en pànic perquè sabia que una sola persona 

desprevinguda no podria vèncer de cap manera a una vintena de persones. La casa estava en 

silenci quan de sobte un motor de cotxe es va sentir en la llunyania.  

- No sortiu ni dispareu a no ser que us ho demani. – va ordenar en Miquel sabent que la 

presa s’estava acostant.  

El cotxe 4x4 va ser aparcat just davant l’entrada. De dins d’aquell vehicle en va baixar un 

senyor que aparentava tenir uns seixanta anys. Era baix però fornit i duia el cap rapat al zero. El 

braç musculat estava tatuat per diversos objectes i frases inspiradores. Portava una camisa de 

tirants blanca però les taques de brutícia feien que el blanc desapareixes. Duia uns pantalons 

curts que li deixaven les cames destapades, i als peus hi portava unes bambes esportives. Va 

agafar les claus de la butxaca superior dels pantalons i va obrir la porta. Abans de tancar-la va 

començar a badallar amb ganes, i aprofitant aquell moment tan valuós, en Miquel va donar les 

ordres d’aturar-lo abans que donés una passa més. Aviat l’home es va adonar que estava rodejat 

per policies que l’apuntaven amb una arma. La seva primera reacció va ser arrencar a córrer en 

direcció al menjador, on hi havia en Miquel pal plantat esperant que arribés l’individu. El 
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senyor corria sense parar però un tret eixordador que va retrunyir per tota la casa el va fer aturar 

a l’instant. Ràpidament es va adonar que havien envaït el seu terreny i que un home forçut 

l’apuntava amb un revòlver.  De la porta d’entrada van entrar l’Àlex i en Víctor. Ara sí que es 

podria dir que la presa estava envoltada per tots cantons i com que li era impossible escapar 

d’aquell rebombori va aixecar els dos braços en forma de rendició.  

 

Ja feia una hora que l’home rondinava afirmant que ell no era la persona que buscaven i que no 

tenia res a veure amb el cas. Ningú se’l creia. 

- I per què vas comprar un vestit de núvia? 

- Jo mai he comprat un vestit de núvia, collons! 

Es negava a admetre que tenia alguna relació amb el vestit, però al cap de dues hores i escaig, 

el paio va explicar una anècdota rellevant que el podria haver alliberat al primer moment.  

- Fa dues setmanes més o menys vaig rebre una perruca negra. Vaig pensar que es 

tractava d’una broma pesada atès a la meva calvície... 

- Què més? – va preguntar en Miquel, persuadit per l’espera d’aquell home. 

El senyor es va gratar el cap amb les dues mans i seguidament va deixar anar un esbufec 

d’indignació.  

- No vaig donar importància al fet que algú hagués entrat a casa meva, així que no em 

vaig alterar. – el senyor va fer una pausa, va inspirar i exhalar aire i va continuar sense 

presses. – el mateix vespre que va desaparèixer la perruca va arribar un altre paquet 

amb el mateix destinatari de sempre, jo mateix. Aquell paquet era diferent. Era més 

petit, i quan el vaig obrir em vaig impressionar pel seu contingut. Era un collaret amb 

un mineral d’un color blau, verd, vermell, groc, violeta... era estrany però molt bonic. 

El primer que vaig fer va ser guardar-lo en un calaix i no deixar-lo que es veiés  a 

simple vista, però vaig pensar que la persona hauria de tornar a entrar, i això no em feia 

gens de gràcia. 

L’home s’ho prenia amb gràcia, com si no s’hagués oblidat del motiu pel qual estava sent 

interrogat. 

- Continua. – ordenava en Miquel constantment per no tallar el ritme. 

- Jo ja començava a pensar que es tractava d’alguna admiradora secreta així que vaig 

deixar el collar a la finestra així la persona que em tenia controlat li estalviava els 

esforços. L’endemà també va desaparèixer el collaret. – va informar l’individu amb 

pauses llargues que provocaven un augment d’impaciència a tots els policies del 

voltant.  

- T’enviaven paquets i tu els obries, oi? 

- Sí, de fet hi deia el meu nom, Daniel.  

- Tu realment et dius Daniel? – va dir en Miquel recordant el Daniel que havien culminat 

amb l’assassinat de la Lluna.  
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- Tota la vida m’han dit Daniel però el meu nom real és Dany. Fill de mare catalana i 

pare australià. És tan estrany dir-se així? 

La seva pregunta va ser ignorada i en Miquel continuava absort per cada paraula que deia 

l’home 

- Per què no et deien pel teu nom? – va interrogar en Víctor que estava dret impacient 

per obtenir més respostes.  

- Quan tenia set anys vaig venir a viure aquí, i a la primera escola que vaig anar 

criticaven el meu nom amb l’excusa de ser estranger. No vaig durar ni un any que ja 

estava a una altra escola i vaig decidir canviar el nom de Dany per Daniel i així ningú 

sabria els meus orígens. Tal com em pensava des d’un bon principi, ningú es va posar 

amb mi, i des de llavors sempre m’han dit així.  

Rere aquella finestra típica en els interrogatoris la Blanca escoltava amb atenció l’interrogatori 

i encara no sabia si el que deia era veritat, si s’estava salvant el cul davant la policia o protegia 

a algú en concret, però si tractava el tema psicològic i tot el que sabia d’aquest tema podia 

fàcilment endevinar dues coses: la primera que segur que deia la veritat i la segona que potser 

era un molt bon actor. Ella optava per la primera opció, tot i la coincidència del nom i l’adreça.  

- D’acord ara parlem del vestit. – va prosseguir en Miquel deixant enrere el tema del 

nom. 

- El vestit em va arribar fa una setmana aproximadament. Jo pensava que era una 

indirecta per demanar-me matrimoni, així que aquell regal em va agradar més, i creia 

que el pròxim regal tindria la sort de conèixer-la. - va dir amb ironia. 

La Blanca intentava trobar qualsevol indici que el posés de cap a la llista de sospitosos per així 

poder tenir alguna cosa més en el cas i prosseguir amb la vida quotidiana. Sense pensar-s’ho 

més d’un cop va agafar el micròfon de damunt la taula i va deixar anar tot el que havia estat 

pensant des d’aleshores.  

- Daniel! Quina coincidència, no, que el paquet sempre arribés quan no hi havia ningú a 

casa? 

La veu va ressonar per mitja comissaria i el retruny dins la sala d’interrogatoris es va 

intensificar provocant un ensurt a tots tres.  

- Em passo els dies de cacera, si vols proves pregunta-ho als de la colla. 

Des de dins la sala en Miquel va ordenar a l’Àlex i a una noia anomenada Lídia que anessin a la 

colla d’en Daniel a preguntar si era veritat el que deia.  

- Una última cosa! – va exclamar la Blanca – per què no vam trobar cap empremta teva a 

la vestimenta que portava posada la Sònia? 

La pregunta va provocar un gran silenci. 
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- No en tinc ni idea, potser els encarregats d’examinar aquest tipus de coses no són prou 

bons... – va proposar en Daniel amb un somriure d’orella a orella esperant que tothom 

rigués de la seva broma. En comptes d’això, ell es va trobar en una posició en què 

havia de donar alguna solució intel·ligent a aquell problema si no encara tenia més 

possibilitat de continuar a la llista de sospitosos. – també podríeu considerar el fet que 

la persona que busqueu hagués esborrat els indicis que portessin a la policia fins al lloc 

on recollia les seves comandes. 

La hipòtesi estava ben raonada, i si en Daniel havia encertat la possibilitat, voldria dir que 

estaven tractant un assassí expert que  coneixeria exactament com esborrar les proves dactilars, 

els cabells infiltrats, indicis biològics... Es podien trobar davant  un professional.  

- Daniel, ens has d’explicar alguna cosa més d’ abans que arribés el vestit? 

- No. Jo en aquell moment ja em pensava que era una forma de matrimoni misteriosa i 

incògnita fins que va desaparèixer. Semblava ben bé el curs d’una vida plena d’amor. 

Renoi, i solament es tracta d’un assassinat... quina decepció m’he emportat. 

- Solament? – es va indignar en Miquel. 

- Si ho vol, ja m’entendrà. – va entonar en Daniel. - pensar que la teva vida sempre s’ha 

envoltat de solitud i de sobte creure que tens una admiradora que amb símbols i pistes 

t’indica el que sent. Doncs sí, la veritat és que m’ha portat una gran decepció. I saber 

que res del que pensava era veritat... no m’ha ajudat gaire a considerar la morta. 

La Blanca intentava posar-se a la pell d’en Daniel, i no s’empassava el fet que es pensés que 

tots els rebuts formaven part d’un joc. L’exageració d’ell posava en evidència que si el següent 

regal fos una carta demanant si es volia casar amb ell o ella sense pensar-s’ho dues vegades 

hagués acceptat, encara que no sabés ni qui era. Segons la seva explicació, tenir una família el 

podria treure del pas de la solitud, però a la Blanca no li va costar gens endevinar que es referia 

a l’alcohol i a les drogues, atès que per tota la casa hi havia ampolles buides de vodka i altres 

substàncies desconegudes...La resta de l’ interrogatori va deixar suficient temps per entendre 

exactament si deia la veritat, i sí fos en cas afirmatiu passarien a la pregunta: per què ell? En 

Miquel des d’un principi creia que tot tenia relació amb el nom Daniel, i de fet tant en Daniel 

de fa quaranta anys i en Daniel que desesperat accedia al matrimoni, compartien la mateixa 

semblança: l’alcohol. No tenien proves per poder culpar-lo a ell com van fer llavors, i l’instint 

d’en Miquel no era prou segur per resoldre-ho.   

Damunt la taula del costat de la Blanca es va sentir una vibració breu. Era el mòbil d’en 

Miquel. Trucava la Lídia. Abans d’agafar la trucada com una vella amiga, s’ho va repensar i li 

va fer saber per al micròfon que potser ja tenien la informació de la colla de caça. En Miquel, 

desprevingut per les paraules d’ella, li va demanar que l’agafés i que li comuniqués les 

novetats. La Blanca va apagar el micròfon per impedir que tot el local s’assabentés de la 

trucada. Darrere el telèfon se sentia una veu afònica que explicava  que els companys de caça 

d’en Daniel afirmaven la seva assistència de matí i tarda durant un mes seguit. Quan van haver 

acabat, la Blanca va penjar immediatament, com un costum, i va explicar fil per randa el que 

havia dit la Lídia. Com més indicis trobaven més l’anul·laven de la llista de sospitosos.   
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Mantenir conversa amb una persona desconeguda no li era gens fàcil a en Miquel i així, quan 

va saber que durant tot un mes havia estat fora de casa, li havia proporcionat una alegria densa 

permetent-li acabar l’interrogatori i així legalment deixar lliure en Daniel. Eren les cinc i set 

minuts de la tarda, i tant la Blanca com en Miquel s’havien saltat per alt el dinar. Commoguts 

per cada lligam que descobrien mitjançant justificacions de testimonis, oblidaven la necessitat 

de cada dia com a ésser humà. Però ara que reafirmaven que l’assassí no es tractava d’aquell 

home alcohòlic i solter i que de fet no  tenia cap mena de vincle relacionat amb la Sònia, van 

començar a adonar-se que els budells roncaven sense parar. Així doncs, en Miquel es va acostar 

a la seva antiga amiga i li va demanar amablement si li agradaria anar a algun restaurant a 

dinar. La resposta de la Blanca va ser desprevinguda per ell, ja que va afirmar que a aquelles 

hores de la tarda el millor seria anar a berenar. Ell sabia que tenia raó, i l’ estúpida pregunta que 

li havia deixat anar feia pocs segons deixava clar el seu desordre mental, perquè no es podia 

viure amb tota la normalitat del món sabent que un assassí en sèrie podria matar en qualsevol 

moment una noia jova que tenia la vida per endavant, per aquest motiu les hores s’escurçaven 

dràsticament . 

Miquel, home, no et desanimis que encara podem anar a fer un bon berenar. – va insistir la 

Blanca observant la cara d’en Miquel.  

Ell va assentir, i la veritat era que no li importava on era ni què feia quan era amb la Blanca, i 

no només per l’apassionada història adolescent que havia perdurat durant tant de temps, sinó 

exclusivament per la confiança i l’optimisme que expressava ella.  

 

Representació juvenil.  

La idea va ser de la Blanca. Jeien asseguts damunt unes estovalles de quadres vermells mentre 

observaven un vespre càlid preparant-se per una nit calmada a diferència del llarg del dia. El 

suau vent refinava els cantons de les estovalles i la llum tènue del sol vorejava els cims de les 

muntanyes més altes resseguides per un bri de claror que s’esvaïa en pocs segons. Abans de 

començar la petita excursió de vint minuts d’anada i de tornada, havien passat per casa la 

Blanca, que quedava de camí i així podien agafar alguna fruita o algun aliment senzill per 

tornar a regenerar les forces. Cap dels dos volia admetre que aquell berenar rústic era una còpia 

del que van fer quan tenien setze anys. La Blanca va tenir la idea  d’aquella mena de pícnic, i és 

que sempre havia explicat que les parelles acostumaven a ser avorrides i l’única cosa que feien 

era anar de restaurant en restaurant i de tant en tant, a alguna celebració familiar a casa l’àvia, 

tot i que el temps la va fer canviar d’opinió.  El paisatge era gloriós. Sota aquell turó de poca 

alçada es podien albirar les llums del poble de sota deixant pas a un horitzó gratificant 

il·luminat per un sol radiant. A mesura que les hores passaven, les llums del poble s’apagaven 

intermitentment i el sol s’escapolia per deixar pas a la lluna,  una lluna extremadament brillant, 

com un pèndol d’or lligat a les estrelles brillants. En Miquel mossegava una poma verda 

prescindint del soroll continu que feia. 

- L’assassí ens està controlant. – va dir en Miquel de sobte. 
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- Ja ho sé, Miquel, malauradament aquest tipus d’assassins són molt astuts i es fa difícil 

saber com pensen... 

- Però no tots pensen com ho fa aquest. Estem penjant d’un cordill. Un cordill molt prim 

que es pot trencar ràpidament, i si es trenca... 

- Ara sí que m’he perdut. – va etzibar la Blanca amb les celles arrufades. 

- Ens centrem en les noies, i aquest és el nostre deure, però deixem de banda en Daniel 

qui suposadament es va suïcidar amb una carta indicant el motiu pel qual va assassinar 

a la Lluna. Deia que estava capficat en assumptes de mal benestar i això li havia 

produït la reacció ràpida de cometre un suïcidi. Ens estem perdent alguna cosa 

important que ens podria ajudar a resoldre el cas.  

- Et refereixes a en Daniel, creus  que ningú va considerar la seva mort? – va demanar 

ella. 

- Sí, això vull dir. Ens basem massa en les morts de les noies i posaria la mà al foc que 

en Daniel té un paper important davant l’assassinat.  

- Miquel, això demà, d’acord? – va proposar amb un esbufec de cansament. 

La Blanca va tancar els ulls recolzant el cap a la seva espatlla.    

- La casa! Per què no me n’havia adonat! Quin desastre...  

Amb l’ensurt d’en Miquel, la Blanca es va col·locar amb una postura insinuant, desconcertada 

per el moviment sobtat.  

- Què dius tu ara? 

- La casa, renoi! Per què va donar l’adreça d’aquella precisa casa? Alguna cosa hi té a 

veure, no? 

- Podria ser... no ho sé pas Miquel, ara mateix, no podem gaudir d’un vespre... 

- Hem de saber qui hi vivia allà abans sigui massa tard. – va tallar-la.  

- Si tens tantes ganes d’anar a esbrinar qui hi vivia abans, fes-ho, però jo m’estaré aquí. 

Totes les indirectes de la Blanca només tenien com a objectiu fruir aquella nit, perquè sabia que 

en cas que es resolgués el cas, l’amistat que es refeia amb en Miquel desapareixeria per sempre, 

i l’única cosa que vinculava aquell afecte es devia a unes morts provocades. 

- No et deixaré aquí sola, a més tenia pensat anar a l’ajuntament amb tu, així pots deixar 

anar algunes qüestions que t’intriguen i ningú et podrà dir res en contra teva. – va 

explicar en Miquel rient pel que acabava de dir. 

- Perfecte. Demà abans que surti el sol estaré davant l’ajuntament, però ara oblida el cas 

i deixa refer el teu cos i així demà estaràs com nou. 

- Ha ha, que bona Blanca! Des de quan coneixes les virtuts de descansar? – va dir 

burleta. 

- Des que vaig començar el màster de psicologia criminal a Estats Units. 

- Collons! Però això fa molt temps! 

- És clar que en fa de temps, però no oblidis que la saviesa que et complau és permanent. 

- D’acord, com tu diguis, a partir d’ara em concentraré en els teus consells.  

 



 
95 Novel·la negra 

Reflexions i una trucada urgent. 

Eren les sis del matí i l’ajuntament encara estava tancat. La Blanca esperava en Miquel 

asseguda a un banc a prop l’edifici. Coneixent els retards habituals d’ell, ja estava prou 

preparada per no concedir directament a l’avorriment. De la bossa en va treure una llibreta 

minúscula que tenia des de feia uns quants anys amb les primeres pàgines omplertes de 

receptes de cuina i d’alguns dibuixos infantils. Volia entendre exactament les novetats que 

havien descobert per no perdre el fil. Primerament es va centrar a dibuixar un esbós d’un cos 

representant la Sònia. La seva incapacitat de fer un dibuix mínimament bé, la va fer dibuixar un 

cos com un pal , un cap bastant tort, amb uns braços llarguíssims respecte a unes cames 

definitivament curtes. Primerament, va dibuixar dos fils penjant del cim del cap simbolitzant la 

perruca, després va fer el collaret que a simple vista semblava ser un triangle senzill al coll i 

finalment va dibuixar un llarg vestit triangular la qual hi havia unes quantes rodones intentant 

representar les taques de fang i una mica més  a dalt s’hi concentraven tres rectangles petits que 

simbolitzaven les plomes d’ocell i ben a prop se situava el ganivet que era simplement pal 

prim. Des que anava a l’escola tothom criticava la seva manera de dibuixar, però ella no 

s’ofenia perquè era la veritat. Tot i la seva pèssima passió pel dibuix, amb l’extremada 

imaginació que concentrava, es podia guiar dins d’un esbós amb poca claredat.  

La perruca que havia dibuixat ressaltava per la seva longitud  però s’adonava que tot i ser un 

gran indici davant l’assassinat no coneixen cap mena de relació respecte aquell detall tan 

important. Una perruca es podria trobar en qualsevol botiga de qualsevol lloc i a més a més no 

es podia relacionar amb cap localitat concreta. La desconeixença d’un detall important no 

ajudava gens a avançar el cas. Baixant pel pal que sostenia “el cap” hi havia el collaret. La 

informació que aportava aquella prova era força rellevant sobretot per concentrar-se en algunes 

zones properes. De seguida es va recordar els rajos ultra violats que acabarien de confirmar si 

es tractava d’un mineral, Fluorita. Els colors d’aquell tipus de mineral eren variats però els més 

comuns s’establien a l’escala de blaus i verds, tot i que el violeta, el blanc i el vermell solien 

aparèixer. La forma originària d’aquell mineral era cúbica, però els retalls que s’havien fet per 

arrodonir el mineral portaven directament al següent indici: el ganivet, que només coneixien el 

fet que fos d’acer i que era comú a totes les cuines. El ganivet travessava violentament el cor i 

sobresortia una punta per darrere el cos. L’assassí no havia tingut pietat. La Blanca va passar a 

raonar sobre el vestit de núvia blanc que també coneixien molta informació, com ara que es 

deia Rosa Preta i que l’havien encarregat a la botiga de la Indira. La descripció que atribuïen a 

l’assassí en qüestió, indicava una persona despietada, professional en aquest tema i meticulosa. 

L’adjectiu despietat esdevenia la violència que havia patit la víctima. L’adjectiu professional 

s’atribuïa al fet que no hagués deixat cap mena d’indici. I l’adjectiu meticulós representava el 

seu talent en amagar proves més enllà del cos mort, com per exemple el nom que era anomenat 

el vestit: Rosa Preta. La Blanca rumiava concentrant la mirada a la llibreta i es va adonar que 

tant ella com en Miquel havien prescindit del nom del vestit, i potser era rellevant a l’hora 

d’escollir-lo. Rosa Preta volia dir rosa negra en portuguès i a partir d’aquella informació es 

podia centrar en dues coses: el nom en sí i l’origen, però per assegurar-ho es va anotar les dues 

qüestions. La procedència de les taques apuntava directament al fet que va ser arrossegada, i de 

moment a la Blanca no se li acudia cap més raonament intel·ligent. I finalment les plomes 
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d’ocell. Sabien que l’ocell es deia Bulweria bulwerii, però la Blanca no coneixia res d’ocells 

excepte la seva admiració pel pit-roig. Va encendre el mòbil per buscar alguna explicació 

detallada d’aquell tipus d’ocell. El Bulweria bulwerii era un ocell marí conegut per ànima 

negra. La Blanca es va aturar en veure la paraula Portugal en negreta i va profunditzar el tema 

anotant cada detall imprescindible. La pàgina web afirmava que de tant en tant l’ocell 

s’apropava a la costa nord-africana i la península Ibèrica i que passava per Portugal. La Blanca 

va retenir la coincidència.  

En Miquel creuava la plaça amb molta velocitat, conscient del seu retard. Va veure la Blanca 

escrivint a una llibreta i quan va ser just darrere seu li va fer un ensurt eixamplant els braços i 

exclamant buu! La Blanca es va girar d’una revolada i inconscientment es va aixecar del banc, 

carregant a sobre un esglai intens. Còmicament la Blanca es va aguantar al banc per impedir 

caure de l’espant i amb la mà es va refregar el front.  

- Dona, no m’espantis tu a mi! – va avisar en Miquel amb un somriure els llavis. 

- Va, no perdem més el temps, que ja han obert l’ajuntament. 

Entre les rialles i acudits ximples que s’explicaven van arribar davant la porta d’entrada, amb 

esbufecs de cansament continus. La immensa porta vermella de l’ajuntament captivava les 

mirades dels turistes perduts pel poble. La façana antiga desconcertava els visitants però a 

l’interior s’obria una sala bonica que sorprenia els hostes. La Blanca admirava la làmpada 

sostinguda al sostre on hi havia dibuixat diversos retrats de persones desconegudes. Va passar 

la mirada per les escales. Unes escales blanquinoses amb una catifa llarga que queia fins a baix, 

i alçant la mirada es va trobar un home observant l’expectació de la Blanca i en Miquel. No 

semblava sorprès de la reacció d’ells, gràcies al costum. L’home no es va immutar en baixar les 

escales quan va demanar estrictament que què volien, i ells com a resposta van afirmar que 

havien de parlar amb l’alcalde, qui també s’encarregava de dur a terme els papers del poble. La 

placa d’en Miquel va produir una reacció instantània a l’home que continuava dret sense dir 

res, mirant atentament els seus moviments. L’home era esquifit i prim però la gavardina 

d’hivern que portava posada el feia semblar més formal, tot i la serietat i l’avorriment que 

expressava. L’home els va guiar passadís avall fins a l’oficina de l’alcalde. A diferència de la 

resta de l’edifici, aquella oficina era moderna amb un vidre que ocupava la meitat de la paret. 

L’alcalde estava d’esquenes amb una muntanya de papers mal posats damunt les seves cames. 

Concentrat amb el seu desordre ni s’havia adonat de la presència d’en Miquel i la Lluna, però 

ells sense saber com actuar van estossegar expressament per captar la seva atenció d’alguna 

manera. L’alcalde va girar la cadira de rodes amb un moviment rotatori i es va mirar en Miquel 

perquè de fet es coneixen per la investigació de la Lluna. L’alcalde es deia Joan. Tothom el 

considerava un personatge a seguir, igual que la resta de la seva família, que vivien en una casa 

gran al mig del poble. Les visites consecutives de la seva dona acompanyada de les seves dues 

filles feien envejar a algunes famílies. A més a més, la generositat que desprenia en Joan en 

inversions econòmiques pels bancs destrossats, o per actes benèfics li apujaven el rang sense 

parar. Les dues bessones assistien a l’escola, i tant l’una com l’altre eren alumnes de deus. 

Passaven la majoria del seu temps lliure llegint i estudiant, en canvi la resta d’alumnes sortien 

cada tarda per anar a jugar al parc. Tots els seus companys les van conèixer directament a 

l’escola, ja que no solien sortir de casa i si ho feien, anaven en algun viatge lluny i no tornaven 
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fins als primers dies de col·legi. Aparentaven tenir una vida perfecta, però en Miquel va saber 

tota la veritat darrere la perfecció la setmana després de culpar en Daniel. L’alcalde va 

prometre en Miquel que si resolien l’assassinat, anirien de copes al millor bar del poble, i un 

dia doncs,  tant en Miquel com en Joan es van emborratxar i van passar tota la nit contant 

històries personals d’allò més inquietants. En Miquel li va explicar per sobre la història d’ell i 

la Blanca i que ja tenien pensat un futur pròxim però malauradament, amb el cas, la parella es 

distanciava. En canvi, en Joan, que és qui va parlar gairebé tota l’estona, va contar els mals de 

caps que tenien amb la seva família, la mala relació amb els seus germans per culpa de deutes 

financers i les dues filles malcriades que manipulaven a tothom qui s’apropava amb les seves 

cares d’àngel. També va explicar alguns trets per sobre de la seva dona, qui li exercia molta 

pressió per tal d’ aparentar la família perfecta per així elevar l’interès dels seus amics i 

amigues. Tot i la ressaca del següent dia, tant en Miquel com en Joan recordaven el que 

s’havien explicat i quaranta anys després, quan la Blanca i en Miquel es van presentar a la seva 

oficina, en Joan va recordar  que aquella dona era la mateixa  de la qual en Miquel n’estava tan 

enamorat.  

- Ei, Joan, com va tot? – va preguntar en Miquel per dissimular l’estranyesa d’en Joan. 

- Tu ets la Blanca oi? – va prescindir en Joan. 

- Sí. Com ho sap? 

- Les descripcions s’escauen molt al teu físic... 

- Com diu? 

- Res, Blanca, recordes per què estem aquí, no? Doncs no perdem més  temps. 

Va concloure en  Miquel fulminant en Joan perquè callés d’una vegada. 

- És veritat, però després em deus una explicació. – va finalitzar la Blanca amb un bri de 

curiositat.  

- No pateixis. Bé, Joan t’haig d’informar d’un... 

- Assassinat? 

- Sí, ja n’estàs al corrent? – va preguntar en Miquel, content de no repetir l’explicació 

altra vegada.  

- Sí, i haig de dir que tot això és un desastre. Heu de trobar l’assassí i ràpid. Els rumors 

no trigaran a escampar-se i el poble esdevindrà un cau de criminals. Ho enteneu, oi?  

- Sí, sí, és clar que ho entenc, i farem tot el que podrem. – va contestar en Miquel 

fermament.  

- Et prometo unes copes, i a tu també Blanca, si vols. 

- Com sap el meu nom? – va repetir la Blanca cansada d’aquell joc. 

- Blanca, ara no. La història és molt llarga.  

La impaciència de la Blanca no era desconeguda per en Miquel, així que es va jurar a sí mateix 

que un cop deixat enrere les oficines, li explicaria fil per randa el que volia saber. Aleshores 

tenia solament 24 anys, i no pensava realment el que deia.  

- Joan, no tindries pas els papers de les cases, per saber el nom dels antics propietaris i 

així analitzar més profundament vincles que ens podrien portar a l’assassí? – va 

preguntar directament en Miquel sense entrebancar-se en cap moment.  
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- Sí, els guardo tots jo. El meu secretari no és de confiança en aquests temes... 

En Miquel va estendre un retall que indicava l’adreça exacta de la casa en qüestió i li va passar 

a en Joan, esperançat d’obtenir la informació necessària, en cas contrari passarien directament 

en un full blanc on no sabrien el camí següent per continuar el cas amb precisió. En Joan va 

llegir la llarga adreça. 

- No fotem! La mateixa casa que va morir en Daniel? – va bramar malhumorat l’alcalde. 

- Sí. Per aquest precís motiu necessitem urgentment els papers.  

- No m’hi entretindré, vaig a buscar-los de seguida. 

Al cap d’un minut va arribar amb una carpeta plena de fulls blancs amb la informació adient 

que els podria ajudar a avançar. En Miquel va agafar els fulls i va llegir en veu baixa per anar 

més ràpid.  

- Hi vivia una dona que va morir l’any 1955 per causes desconegudes... 

- Per un atac de cor. – va especificar en Joan. 

- Com ho sap? 

- No ho van voler especificar perquè no sabien realment si era veritat, però el metge  va 

apuntar directament aquesta causa. El seu home la va abandonar cinc anys abans que 

morís. 

- D’acord. Continuem. Aquí diu que el seu marit la va abandonar, com vostè diu, cinc 

anys abans de la seva mort tot i que no especifica on va anar a viure. – va explicar en 

Miquel decebut. – per tant, no descartem la possibilitat que continuï rondant per aquí.  

- O per Portugal. – va manifestar la Blanca fixant la vista a la carpeta. 

- A què ve ara això? 

La Blanca no li feia gens de gràcia aprofundir tant en els detalls davant l’alcalde per la seva 

inseguretat, però al moment de decidir què feia, va sonar el mòbil d’en Miquel. Sonava The 

show must go on de Queen. Ell, compadint-se per la falta de respecte, va agafar el telèfon amb 

rapidesa per així prosseguir.  

- Víctor, ara estic en un mal moment... segur que pot esperar... què hi fas allà?... què ha 

passat?... ves al gra... perdona?... no pot ser... merda!... venim ara mateix. 

Va penjar el mòbil d’una revolada i va marxar de la sala a tot córrer intuint que la Blanca el 

seguiria. En Miquel va deixar caure tots els fulls prescindint del desordre que acabava de 

muntar. Caminava sense parar, però això no volia dir que la Blanca no aconseguís la victòria en 

aquella llunàtica cursa. Van pujar al cotxe i de seguida enfilaren carretera amunt.  

- On anem?  

- Directes a casa en Daniel. 

- Què ha passat que sigui tan urgent? 

- L’han trobat mort. 
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Calumniar l’innocent. 

La Blanca reconeixia els policies pels aspectes físics que atreien la seva atenció, però la majoria 

d’ells li eren desconeguts. Corrien per la casa, amunt i avall. Alguns calculaven distàncies, 

d’altres investigaven la làmpada i l’analitzaven al detall, d’altres xerraven amb nerviosisme, 

com si les seves vides depengués d’aquell fet, d’altres subjectaven bossetes de plàstics... i poc 

després, en Miquel s’unia a aquell rebombori. Sense saber ben bé com actuar, la Blanca es va 

quedar esperant en Miquel a fora, no estava del tot segura si el pas li era permès a aquell punt 

tan extrem. El cel era rúfol predint una gran tempesta. Per evitar mullar-se i per la curiositat 

que l’envaïa va entrar dins la casa sense pensar-s’ho dues vegades. Ningú li va dir res excepte 

en Víctor, qui estranyament li va preguntar com creia que es relacionava amb en Daniel de fa 

quaranta anys, i la Blanca, com a resposta, va afirmar que aquell fet demostrava que l’assassí 

no era jove. Dit allò, la Blanca es va acostar al cadàver encara subjectat amb una corda al coll. 

La imatge era terrorífica i feia glaçar la sang. Tot i que no impressionava tant com els cadàvers 

de les dues noies, xocava la imatge d’aquell pobre home penjat pel coll.   

- Miquel, Miquel...  

Havia de parlar amb ell i era important. 

- Què vols? – va preguntar en Miquel enfeinat.  

- Qui l’ha trobat mort? 

En Miquel va quedar parat una bona estona badant boca.  

- ... No en tinc ni idea.  -va dir amb ràbia continguda.  

La Blanca va assentir com un infant obeint els seus pares i es va fixar en el muntatge. L’única 

diferència era la persona, totes les altres coses es mantenien exactament  que feia   quaranta 

anys. Els dos Daniels havien sigut assassinats de la mateixa manera. La nota declarant-se 

culpable estava oberta damunt la mateixa taula on van trobar la nota d’en Daniel de feia 

quaranta anys, i de fet l’escrit era exactament igual, com era d’esperar. Els policies 

especialitzats en la investigació criminal concentraven les mirades en un mateix punt: el 

cadàver, i com a normativa estava prohibit rectificar l’escena del crim i per aquesta raó fins que 

no haguessin anotat cada detall imprescindible, i el jutge fes l’aixecament del cadàver, 

deixarien en Daniel penjat d’una corda.  L’esglai dels seus ulls mostraven pànic i certament 

desconcertaven el personal.  El fet que l’assassí no hagués retocat res del muntatge, deixava 

clar que  volia que entenguessin la història de fons, i certament el patró es repetia: un home 

borratxo solter que vivia en un lloc allunyat de la civilització penjat i una carta de confessió. El 

so de la pluja es va intensificar immediatament i tots els policies de fora van entrar aglomerant-

se a la sala. La meitat d’ells no sabien res, l’única informació que se’ls hi encarregava era 

trobar indicis. Amb l’assassinat d’en Daniel, es donava a entendre que la intenció del criminal 

no consistia a fer-los empassar que en Daniel era l’assassí. Ara, més que mai recolzaven a la 

Blanca. La hipòtesi es basava en què l’individu volia donar veu i contar la seva història, 

probablement d’un passat fosc. Es podria mig afirmar que si l’assassí hagués viscut a la 

mateixa casa dels dos assassinats, possiblement la dona hauria mort als voltants del seu 
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casament, però tan sols era una hipòtesi, res més. La casa era de fusta, i la façana tenia un balcó 

senzill al pis de dalt. La teulada era triangular. L’estil recordava a les típiques cases suïsses. Els 

papers de la casa, que havia llegit Miquel feia poca estona, limitaven les generacions que hi 

havien viscut començant per l’home i la dona. Els hi caldria rellegir els fulls tres vegades des 

del principi fins al final, perquè probablement la informació que havien passat per alt a causa 

de l’assassinat d’en Daniel, era important per entendre el que havia passat i potser continuaria 

passant. La concentració de tants membres del departament d’investigació era excessiva, i no 

deixaven treballar els veterans i professionals amb claredat. La Blanca no aportava res en 

aquell lloc, com molts altres, així que es va acomiadar d’en Miquel amb l’excusa d’estar 

cansada i li va dir que el passaria a recollir quan acabés. No li importava mullar-se així que 

amb una petita correguda va arribar al cotxe. L’impacte de la pluja amb el vidre de davant 

dificultava veure el camí, així que va baixar sense pressa. El cel era gris i els arbres alts 

atapeïen la visió. Al cap de mitja hora va arribar al peu de la muntanya i finalment es va adreçar 

a casa seva. 

 

La porta d’entrada emetia un soroll estrident per falta d’oli. No li importava deixar fang per 

casa, ni el  desordre monumental en el que vivia . Al menjador hi havia poca llum de l’exterior 

així que va encendre els llums a l’instant. La Blanca va menjar un mos abans de posar-se a 

treballar. Seguidament es va adreçar a la seva part preferida de la casa, el soterrani, que estava a 

les fosques.  Just en el moment d’obrir el llum va observar que els papers continuaven intactes. 

Abans d’oblidar el tema Portugal, s’ho va anotar a la llibreta, i no va trigar gaire en compadir-

se de sí mateixa per haver passat per alt aquell detall tan valuós. Prosseguint la feina que tenia, 

va llegir amb detall cada anotació que havia fet quan era jove. La cal·ligrafia era vasta però 

legible. Amb tant rebombori i desordre no s’adonava de l’estat de claustrofòbia que desprenia 

aquell soterrani. Però el seu repte consistia en concentrar tot la seva ment en els assassinats, i 

com a recompensa, si aconseguia trobar l’assassí, probablement tot el veïnat l’entendria i 

finalment , l’acceptaria. Tot podria canviar d’un segon a l’altre, i no volia perdre el temps amb 

bajanades com ara, la compra, comprovar si la nevera continuava buida, fer el llit o passar 

l’escombra. Qualsevol persona que entrés la prendria per boja. Però la Blanca sabia que el cas 

en qüestió no era aquell.  Subjectant un full DINA 3, rememorava memòries que la distreien en 

tot moment. Al paper hi havia dibuixat una persona, com la que havia fet davant l’ajuntament. 

L’estil de dibuixar no havia millorat ni en quaranta anys. Damunt la perruca hi havia un 

interrogant amb una llarga fletxa senyalant-la. Sabia que hi havia d’haver un vincle amb la 

perruca, però per molt que intentés esbrinar-ho sempre acabava allà mateix i no en treia res de 

profit. Exhausta, la Blanca va deixar anar els papers damunt la taula. L’anàlisi de l’escena 

s’ajustava a la perfecció. Coneixien l’origen del vestit, on el va comprar, la procedència de les 

plomes d’ocell que coincidien amb l’origen del vestit, el fang creant una hipòtesis que la 

víctima havia estat arrossegada, el collaret del tipus fluorita, el ganivet d’acer que aportava 

directament a ser una persona poc involucrada amb el tema de les armes... ho tenien tot 

controlat excepte la perruca. Però encara que trobessin algun sentit, continuaven estancats. Els 

hi faltava un rerefons per entendre completament de què anava, però malauradament l’intent 

fallia cada cop que provaven d’endevinar-ho. La Blanca pensava més enllà. Imaginava un futur 
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en què ho entenguessin tot excepte qui era l’assassí. Quaranta anys de rebombori. Quaranta 

anys de solitud. I quaranta anys estancada allà mateix. Trobar el criminal s’havia transformat en 

una necessitat per a la Blanca. Necessitava que retornés tot allò que havia perdut.  

La tempesta va durar tota la tarda. Tot i això, la Blanca no es va fer enrere per donar un petit 

cop de mà a en Miquel i anar-lo a buscar. El rellotge marcava les set del vespre i tot i que sabia 

que recopilar tota la informació i la recerca d’indicis no era gens fàcil, i a més tractant-se 

d’aquell mateix cas, es va decantar per anar a la casa d’en Daniel. Va encertar de ple el termini 

de la recerca. En Miquel estava al porxo amb un posat seriós amagat entre paraigües d’altres 

policies. A la Blanca no li va caldre mullar-se perquè el cotxe llampant atreia les mirades.  

- Gràcies Blanca, has vingut a l’hora exacta. – va somriure en Miquel mentre deixava el 

paraigua xop a la part del darrere.  

- Perfecte. Alguna novetat?  

- Relacionada amb el cas, malauradament no... 

- Però... 

- Però relacionat amb els policies, sí.   

La Blanca va engegar el cotxe amb un soroll estrident i es va encarar a la carretera. 

- Es veu que algun líder anònim en mig dels policies s’ha començat a queixar de les 

poques explicacions que els hi fèiem arribar, i com és evident, tota la resta de la penya 

hi ha estat d’acord.  – va aclarir en Miquel descordant-se la dessuadora molla de la 

pluja.  

- Volen explicacions. 

- Exacte. 

- I què penses fer? 

- Ah, no ho sé, per això t’ho demano a tu. 

- Si volen explicacions, tindran explicacions. 

- I la teoria de què l’assassí estigués infiltrat a la policia? 

- Tens alguna sospita d’algú? 

- Cap ni una. 

- Doncs oblida’t de la teoria.  

La Blanca va explicar detalladament el petit pas que havia fet des de casa seva. Eliminant la 

possibilitat d’anar directament a l’ajuntament, va reconèixer que li provocava una mandra 

tremenda tornar a sortir de casa  i que de fet, l’alcalde exposava el seu número de telèfon per a 

qualsevol necessitat dels del poble. Per això li havia trucat demanant fotos dels documents que 

havien llençat per terra no feia pas gaire. En Joan hi havia estat d’acord sense insistències.  

- El propietari de la casa i espòs de la dona que va morir es diu Daniel i no podem 

prescindir de la coincidència.  – va afirmar la Blanca passant-li el mòbil perquè pogués 

observar amb claredat i entendre més bé els documents. 

- I com saps que en Joan és de confiança? Potser ha rectificat el nom per fer-nos tornar a 

tots bojos! 
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- No podem culpar a tothom a qui veiem, a més a més quan has llençat els papers i t’has 

aixecat de la cadira, l’has deixat de manera que trepitgés els fulls. 

En Miquel va observar el punt negre de brutícia situat a la part superior. 

- No hauria tingut temps de retocar-los i tampoc sabia que els hi tornaríem a demanar. 

- D’acord, d’acord, m’has convençut... – es va rendir. 

En Miquel observava la Blanca de reüll però la Blanca ja se n’havia adonat. No li intimidava de 

cap manera, al contrari, se sentia reconfortada.  

- Per què en Joan coneixia el meu nom? – va exaltar per desconcertar en Miquel. 

- No res. Deus ser coneguda per aquí. 

- Això no t’ho empasses ni tu!  

L’explicació detallada del que havia passat va durar tot el trajecte, i la Blanca absorbia aquelles 

paraules sense massa entusiasme. En Miquel va començar explicant que havien anat de copes 

amb l’alcalde com a victòria i que s’havien contat secrets del tot profunds. La Blanca insistia en 

saber més enllà així que sense embuts, en Miquel es va desfogar. Tot el que li va explicar va fer 

retornar a la Blanca al passat per uns instats. Escoltar la veu del mateix noi que havia compartit 

tant, li donava una pau interior que no solia tenir. El tema romàntic adolescent havia quedat 

sota la tomba durant tots aquells anys, i per fi en Miquel va treure el tema forçosament. Ho 

presentava en tercera persona, com si es tractés d’algú altre. Durant el trajecte també van tractar 

el tema Portugal i per què la Blanca havia deixat anar la paraula al mig d’una conversa amb 

l’alcalde. Ella ho va explicar fil per randa, tal com ho havia fet en Miquel. Al cap de mitja hora 

aproximadament cadascú descansava a casa seva.  

 

En Miquel va agrair a la Blanca que l’hagués acompanyat quan va sortir del cotxe, però sense 

miraments ella ja s’encaminava cap a la carretera principal. La pluja persistia. L’afabilitat de la 

Blanca deixava perplexa a moltes persones víctimes de falsos rumors sobre ella mateixa. Dins 

seu li feia llàstima totes les crítiques amb les quals havia hagut de viure però en Miquel sabia 

que era forta i que tot i els insults es mantenia dreta. L’endemà havia de matinar però des de 

l’aparició d’un altre cadàver, no se sentia prou segur d’agafar el son. Tot i això, ho va intentar. 

Es va ficar al llit desesperat per tot el que estava passant i insegur de qualsevol cosa que 

l’envoltava. En Miquel no li agradava reconèixer que l’única persona que li quedava a prop seu 

era la Blanca, de fet sempre havia estat ella. Els seus pares havien mort quan ell tenia deu anys. 

La tragèdia es va retenir dins seu durant molt i molt de temps. La seva germana i ell van haver 

d’anar a viure amb els seus avis que no vivien gens lluny del poble on hi havia l’escola i tenien 

les amistats més importants. Com que la casa era propietat dels seus avis, quan va acabar el 

grau universitari va escollir quedar-se a la casa on vivia abans. Al principi li feia por que els 

records tornessin de cop, però va ser aquell moment en que es va adonar que mai havia oblidat 

el què va passar i sempre persistiria al seu cor. No es podia esborrar de cap manera. A la Blanca 

li havia agradat la idea de tenir una casa per ells dos sols, ja que ell era major d’edat. Era com 

un canvi radical de les seves vides. Les amigues de la Blanca envejaven tot el que tenien. 
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Durant tota la vida havien mantingut un flirteig, i de fet des de l’escola de primària creuaven 

algunes mirades i es regalaven construccions de plastilina que no arribaven sanes i estalvies a 

casa. Quan van començar a anar a l’institut, la Blanca va conèixer  molta gent nova, però mai 

havia oblidat aquell nen que tan feliç la feia. Quan van ser prou madurs van entendre que la 

seva amistat advertia una relació futura, així doncs, van anar quedant. Per a en Miquel, un dels 

millors moments de la seva vida. Recordava els nervis abans de les cites, els consells de la seva 

germana, atesa que la coneixia molt bé, i les compres a últimes hores també amb la seva 

germana perquè no tenia res per posar-se. Després del que va succeir amb  la Lluna tot es va 

esvair. En Miquel va seguir les instruccions estrictes del cap de policia, fruit de la seva 

obediència i timidesa. En canvi la Blanca, increïblement tossuda  va contradir  tot el que deia la 

policia. Tant si era vertader com si no ho era. Va arribar un punt que la seva presència va ser 

ignorada per a tothom, fins i tot per en Miquel i a partir d’aquell moment no es van dirigir la 

paraula. Els policies van sortir vencedors i la Blanca va quedar sucumbida. Fora de casa seva 

només hi van quedar els rumors difamant-la, criticant el  que deia, opinava i expressava, encara 

que només es tractés d’afers banals com ho és l’elecció d’un producte al supermercat. La 

retrobada d’en Miquel i la Blanca no només es tractava d’un afer policíac, i tots dos ho sabien. 

Abans que la Blanca acceptés el tracte (malauradament amb amenaces, tot i que ell coneixia 

perfectament que la Blanca es moria de ganes per entrar en un altre cas d’assassinat i a més 

relacionat amb el de la seva amiga) en Miquel va anar a interrogar a la família de la Sònia 

Almató. Els papers havien canviat. Ara a ell li pertocava el rol del policia que interroga a la 

família, i feia quaranta anys ell pertanyia a la família . No volia expressar el desconsol davant 

la mare de la noia assassinada, però sentia pura llàstima i es veia obligat a aturar les llàgrimes 

que rememoraven temps remots. Aviat en Miquel va caure en un son profund enmig d’uns 

pensaments caòtics.  

Hivern del 1953  

La Blanca estava asseguda al sofà de la saleta. La tia Carme havia anat a fer la compra 

setmanal així que va aprofitar aquell moment íntim per a les seves prioritats. Es va sostenir al 

respatller, va tancar els ulls i es va endinsar a un pensament profund que l'amoïnava des de 

ben petita: la seva família. Des d'aleshores la tia Carme l’havia acollit. Tant ella com la 

majoria d'altres persones i familiars havien assegurat la mort dels seus pares en un accident 

de trànsit quan ella tenia nou anys. La Blanca va perdre el coneixement després del tràgic 

accident i no recordava res de la seva vida anterior. Volia imaginar com eren físicament els 

seus pares, ja que no guardaven cap fotografia. Segons la Carme, la seva germana era més 

aviat morena, esvelta i segura de si mateixa i en canvi el seu pare era ben ros amb ulls blaus i 

d'origen suec. Van venir a viure al poble quan es van casar i la casa va ser reformada quan 

ella creixia. Tot el que recordava de la seva vida era que havia estat vivint amb la tia Carme i 

ja la considerava com una mare i de tant en tant fins i tot amiga. La setmana passada la 

Blanca estava llegint un conte detectivesc d'una versió adaptada de Sherlock Holmes quan la 

Carme va entrar desanimada per la porta. La Blanca sabia que s'acostaven males notícies. La 

tia es va asseure el seu costat i sense dir ni piu li va retirar el llibre de les mans, es va 

incorporar i va començar a explicar la tragèdia més gran que havia sentit la Blanca. La 

Carme amb tota la serenor del món li va explicar que li havien diagnosticat càncer i que potser 
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algun dia, desprevingudament se n'aniria amb els àngels i l'observaria des dels estels. La tia 

Carme es recolzava amb la gran maduresa de la Blanca així que va anar directe al gra. La 

Blanca no va plorar aquell dia. De fet, va pujar a la seva habitació a correcuita i va començar 

a investigar sobre la malaltia per trobar algun remei que solucionés el problema. Va estar tres 

setmanes tancada sense sortir i no trobava res en especial. Els últims dies, decebuda per la 

seva fallida recerca, va decidir crear un beuratge amb herbes medicinals o qualsevol cosa que 

ajudés l'estat de la seva tia. Va anar a demanar consell a l'ambulatori, a la farmàcia i després 

d'algunes respostes significants va anar al bosc a buscar algunes plantes que ajudarien a 

progressar. Quan va tornar del bosc, però, va trobar la seva tia asseguda a la butaca. Li volia 

explicar la importància de cada planta que havia recollit. La seva mirada estava concentrada 

a la televisió que emetia les notícies. No deixava d'observar les imatges. No parpellejava en 

cap moment. Estava blanquíssima i els moviments bruscos de la Blanca no la despertaven. Poc 

després a la Blanca li varen caure les flors a terra. 

 

La petita revolució policíaca es va estendre per tota la comissaria. Tal com havien acordat la nit 

anterior, explicarien tot el que sabien per poder unir les peces del puzzle. En Víctor, com de 

costum, va engegar la conversa demanant com sabien que havien d'anar a aquella casa des d'un 

bon principi. En Miquel, amb l'ajuda de la Blanca, va contar tot l'afer del vestit Rosa Preta i 

l'adreça que els hi havia donat la Indira. Partint del interès que mostraven tots, es van 

encaminar al tema Portugal i les probabilitats de què hi hagués alguna relació. També van 

aprofundir en el que havia passat el dia abans a l'ajuntament. Tot i que no es tractava d'una 

informació gaire rellevant van continuar amb el tema dels propietaris d'aquella casa. La dona 

que havia estat abandonada pel seu espòs i que va morir per una causa no del tot definida, i el 

seu marit Daniel qui relacionaven amb Portugal. Després d'acabar l'explicació, la Blanca va 

iniciar un canvi en la conversa, sense desviar-se del tema. 

- Qui ha trobat en Daniel mort a casa seva? 

Les mirades dels policies es van creuar simultàniament deixant pas un silenci sepulcral. Com 

era evident, en Víctor va prosseguir. 

- Com que vosaltres anàveu pel vostre compte, nosaltres també.  

- Espero que no hàgim infringit la llei o el que sigui que s’infringeixi... només volíem 

comprovar la casa d’en Daniel per assegurar que no era sospitós... – va aclarir l’Àlex 

tremolant. 

- No passa res. Sou part de la policia, però m’agradaria més que m’ho diguéssiu abans 

d’actuar. Ara que sabem tot el que havíem de saber, no ens podem separar en cap 

circumstància. M’heu entès? – va dir en Miquel amb aires de tranquil·litat. 

A la Blanca se li feia estrany que justament el dia de l’assassinat, la policia hagués anat a la 

casa, s’ho va callar perquè no volia embolicar més la troca. La reunió havia durat més del 

previst. Al cap d’uns quants minuts, la comissaria va quedar deserta quedant només ells dos. 

Tot i que el cas era diferent. Les queixes dels policies havien semblat un joc de mainada. Es 
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comença amb bon peu el joc i al cap de poc tot es desvia i només saben acudir als adults. En 

aquell cas, tots ho eren.  

En Miquel no sabia continuar la investigació, com la resta dels investigadors, així que es va 

regalar un breu descans. Li va proposar a la Blanca si tenia ganes d’anar a fer un mos a algun 

restaurant del poble. Ella, no s’hi va negar.  

El restaurant que havien escollit estava situat a la cantonada del carrer principal. La façana, 

com la resta de cases del voltant era gris i estava decorada amb unes quantes roselles al balcó. 

Les parets interiors eren de pedra. Un senyor gran netejava les copes de vidre rere la vidriera i 

un altre senyor estava assegut a la barra  llegint el diari. El cambrer no va trigar 

gaire en demanar-nos què volíem. Amablement, tant la Blanca com en Miquel van escollir un 

cafè sol per així despertar-se i poder continuar més energètics. Es van asseure a una taula petita, 

prou a prop de la barra com perquè el senyor que mirava el diari pogués entendre de què 

parlaven. Dissimuladament, van començar a crear hipòtesis sobre els assassinats que no els 

deixava tranquils. Com que el recinte era poc espaiós i no se sentia ni una mosca excepte ells 

dos conversant, els dos homes es van girar intervenint a la conversa. 

- No deveu pas ser vosaltres els policies encarregats de la investigació, eh? – es va 

giravoltar el senyor amb el diari a les mans.   

- Sí. Sí que ho som. 

- En sabeu alguna cosa més d’aquell brètol, eh? 

El senyor portava una barba blanca extremadament llarga comparat amb els pocs cabells que li 

quedaven. Portava una camisa de quadres vermella i uns texans esparracats a la part del genoll. 

Semblava sentir-se còmode en aquell bar. 

- No, de moment no. Ja li arribarà en cas contrari. – va avisar en Miquel. 

- Creu que l’assassí està per aquí a prop?  

- No ho sabem.  

- Va mulleu-vos una mica que tots som de casa!  

- No sabem res més del que ja sap vostè. 

El senyor es va acostar a la taula deixant el diari en una altra taula, com si de sobte ja no li fos 

important. 

- Sabeu? En Daniel era el meu amic, i sé que no es va suïcidar com tampoc ho va fer 

aquest altre Daniel. 

- Sí que corren de pressa les notícies. 

- No són notícies, encara. Són rumors. – va fer una llarga pausa. - Feu-me un favor, eh? 

Escolteu la meva versió i després opineu.  

- Endavant. – va fer en Miquel encuriosit. 

- Pel poble hi ha algú, me l’imagino simpàtic per ocultar els problemes i sobretot amagar 

la seva verdadera identitat com a criminal. Probablement jo hi he parlat directament, i 

això em fa posar la pell de gallina. Ronda per aquí a prop, i si no el trobeu, ens matarà 

a tots! M’heu entès? A tots! Inclosos vosaltres. Com no us afanyeu... Ja me l’imagino 
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jo torturant a les seves víctimes, i de cop m’imagino jo lligat per tots cantons i sentint 

aquell dolor tan extrem que arriba un punt que desitges desesperadament la mort. 

Després, l’assassí ben ensangonat t’agafa brutalment pel coll fins que la teva respiració 

s’apaga lentament, i quan estàs del tot mort, et clava un punyal o et penja del sostre... 

- Pari el carro! No ho digui pas d’aquesta manera que començarà a estendre la por a tot 

el poble.  

- Amic, has de saber que no sóc l’únic que té por.  Els rumors ja han passat a fer  

història. Poca gent surt de casa a no ser que sigui per comprar o visitar algun parent. 

No sóc l’únic aquí que té por. 

Quan van acabar-se de beure el cafè, tot i que no se sentien més alleujats del que pretenien, van 

sortir del bar cohibits per les afirmacions d’aquell senyor desconegut. No havien estat en cap 

moment conscients de tots els rumors que ara dominaven el poble. Sabien que les notícies eren 

necessàries però no coneixen la rapidesa en què s’escampava qualsevol cosa en un poble petit. 

Sense distraccions, es van encaminar cap al cotxe de la Blanca, com de costum, i van deixar 

enrere l’ambient de pena i sobretot temor. 

 

La Sònia Almató havia quedat amb les seves amigues al restaurant més a prop d’on la varen 

trobar. Tant els propietaris com els cambrers rebutjaven la idea que l'assassí pogués estar en el 

recinte, declarant que l'última persona que marxava era l'amo i mai s’oblidava de revisar tots 

els racons del restaurant per si algú s'havia deixat alguna cosa. Quan el interrogatori es va fer, 

tots els que hi treballaven van explicar idènticament que el grup d'amigues va marxar al voltant 

de les nou. Tot i això, algunes d'elles van marxar de seguida amb la moto, i les altres es van 

esperar a que les vinguessin a recollir. Les càmeres de vigilància de l'exterior afirmaven la 

teoria, però ningú va parlar de què havia passat a continuació. Segurament cap treballador ho 

havia vist. Les imatges captaven cada moviment d'aquelles adolescents. A les 8.12 

concretament, dues d'elles van marxar amb una mateixa moto. L'una anava al davant i l'altra al 

darrere. Es van abraçar i no van trigar gens en marxar. Quedaven cinc noies més. Al cap d'un 

quart d'hora un volvo negre va enfilar carretera amunt i va carregar a dues noies més. Aquell 

cop, les amigues es van asseure a uns bancs del davant del restaurant i van fer petar la xerrada. 

Malauradament les càmeres no captaven el soroll. Van estar-hi prop de mitja hora. Eren tres 

quarts de nou. Bastant tard considerant que hi eren des de les sis. Al interrogatori, les  amigues 

de la Sònia van afirmar que el batxillerat va provocar la separació de moltes d'elles i algunes es 

van veure obligades a canviar de poble i fins i tot de país per això era tan important aquell 

sopar. Al cap de poca estona més, un altre cotxe va aparèixer del no-res, mostrant-se a la 

càmera de seguretat. No es podia observar qui pujava i qui descendia del vehicle però quan va 

marxar, van veure que només una noia no hi havia pujat, de fet, la mateixa Sònia Almató. El 

vídeo continuava emetent durant una bona estona. Es veia la noia que agafava el mòbil, 

teclejava alguna cosa i se l'acostava a l'orella. Seguidament va penjar el mòbil d'una revolada i 

es va encaminar cap al camí des d’on s'accedia a les roques encantades. Inesperadament, la 

imatge en què tothom estava absorta es va tornar negra. No es podia visualitzar res més. 

Després de veure tota la cinta les mirades dels policies van concentrar-se directament en els 

treballadors. Després d'assegurar que el que deien era veritat, els van descartar de la llista de 



 
107 Novel·la negra 

sospitosos. Deixaven clar que cada dia, les càmeres de seguretat s'apagaven a les 9.15. En 

Miquel se li feia estrany que un restaurant com aquell apaguessin les càmeres però 

ells es afirmaven que el pressupost s'elevava si volien que les càmeres es mantinguessin obertes 

a la nit, tot i que no era res de nou, ja que molts locals concentraven un grapat de càmeres per 

espantar els lladres o qui fos que intentés robar. A més a més, a la porta d'entrada del restaurant 

hi havia un cartell indicant que hi havia una alarma a l'interior. Precisament per aquest motiu en 

Miquel va optar que la coincidència en aquell fet no existia. L'assassí sabia que les càmeres 

s'apagaven just en aquell minut. 

 

Juliol de 1962 

En Miquel malgastava tots els seus esforços en resoldre el cas. Intentava deixar com a aigua 

passada l'assassinat de la Lluna. Li era més difícil del que es pensava. En aquells moments, en 

un sol estiu ho havia perdut tot. Ja no tenia res. Estava sol i no entreveia cap camí clar que 

pogués desviar el seu futur cap a un de millor.  

La Blanca es resistia a deixar la investigació que duia a terme ella sola. Només havia passat 

un mes de l'incident i probablement només havia mantingut una relació de contacte amb en 

Miquel i alguna altra persona . Quan sortia a fer un tomb pel poble, tothom la molestava 

interferint en la seva pèrdua. Va arribar un dia que va decidir sortir de casa només quan fos 

imprescindible. Era major d'edat i tenia l’opció de fer el que volgués sense cap permís. 

Aquesta frase la remarcava cada dia quan es penedia de tenir una vida massa solitària. 

Algunes persones li deien que no era gens bo estar-se a casa i no respirar aire fresc, però això 

no la va fer canviar en res. 

 

Qüestionant la veritat 

La casa de la Blanca desprenia fredor i poca comoditat. Feia uns quants dies que havia 

abandonat les tasques que s’han de fer per mantenir una casa en condicions. Es va posar a la 

banyera per escalfar el seu cos. La calorosa escalfor que havia vaporitzat el bany va relaxar a la 

Blanca. De fet, buscava aquella sensació per desviar els seus pensaments. Quan va sortir de la 

banyera i un cop ja vestida, es va dirigir a la cuina i es va preparar una truita de dos ous. Va 

engegar la televisió i com era d'esperar el canal local emetia vàries entrevistes de persones amb 

la por al cos. Normalment, el canal mostrava diverses entrevistes sobre temes històrics del 

poble i dels voltants. El gir que havia fet era contundent, i no gaire bo. La Blanca es va fixar 

amb una noia extremadament esvelta que subjectava un micròfon i preguntava qüestions 

personals davant d'uns forasters. Ells explicaven que l'únic motiu que havien decidit fer turisme 

en aquell poble era el misteri que els hi proporcionava el saber que s'hi havien produït diversos 

assassinats. L'home barbut de la dreta afirmava ser divulgador històric dels racons més ocults 

de Catalunya, la dona del seu cantó, que aparentava tenir uns cinquanta anys explicava que era 

fanàtica de les novel·les policíaques i no s'havia volgut quedar a casa sola, i finalment la noia 

més jove del costat d'aquella parella indicava que tan sols  la intriga l ‘havia convençut  d’anar-



 
108 Novel·la negra 

hi. L'entrevista continuava amb diferents preguntes que no es relacionaven entre elles, tot i això 

aquells individus amb els ulls esbatanats s'explicaven d'una manera molt personal i amb moltes 

ganes de descobrir aquell lloc. El rerefons d'aquelles imatges era la plaça principal. La Blanca 

va poder veure la Indira que seia al banc del costat de l'església i semblava absorta amb algun 

teixit pels seus vestits. I a l'altre costat hi havia un home fornit que mai havia vist abans. Al cap 

de poca estona, les imatges van desaparèixer i la televisió va quedar a les fosques. Després d'un 

parell de minuts va sortir la mateixa periodista acompanyada de l'home que abans estava 

assegut a prop de la Indira i que la Blanca mai havia vist anteriorment. 

- Expliqui’m les reaccions principals davant aquesta situació. – va començar a preguntar 

la noia. 

- De fet res en específic.  

L’entrevistadora s’esperava alguna resposta com ara: estic espantat, tinc por i no surto de casa 

excepte els dies necessaris per fer la compra. Es va veure obligada a improvisar. 

- De debò? – va ser l’únic que se li va ocórrer al segon. 

- Sí. 

L’home fornit no deia més del que la noia li preguntava, i davant d’aquella situació tan 

incòmoda l’entrevistadora es va començar a alterar. L’emissió es transmetia en directe, i de ben 

segur que la periodista s’havia estudiat unes quantes preguntes per no quedar-se estancada. Les 

respostes d’aquell individu no li agradaven gens ni mica.  

- I m’ho podria explicar? 

- Sí. En aquest món no tot se sap, però en el cas d’un vell com jo, quan ja fa més de 

quaranta anys que viu al poble, coneix la veritat.  

Havent escoltat  aquelles paraules captivadores, la Blanca va allargar el braç i va agafar la 

llibreta on anotava qualsevol indici o hipòtesi que creia interessant.  

La veritat? Vostè sap la veritat? – es va alterar la noia. 

- I és clar que la sé. Ja t’ho he dit. – va començar a riure l’home com si fos la cosa més 

lògica del món.  

Les paraules del senyor eren voluntàries, amb algun motiu al darrere. Ell volia que algú sabés 

que ell coneixia la veritat. La Blanca no sabia qui. Va parar més atenció. 

- I la policia coincideix amb les teves conclusions? 

- No ho sé. No els hi he explicat.  

Es referia a la policia. L’home deia que sabia la veritat i volia donar a entendre a la policia que 

ell podria ajudar a la investigació. La Blanca no sabia com s’ho havia muntat, però amb pocs 

segons va esmentar les paraules «veritat» i «policia».  

- I això per què? – la noia començava a emprendre el fil de la conversa gràcies a la 

intriga. 
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- Tampoc han acudit a mi. La meva feina no consisteix en explicar tot el que sé. Si fos 

així, tothom coneixeria els misteris més ocults que existeixen.  

La conversa pujava de to. Al principi semblava ser una entrevista qualsevol d’un veí més que 

volia compartir el sentiment de terror, però no va tardar gens en convertir-se en una entrevista 

de profit per a la policia. La Blanca mai l’havia vist, però no era res estrany degut a la falta de 

comunicació amb els habitants del poble. A la llista de “característiques de l’home fornit” que 

anotava la Blanca hi va afegir els adjectius esquerp i solitari.  

- Ens podria aclarir les paraules «misteris més ocults». 

- És senzill. Només hi intervé el punt de vista. La manera que veus les coses és la clau 

d’aquest assassinat. 

A la part superior de la llibreta va escriure “punt de vista” amb majúscules per tenir present el 

terme.  

- No creu que és important explicar tot el que sap a la policia per així acabar amb tot el 

temor? 

La pregunta era banal. No ho havia d'haver preguntat. Cada cop s'explicava amb més claredat, i 

aquella qüestió era massa personal, com una recomanació directa de la periodista. La noia es va 

atrevir a qüestionar-lo d’aquella manera per culpa de la perplexitat que va sentir davant  de 

l’home. L'home va respirar profundament tres vegades i després va marxar. La noia el va 

perseguir amb la mirada però va somriure per tranquil·litzar els oïents. Seguidament la càmera 

es va apagar i altre cop van sortir unes altres persones. Era una parella anciana coneguda per tot 

el poble que repetia constantment la paraula "por" i alguns sinònims de la paraula. 

La Blanca va apagar el televisor. El rellotge marcava les set del vespre. No tenia gana però es 

va preparar un plat de pasta amb tomàquet i carn. Mentre cuinava continuava preguntant-se qui 

era aquell senyor. Primerament havia captat l’atenció de  la Blanca des del fons de la pantalla i 

poc després ell era l'entrevistat. No va voler contestar una pregunta i se'n va anar. La Blanca 

coneixia més o menys a tothom del poble però a  aquell home que havia sortit de sobte, no el 

coneixia de res. I tan aviat com havia aparegut, havia desaparegut. Sense adonar-se'n, la Blanca 

va deixar massa temps la pasta al foc. Se la va menjar igualment. Es va asseure a la taula i va 

decidir esperar l'endemà per comunicar aquells petits dubtes que l’havien sacsejat. Quan es va 

acabar la pasta i se'n va anar directe al llit. 

Fora del comú 

Les sirenes de la policia augmentaven el seu so dràsticament a mesura  que s’acostaven. La 

Blanca estava al costat d’en Miquel i els altres policies locals que havien arribat amb més 

antelació. Ningú no s’atrevia a començar la recerca. Observaven detingudament el cadàver de 

l’home fornit, el mateix de l’entrevista. La Blanca es va compadir de sí mateixa per no haver 

avisat  en Miquel sobre les seves inquietuds del  dia anterior. Li ho explicaria després. Era 

evident que l’assassí que havia matat a la Lluna, a la Sònia i els dos Daniels, tenia relació amb 

aquell afer. L’escena del crim era terrorífica. Les parts del cos d’aquell home, anomenat 

Climent, estaven repartides per tota la saleta. Les dues mans es trobaven prop dels peus de la 



 
110 Novel·la negra 

Blanca. Els dos braços a prop de les mans. Les dues cames al costat d’un gran armari de fusta 

de cirerer. De la panxa fins al coll al costat de l’estufa que continuava encesa i finalment el cap, 

restava al bell mig de la sala i els ulls extrets dels orificis i deixats de qualsevol manera a la 

sala. El més impactant, però, era el cosit de la boca. Un llarg fil negre travessava la comissura 

dels llavis deixant la boca ben tancada. No hi havia cap dubte que en Climent havia parlat 

massa a l’entrevista. La Blanca era fanàtica de la mitologia grega i romana. Li encantava i 

coneixia tots els mites de l’època. Quan va fixar la mirada als ulls desorbitats ràpidament els va 

relacionar amb Èdip Rei, de Sòfocles. Segurament no existia cap vincle amb el tema mitològic, 

però si l’objectiu de la investigació consistia en la recerca de qualsevol tipus d’indici, ella, per a 

la seva part, rebuscava en els seus coneixements. Després de que els policies i investigadors, 

que la Blanca ja reconeixia per altres assassinats comesos els últims dies, ràpidament es movien 

per la sala,  cadascú es va posar a analitzar alguna part del cos concret o objectes de la casa. Ja 

estaven preparats per buscar proves dactilars, cabells, armes... La sang no s’havia assecat, i de 

fet reflectia un roig viu i intens. Era fàcil imaginar que no feia més de dues hores del crim. El 

cos d’en Climent va ser trobat per la Blanca que sense repensar-s’ho més de dues vegades va 

encaminar-se cap a la seva casa. No hi havia anat mai, però l’alcalde li ho va dir. Després de 

trobar-se aquella escena va trucar en Miquel, alterada. No havia tingut temps d’explicar-se 

quan els policies ja estaven davant la casa. Quan els policies es van concentrar en la recerca de 

proves, en Miquel va estirar el braç de la Blanca i la dur al jardí deixat del davant.  

- Comença. – va dir en Miquel sense especificar. 

- Ahir a les notícies van entrevistar a varies persones, una d’elles en Climent. – la Blanca 

li va allargar la llibreta. De seguida en Miquel va canviar la cara. 

- Misteris més ocults? – va preguntar-se. 

- Sabia la veritat, per això el van matar. 

- L’assassí segueix les notícies. 

- I també coneix l’adreça d’en Climent.  

- Això vol dir que l’assassí és capaç d’assabentar-se de tot el que vol saber.  

- Correcte. – va afirmar la Blanca i ràpidament va canviar del tema de conversa. – El 

coneixies? 

- A qui, en Climent? 

- Clar!  

- No. Mai l’havia vist. 

- Haurem d’interrogar a la majoria de gent del poble per saber si el coneixien. – va avisar 

la Blanca amb desànim. 

La feina d’en Miquel s’acumulava cada segon que passava i la Blanca es va oferir per parlar 

amb el veïns. De fet era una pregunta senzilla amb una resposta de “sí” o “no”. En Miquel, 

seguit de l’Àlex i en Víctor li van agrair. Tenien molta feina amb l’assassinat d’aquell individu 

innocent qui havia sigut torturat severament i llençat per casa seva. L’assassí havia pres 

precaucions perquè la veritat es mantingués oculta. 

El cotxe de la Blanca continuava davant la casa de pagès d’en Climent. Per l’aspecte de la 

façana, aquella casa devia haver estat un indret privilegiat del poble a principis del segle XX. 

La Blanca no va perdre més el temps pensant en un passat  remot i es va encaminar cap al 
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sender de roques i bardisses que atapeïa el camí. Es va posar el disc de música que guardava al 

calaix davanter i va abaixar el vidre per sentir l’aire fresc d’estiu. En menys de mitja hora, la 

Blanca estava davant la fleca del poble que se situava a la plaça major. Eren les nou del matí i 

el recinte estava ple de gom a gom. La dependenta es deia Eulàlia. No assolia els 160 metres, 

era rossa tenyida i arrissada i estava servint dos cafès a una taula del costat de la porta 

d’entrada. Quan els clients van veure a la Blanca es van encongir. A la sala es produí un llarg 

silenci i quan finalment l’Eulàlia va parlar, els murmuris van prosseguir.  

- Què voldria? – va demanar esquerpa. 

- Et volia fer una pregunta. – va dir també molt seca. 

- Endavant. 

- El coneixes o et sona d’alguna cosa? – va preguntar la Blanca ensenyant-li una 

fotografia esgrogueïda que havien trobat a la prestatgeria del menjador.  

- feta amb una Polaroid. 

- Ni idea. 

Clarament la dependenta no mostrava prou seguretat. La Blanca tenia la intuïció de ser 

enganyada. Va sortir de la fleca decebuda pel comportament d’aquella petita comunitat. Al seu 

davant hi havia la petita carnisseria. Es va alegrar quan va veure que no hi havia ningú excepte 

en Jordi, el botiguer. En Jordi sempre havia sigut simpàtic, i aquella simpatia no havia 

desaparegut. Era ben alt, a diferència de l’Eulàlia i duia un davantal verd cobert de la sang que 

sortia del pollastre que estava tallant.  

- Ei, Blanca! Quant de temps! Com va tot? 

- Mira anem fent i tu?  

- Perfecte. Ja ho veus! No ens entretinguem més del compte! Què puc fer per tu? 

- Només m’agradaria que contestessis una simple pregunta. – en veure que en Jordi no 

contestava, la Blanca va continuar. – El coneixes o et sona? – li va donar la mateixa 

fotografia. 

- Ahir va sortir a la tele! Carai, aquell home si que posava els pèls de punta! 

- Així que no l’has vist enlloc més? 

- Exacte. Ja em sap greu, reina. 

La Blanca li va agrair  la seva amabilitat i va deixar enrere el local. Va recórrer tot el poble, 

passant per cada botiga que hi havia. La resposta era sempre la mateixa. Ningú el coneixia, 

només l’havien vist a l’entrevista. El fet que ningú del poble l’hagués vist mai deixava clar que 

era un veí antisocial i solitari. De fet, a la Blanca tampoc l’haguessin reconegut si no hagués 

estat pels anys abans de la mort de la Lluna. En Climent, segons el que creia la Blanca, es 

tractava d’un camperol que de tant en tant anava a caçar amb el seu gran remolc, feia algun 

Sudoku, mantenia el seu petit hort i poca cosa més. El mòbil de la Blanca va sonar. 

- Alguna novetat? – va sonar la veu greu d’en Miquel. 

- Ningú el coneixia. I què, heu trobat alguna cosa interessant vosaltres? 

- No s’ha trobat res. Estem allà mateix... com de costum, l’assassí ha amagat la seva 

identitat altre cop. Però gràcies a la teva observació podem relacionar els casos. Segons 
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els experts, l’assassinat d’en Climent no és una gran ajuda per entendre els altres casos. 

Segurament l’ha matat per què va dir massa coses davant la càmera. 

- D’aquesta manera que ho dius, sembla com un suïcidi en directe. 

- A què et refereixes? 

- En Climent s’ha ocultat durant tots aquests anys i de fet coneixia la veritat. Segurament 

sabia tot el que havia passat des del principi, i precisament, quan entrevisten a la gent 

del poble ell s’hi presenta voluntàriament per ser entrevistat. Segur que sabia que 

havent dit tot allò l’assassí el buscaria per fer-lo callar. 

- Et segueixo. O sigui que en Climent, amagat enmig del bosc en una casa rural es 

presenta al poble i un dia qualsevol pretenen que el seu coneixement arribi a tota la 

comunitat. – va resumir ell. 

- Correcte! És el meu punt de vista però... 

- Blanca! Tens raó! Ara hi caic. Era un veí de la casa d’en Daniel. Probablement es 

coneixien. 

- Amb això vols dir que en Daniel el coneixia, no? I per què no ens ho va fer saber? 

- Segurament perquè ell i en Climent eren unes de les poques persones que coneixien els 

secrets... – va dir en Miquel 

- I si en Climent tenia tantes ganes de donar informació, per què no  ho va fer 

directament a la policia? 

- Aquí ve la part més estranya. En fi, ja parlarem després. Penjo que  tinc molta feina. – 

va avisar en Miquel. 

La Blanca es va guardar el mòbil a la butxaca dels pantalons i va pujar al cotxe. Es va lligar el 

cinturó, va posar les mans  al volant i es va dirigir a la casa d’en Daniel, on s’havien produït 

dos assassinats importants. Aquesta vegada, va enfilar per la carretera del darrere i va aparcar el 

cotxe a la part posterior de la casa, on era impossible veure’l des de l’entrada. La porta estava 

tancada amb clau, però la finestra que donava al jardí del darrere estava mig oberta. Amb penes 

i treballs, la Blanca es va enfilar a una pedra que sobresortia de la paret i va entrar dins la casa. 

La finestreta donava pas a l’habitació d’en Daniel. La decoració continuava intacta, i això va 

alegrar a la Blanca. El llit de matrimoni estava fet i l’armari encara hi guardava la seva roba. 

Abans de la recerca es va posar els guant de làtex que portava a la motxilla. Bruscament va 

desfer el llit i va llençar el coixí al terra. No hi havia res fora de lloc. Tot i així, va continuar 

endavant. Va treure els llençols fins a quedar-se amb un matalàs groguenc, possiblement el 

mateix d’en Daniel de feia quaranta anys. No hi havia res d’interessant. La idea d’ esparracar el 

matalàs li va semblar esbojarrada i poc intel·ligent, així que se’n va desdir. Va tornar a fer el llit 

col·locant al mil·límetre el cobrellit ataronjat. Seguidament es va girar encarada al gran armari 

on hi va treure un plec de roba. No n’hi havia gaire així que al cap de pocs minuts havia tret 

tota la roba i les sabates. Res de nou. La Blanca es trobava davant  d’un armari com qualsevol 

altre. Llavors va tornar la roba al seu lloc, concentrant-se en no oblidar la posició exacta de la 

vestimenta. L’armari pesava poc i semblava barat tot i l’aparença. Va agafar per tots costats 

aquell moble i el va arrossegar cap a la dreta, on hi havia la finestra per la que havia entrat. La 

brutícia darrera l’armari era increïble. Feia molts anys que no netejaven aquell terra. La Blanca 

va alçar la vista i es va adonar que el color de la paret no coincidia amb el color de la resta de 

l’habitació. Aquell rectangle era groguenc i es distingia del taronja pàl·lid de la resta de la paret 



 
113 Novel·la negra 

d’aquella cambra. De la motxilla del darrere en va agafar una càmera bastant antiga del model 

Cànon i va fotografiar l’espai. Es va acostar més per copsar una imatge més clara d’aquell tros 

de paret. Hi havia unes quantes ratlles dibuixades amb retolador. Eren paral·leles entre elles 

però no mantenien el mateix espai l’una amb l’altra. La Blanca va resseguir amb el dit aquella 

inscripció oculta que potser no tenia cap mena de relació amb el cas. Al costat de cada línia hi 

havia uns números gairebé il·legibles, però el pas el temps no havia acabat de difondre la tinta. 

La primera línia començava amb el número 0’60 i l’última amb 1’30. De sobte, un calfred va 

recórrer el cos de la Blanca. Aquelles inscripcions estaven relacionades amb l’alçada d’algú. 

Malauradament s’acabaven amb 1’30. Va tornar a fotografiar aquella part però va enfocar les 

ratlles gairebé imperceptibles. No es volia entretenir més, així que va tornar a col·locar l’armari 

al seu lloc. Seguidament es va adreçar a la cuina, una part de la casa que encara no havia vist. 

La cuina era petitíssima i vella. Les rajoles no s’havien canviat des de feia un llarg període de 

temps. Els fogons estaven desgastats i la pols dominava els estris de cuina. La nevera estava 

desendollada i no hi havia cap aliment a dins. Aquella cuina causava claustrofòbia degut a la 

poca il·luminació que entrava per la petita finestreta que donava lloc a la façana de la casa. La 

Blanca va moure els estris però de seguida els va tornar a deixar al seu lloc. No hi havia res que 

l’ajudés. Darrere seu se situava el menjador on havien trobat els cadàvers. No es va capficar en 

la recerca d’aquella zona ja que molts investigadors  ho havien fet abans. Després va passar al 

lavabo. Com era d’esperar, tampoc hi havia res útil. I per últim una sala del costat de la cuina 

on hi havia trastos i més trastos. Va estar una hora exacta concentrada en aquella precisa sala. 

Va moure totes les capses memoritzant el lloc que ocupaven. Quan va treure totes les caixes on 

només hi havia eines i material d’arquitectura, va observar quatre cercles que units creaven un 

quadrat perfecte. Els cercles estaven una mica enfonsats, i la primera versió que se li va acudir 

va ser que aquella sala havia estat un dormitori. Si les dates de les línies que havia trobat rere 

l’armari i els petits forats del terra coincidien amb l’època, indicava que hi havia viscut una 

família, i els papers d’aquella casa no ho deia. De fet només explicava que hi havien viscut 

adults i cap infant. La Blanca es va enretirar la màniga i va observar el rellotge. Marcava les 

6:32 de la tarda. Les hores li havien passat volant i per no perdre més temps va posar la sala en 

ordre i va marxar d’aquella casa amb tant misteri per la finestra per la qual  havia entrat. Va 

engegar el cotxe i de seguida va baixar el turó.  

Mentre conduïa i deixava enrere les dues cases que havien estat d’en Climent i en Daniel, 

pensava en els papers de l’ajuntament. O bé l’alcalde tenia la intenció de donar una informació 

errònia o bé algú havia infringit les normes mentint sobre la casa i la família que hi havia 

viscut.  

 

Tornava a ser a casa i la intranquil·litat que sentia no s’havia esvaït. L’àlbum continuava estès 

damunt la tauleta amb imatges d’un passat no tant llunyà. De seguida el va anar a endreçar. Es 

va asseure al sofà, que ja havia decidit anomenar-lo com el sofà de la reflexió  i va sonar el 

mòbil de la motxilla. Va contestar.  Era en Miquel i estava molt neguitós. 



 
114 Novel·la negra 

- Et prometo que l’assassinat d’en Climent em posa els pèls de punta. – va deixar anar en 

Miquel mentre apartava els seus companys de feina per accedir al bany on no hi havia 

ningú i així poder mantenir una conversa privada amb la Blanca. 

- No et tallis. 

- Penso, igual que tu, que ens hem de centrar en la personalitat del criminal. 

- No m’ho diguis. Despietat, cruel, inhumà...? 

- Correcte! Està clar que és un ser amb algun tipus de trastorn, un psicòpata... I no t’ho 

perdis. Segueix el fil. En Climent va arribar de cacera, tenim la prova dels seus 

companys de caça qui afirmen la seva assistència, seguidament encén l’estufa ja que 

arriba amb el típic fred de dalt la muntanya. Mira la televisió. Quan  comença a 

enfosquir va a bullir verdura. Llavors comença l’acció. L’assassí irromp la casa 

sigil·losament i s’atura davant la víctima. En Climent es gira per l’ensurt i no tarda més 

d’un segon a estar estabornit al terra. L’assassí el colpeja al seu cap brutalment 

causant-li un dolor inimaginable. L’arma homicida és una làmpada de metall que tenia 

davant l’entrada. Tot i que sembla un muntatge perfecte, l’assassí no es dona per 

vençut així que l’arrossega fins al mig del menjador i ara ve el moment més esgarrifós. 

Els científics han afirmat que un cop amb aquell metall no causa la mort directa i que 

possiblement s’està inconscient durant uns minuts. Aquests breus minuts l’assassí té 

subjectat la víctima de cap a peus per impedir cap moviment. A continuació agafa un 

ganivet esmolat (probablement el mateix que va utilitzar amb la mort de les noies) i li 

talla els peus. Això requereix una força desmesurada. En Climent segueix viu però 

desitja la mort abans que el sofriment. Llavors les mans, els braços, les cames i la 

panxa i finalment li talla el coll i li extreu els ulls. En Climent va patir d’una manera 

terrible – la Blanca  es va encongir tota ella, però no era cap novetat la crueltat que 

tenia l’assassí.  

- D’acord. Ara que ja teniu tota aquest informació... què penseu fer? 

- Continuarem investigant, atraparem aquest malparit... 

- Miquel... tan de bo tinguis raó...tal com ho veig jo, estem en un punt mort.... – va 

finalitzar la Blanca. 

Va ser la Blanca qui va penjar. Els pensaments d’aquell cos mutilat no la deixaven descansar. 

Es va asseure a la cadira plegable del jardí i va encendre una cigarreta amb parsimònia. 

Contemplava els ocells que piulaven damunt seu. La pluja s’havia esvaït, i ara lluïa un sol 

esplèndid que començava a acomiadar-se rere les muntanyes abruptes. El cel celeste es 

transformava poc a poc en un cel més aviat càlid, tirant a carmesí. Els prats verds que 

s’estenien a l’horitzó es barrejaven amb les tonalitats variants d’aquella obra d’art. Observant 

paisatges naturals i oblidant l’afer que l’amoïnava, es va decantar per un pensament filosòfic. 

Es qüestionava el sentit de la vida. Per què es viu amb tantes presses si algun dia qualsevol ens 

trobem davant la mort? En Climent, un camperol innocent que gaudia de la caça i dels Sudokus 

havia sigut  víctima d’un assassinat i de ben segur que feia una setmana no s’ho hagués ni 

imaginat o sí? N’era conscient del temps que li quedava? En Daniel... la Sònia, que només 

havia quedat amb les amigues i tot s’havia acabat.... la Lluna, l’amiga de la Blanca amb la qual 

tot havia començat. Per un moment, la Blanca es va imaginar ser una d’aquelles víctimes. Un 

clic i et converteixes en víctima, ja no hi ets . Desapareixes de la societat i la vida continua... 
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ningú és imprescindible... aleshores et preguntes quin sentit té tot plegat. I ens diem entre 

nosaltres “quin patir la guerra” o “quin patir la pobresa” i arriba un moment que la teva vida 

dona un gran gir inesperat i t’adones que les preocupacions d’abans no eren preocupacions. El 

més fotut arriba amb un missatge. Un missatge davant la porta que et diu que alguna persona 

propera a tu ha mort. La Blanca recordava el moment en el qual en Miquel li va explicar. Allò 

era irreal. Tant la Blanca com en Miquel havien sentit la paraula “mort” però aquell moment 

era tant a prop que semblava impossible de suportar. T’hi negaves amb tots els esforços però la 

mort era allà al davant i no desapareixia en cap moment. I els pessics al braç només et feien 

mal, malauradament no et despertaven d’un somni profund. Perquè la mort és una realitat que 

ens persegueix.  

La Blanca estava absorta amb els núvols que passejaven plàcidament vora el sol roig que ja 

gairebé no es veia. Amb tants pensaments, negativitat i tragèdia, la Blanca es va quedar 

adormida al jardí, amb la cigarreta a la mà.  

Una hora més tard, es va despertar amb una posició molt incòmoda. Les cames li penjaven de 

la cadira, el cap minava cap a un costat i els braços queien tota l’estona. Fent tentines va anar a 

dormir còmodament al seu llit. 

 

En Miquel va arribar a casa a les deu del vespre, tot i l’expedició i la recerca que li havia 

omplert tot el dia, no estava gens cansat. Tampoc tenia gana, així que va pujar els esglaons de 

dos en dos com si volgués guanyar una breu marató imaginària i es va asseure a la cadira de 

cuir de la seva petita oficina on abans, quan vivia amb la seva esposa, hi guardaven materials 

inutilitzables que feien més nosa que servei. Va obrir la calaixera superior i d’allà en va 

extreure una llibreta de pell on hi deia “el meu diari personal”. Aquell dietari li va regalar la 

seva germana pel seu aniversari, quan va complir els setze. Des de llavors que hi anotava els 

seus sentiments i pensaments quan li venia de gust fer-ho. Aquell instant era perfecte per 

escriure i així posar en ordre tot el que l’envoltava. Va agafar el primer bolígraf que va veure i 

va començar a escriure després d’una profunda respiració.  

5 d’Agost de 2002 

La pressió no minva de cap de les maneres. Em trobo en un buit que és impossible entreveure 

res del més enllà o d’un fons precís i concret. L’ajuda de la Blanca m’ha anat de perles 

aquests últims dies, i no descarto la possibilitat d’una amistat retrobada. Tret d’això, 

m’impacta que no sapiguem demostrar a la gent del poble la nostra capacitat per resoldre 

aquests assassinats i a més a més tenint en compte el fracàs de fa quaranta anys. La sensació 

d’empatia ha esdevingut una característica nova per mi. Fins ara no havia prestat l’atenció 

necessària a la remor que es crea quan es pensa que les teves decisions involucraran la 

societat en la qual has viscut durant anys i panys. La situació s’ha complicat aquesta 

matinada, quan la Blanca ha trobat el cadàver d’una persona innocent. Al principi crèiem que 

l’objectiu més clar de l’assassí estava vinculat amb una noia (Lluna i Sònia) i dos homes 

anomenats Daniel. Però aquest crim ha embolicat la troca. Ara sabem que la persona que 

busquem és capaç de matar a qualsevol que es posi en el seu camí. El que va declarar en 



 
116 Novel·la negra 

Climent a l’entrevista dona suport a moltes hipòtesis com ara que l’assassí i la víctima es 

coneixen o al menys compartien moments junts i per aquest motiu l’assassí l’ha matat perquè 

sabia massa. O bé, l’assassí es trobava en una posició difícil i es va decantar per la mort. 

Només vull aclarir un petit incís: la turmenta és poc fiable i les condicions pèssimes. El terror 

prossegueix. D’aquesta manera no es pot viure.  

La mà li feia figa de tan escriure. No s’havia adonat fins a quin punt pressionava el bolígraf fins 

que va veure minúsculs forats al paper. Va endreçar el diari, es va treure les sabates i es va 

enfonsar  al llit. Al cap de tres hores va agafar el son.  

Por 

La Blanca i en Miquel van decidir quedar per ordenar les idees que tenien abans de començar la 

rutina diària. Havien escollit un bar prou lluny del poble per estalviar-se els comentaris dels 

clients. La llum del bar era tènue i no permetia veure amb claredat aquell recinte obscur. Hi 

havia quatre taules al davant de la barra i una porta que deixava pas a un menjador considerable 

on se solien celebrar festes. Com que no hi havia ningú a part d’ells, el propietari els hi va 

deixar decidir si preferien estar al menjador més privat del recinte. Ells no s’hi van negar. El 

propietari no feia més d’un metre seixanta. Aparentava una vellesa cansada i plena de mals de 

cap. Seguidament van entrar a un menjador que mai havien vist. Estava decorat amb llumins 

subjectats al sostre, algunes làmpades de peu que aconseguien l’efecte de confort i les taules 

decorades amb espelmes apagades. L’home va indicar una taula al costat de la paret de pedres i 

al cap d’un minut va tornar amb un llumí per encendre la petita espelma del centre. L’olor 

embriagadora desprenia un aroma càlid de roselles. Amb tantes guarnicions i bones 

presentacions es van oblidar que tot just eren les set del matí i que només anaven a esmorzar. 

De fet, la Blanca mai havia anat a esmorzar a un restaurant d’una manera tan formal amb el 

menú dels àpats matinals. Observaven absorts la llarga llista d’esmorzars. En Miquel es va 

decantar pels fesols de Santa Pau amb pa torrat amb all i oli i l’aperitiu especial del dia. La 

Blanca va preferir un croissant de mantega a l’estil francès. L’home es va presentar davant la 

taula demanant que què volien. Poca estona després ja tenien els plats i sense més embuts van 

començar a menjar. Al costat del croissant de la Blanca hi havia una petita xocolatina Milka. 

De seguida es va recordar dels bells temps quan la tia Carme li’n donava per berenar. La 

Blanca es va aturar i va fixar la mirada a en Miquel, qui es delectava amb el pa torrat amb 

tomàquet.  

- Els papers que ens va deixar en Joan són els verdaders? – va deixar anar la Blanca quan 

es va acabar la xocolatina. 

- Sí. Per què no haurien de ser-ho? 

- Res. Coses meves. 

Tot d’una, en Miquel va començar a suar de mala manera, es va arremangar les mànigues per 

impedir que la Blanca ho veiés i es preocupés. Seguidament, la tonalitat de la cara va 

augmentar dràsticament cap a un roig lluent que a poc a poc es convertia en un blanc pàl·lid. La 

Blanca es va aixecar bruscament per ajudar-lo. Ell no volia el seu ajut, però la poca capacitat 

d’equilibri el va fer acceptar l’ajut de la Blanca. En Miquel es va rendir. El lavabo estava 

bastant a prop així que no van trigar gaire en arribar-hi. El lavabo en qüestió era unisex tot i que 
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si no ho hagués sigut tampoc hagués impedit les accions de la Blanca. Quan van entrar i van 

tancar la porta amb una gran clau rústica subjectada al pany amb un cordill per precaució als 

possibles robatoris, la Blanca va fer asseure en Miquel damunt la tapa del vàter. Va agafar un 

feix de paper, el va mullar amb aigua freda i li va passar per la part del front i el clatell. La 

Blanca va sortir del lavabo per demanar-li al propietari una mica de gel. N’hi va donar, tot 

estranyat. La Blanca sense més distraccions va entrar corrents al lavabo on hi havia en Miquel 

aguantant-se a la barra pels minusvàlids. Altre cop li va passar el gel que cremava les mans, per 

damunt la part frontal i al darrere. El glaç el va fer tornar a la realitat. Tot i que continuava amb 

un somriure murri que no es deia amb el context, la Blanca va notar el seu retorn a l’instant. La 

pal·lidesa s’havia esvaït i la suor persistent es començava a esfumar lentament. Van ressonar 

tres cops seguits a la porta. 

- Esteu bé? – va preguntar l’home. 

- Sí! No  pateixi. De seguida sortim. 

L’home devia marxar estranyat de la situació. 

 

- Miquel, et trobes millor? 

- Sí, gràcies. 

Sense dir res més, en Miquel es va aixecar cautelosament i va sortir del lavabo encara una mica 

marejat i al seu darrere la Blanca, subjectant els glaçons que li bullien la sang. La Blanca va 

anar a pagar quan en Miquel ja l’esperava a fora, assegut en un banc. El carrer continuava 

silenciós i inhòspit.  

- El cas et farà tornar boig, Miquel. Crec que hauries de descansar. – va avisar la Blanca 

mentre s’asseia just al costat d’en Miquel per prevenir una altra possible caiguda.  

- De fet, ens està tornant a tots bojos. 

- Ja ho sé prou, i també sé que tothom s’ho pren d’una manera diferent. 

- Amb això vols dir que la meva manera és nefasta? 

- Cadascú té els seus propis motius i a partir d’aquí tothom té una voluntat que varia. No 

va bé guardar-se les coses per un mateix. 

- Això pot ser un problema meu, i ho reconec. Però has de reconèixer que tu també el 

tens. 

- Potser sí. I sé que viure d’aquesta manera no és viure. I l’única solució que hi ha és 

resolvent aquest coi de cas que s’ha convertit en la nostra ombra des de fa quaranta 

anys. 

- És un cas impossible. Volia creure que era igual a Sherlock Holmes o algun altre 

detectiu d’aquests famosos. Però no. No tinc allò que es necessita per ser un bon 

detectiu. 

- Potser som nosaltres que no sabem relacionar les peces del puzle, però has de tenir en 

compte que no existeix el crim perfecte. Ho hem d’intentar. Quan tot s’hagi acabat, 

segurament haurem salvat a moltes vides... incloses les nostres... 

- I també n’haurem mort moltes. 

- Nosaltres fem tot el que podem. No te n’adones, Miquel, que les crítiques sempre 

s’adreçaran a nosaltres? Passi el que passi serà la nostra culpa. Les víctimes són culpa 
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nostra per no poder resoldre el cas. Per tant no cal fer-nos enrere, hem de prosseguir. 

No hi tenim res a perdre... 

En Miquel observava la Blanca atentament. Es compadia d’ell mateix per tots els errors que 

causava repetidament, però els discursos breus de la seva amiga resplendien entre  la 

desmotivació i el temor davant un públic estricte que demanava una solució. Les vies que 

encaminaven cap a l’assassí descendien i cap membre encarregat de la investigació coneixia  

què calia fer per trobar l’assassí i posar-li les manilles. Tots dos es van aixecar alhora i van 

marxar d’aquell poble veí.  

La brisa càlida feia voleiar la cabellera llarga de la Blanca, i tot i el mareig persistent que no 

abandonava a en Miquel, amb posat indecís, contemplava la noia dels seus somnis.  

La Blanca exposava cada fet que havia ocorregut ens els últims dies, com una recopilació 

profunda i clara dels moments més importants. De reüll, veia l’absorta mirada del noi dels seus 

somnis. 

Dos assassinats van provocar el final d’una relació dolça que creixia cada dia més, i després de 

quaranta anys, tres assassinats els havien unit. Una relació ben estranya, plena de  sang , amor i 

paraules no dites. Tot ben estrany. Caminaven amb el cap cot per uns carrers deshabitats, i per 

un moment, estaven en un món paral·lel, fóra de la realitat, dominats pels pensaments més 

profunds dels seus cors, i el coneixement escàs de cinc assassinats. En Miquel li va caure una 

llàgrima. Només una que va aturar al mateix instant que la Blanca se’n va adonar, però no es 

van dir res. No rebutjaven aquell silenci còmode. Quan van arribar al cotxe de la Blanca, 

continuaven sense dir-se cap paraula. Res era normal, en aquells instants. La Blanca va posar 

un ràdio casset que guardava des de la seva joventut.  De seguida va sonar Leonard Cohen a un 

volum extrem, però ningú va tenir la intenció de baixar-lo, al contrari, van obrir les finestres 

per notar aquella tendresa que feia oblidar els afers sanguinaris. Com més s’acostaven al poble, 

més desesperats es trobaven, però aquell petit incís que havia pausat les seves vides no els 

perjudicava de cap manera, el necessitaven. Van entrar al poble amb pas ferm, sense intenció 

d’abandonar cap assumpte. Eren les nou del matí, i la jornada tot just acabava de començar. 

Mentre recorrien el passeig que arribava a la comissaria, en Miquel va trencar el silenci que els 

acompanyava.   

- Per què m’has preguntat allò de l’ajuntament? 

- Res, Miquel. No hi pensis, estàs cansat i l’últim que voldria causar-te són més mals de 

cap.  

- Tens raó, però no ho deixaré escapar així com així, ja m’ho explicaràs més endavant. 

- Oi tant. 

La Blanca es va encongir i va seguir la passarel·la contínua, minvant cap a un cantó, com si la 

capacitat d’equilibri hagués desaparegut per art de màgia, i una subtil calidesa desequilibrés la 

seva figura. Al cap de cinc minuts es trobaven davant la comissaria. Darrere la gran porta de 

vidre, es trobaven la Judit, oficinista jove que captivava la mirada de molts, entre ells, la de  

l’Àlex, qui solia presentar-se davant d’ella amb aires d’intel·ligència i que anava boig per tenir 

una simple cita. Mai aconseguia deixar enrere la timidesa que el frenava. Aquell dia, però, va 



 
119 Novel·la negra 

ser diferent, i és que quan l’Àlex es va girar, va sentir un toc de fúria, tot i la seva comèdia 

constant . Desprenia una mirada plena de recel cap a en Miquel i la Blanca i quan van obrir la 

porta de bat a bat. L’Àlex es va posar recte. Va resseguir els llavis secs amb el dit anular 

causant un efecte formal i de serietat, i sense més embuts i escenes teatrals, va anar directe al 

gra. La Blanca només va captar les últimes paraules.  

«Tenim problemes» 

Seguidament, l’Àlex es va encaminar cap a la oficina més gran, on se solien reunir tots els 

policies en cas d’emergència. Tant la Blanca com en Miquel es van asseure al davant de la 

Lídia, qui els mirava agrament, com si haguessin fet alguna cosa malament. 

- L’assassí ha retornat a la casa d’en Daniel. Creiem que està planificant un altre 

assassinat. – va començar en Víctor. 

- Expliqueu-ho tot, fil per randa. 

La sala va quedar submergida per un silenci breu que va durar poc més de tres segons. Després, 

es va sentir un esbufec. Aquell cop parlava la Lídia.  

- La Sandra, en Manel i jo, encarregats de la supervisió i comprovació de la casa d’en 

Daniel, vam anar ahir als voltants de les deu del vespre, a fer un cop d’ull. Com a 

encarregats de la casa, tenim tots els espais i objectes mil·limetrats, per si l’assassí se li 

acudís retornar . L’armari va ser mogut. Evidentment sense deixar rastre d’indicis 

dactilars, fibres o cabells.  

La Blanca va notar la vermelló que creixia als seus pòmuls acostumats a una blancor poc usual, 

i per apaivagar aquella prova que deixaria en descobert la veritat, es va concentrar en un paper 

banal del damunt de la taula mentre subjectava la seva cara amb les mans recolzades damunt la 

taula. Davant seu, en Víctor no la deixava d’observar amb un odi inqüestionable, com si 

l’enveja determinés aquell sentiment. Ella, de reüll va veure el seu rostre que no dissimulava el 

recel. Instantàniament, la Blanca va entrar en el tema en qüestió. 

- L’armari té alguna importància que no tenen altres objectes de la casa? – tot i que la 

pregunta no era intel·ligent, es va veure determinada i amb l’objectiu que mantenia en 

ment, va preguntar el que realment volia saber: si els policies s’havien adonat de les 

línies amb llapis i el color de la paret diferent al de l’habitació. 

- No ens aporta gaire res, però al darrere de l’armari hi ha unes fines línies i un bocí 

pintat a mida del mateix armari d’un color diferent a la resta de la paret.  

- Hi vivia una família, per tant, els papers de l’ajuntament són falsos. – va acabar 

d’afirmar en Víctor  

Una mirada intranquil·la d’en Miquel es va dirigir en direcció a la Blanca. Ho sabia i havia 

lligat les preocupacions de la Blanca sobre el tema que insistia ella en la falsificació dels papers 

de l’ajuntament amb les noves pistes que havia trobat la policia. Per un moment, la Blanca 

volia desaparèixer del mapa, però s’adonava que la policia no ho deixaria passar.  No es podia 

tornar a arriscar abans de demanar un permís previ. Ella estava acostumada a fer el que volia 

amb la frase sempre en ment: no hi pots perdre res, ja ho tens tot perdut. I així seguia els seus 
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instints prescindit de les possibles conseqüències d’uns actes poc raonats. En Miquel va girar la 

cara per ocultar l’expressió de perplexitat. En Víctor mirava l’escena sense miraments, i això 

preocupava a la Blanca. No li anava gens bé que un policia contradit  apuntés directament cap a 

ella.   

- Creiem que hi va viure una família. – va prosseguir la Lídia després d’una llarga pausa.  

- Bé, ara tenim un problema més en que pensar. Alguna cosa més? – va finalitzar en 

Miquel encara encès de ràbia. La Blanca coneixia la seva impaciència com si fos part 

d’ella mateixa, i sabia que esperar fins al final d’una reunió amb el col·lectiu de la 

junta de la investigació, que sovint durava hores, no l’aguantaria sense perdre el seny. 

- Sí... – va dubtar la Lídia, mentre es col·locava la llarga cabellera en un estret monyo al 

damunt del cap. 

- De fet, no. Ara que sabem que ha entrat, podríem deduir que torna a l’escena, potser 

amb ganes renovades de matar – va dir una noia rossa que s’asseia davant la finestra 

emetent una llum aclaparadora. 

- O sigui que us fa por que en mati a un altre... – va dir en Miquel com si fos la cosa més 

normal de món. 

- Dit d’aquesta manera sona com si tot fos fals. Com si no hagués de passar. Però no 

sabem qui serà el següent.  

- No hi haurà següent. 

- Com ho saps? – va dir en Víctor encuriosit. 

- A partir d’ara seguirem unes normes estrictes. De fet, les meves normes. – en Miquel 

es va aixecar de la cadira llençant el bolígraf al mig de la taula com un acte reflex. – no 

oblideu qui és el cap aquí, d’acord? Abans de fer qualsevol pas, demanareu permís, i en 

cas que no ho feu, ja us podreu acomiadar el mateix dia. Ja no es tracta d’un joc, i si no 

volem “un següent” haurem de posar-nos les piles.  

En Miquel no estava d’humor, i quan va acabar el discurs que tenia guardat ben endins i que 

per fi va poder deixar anar, va donar ordres als policies. En Víctor, l’Àlex i la Lídia anirien a la 

casa i anotarien tot el que fos rellevant, per petit que fos. La noia rossa d’ulleres del final, 

l’home de mitjana edat sense cabells i el noi esvelt i seriós s’encarregarien de les interrogacions 

dels afores del poble. La noia del jersei groguenc i la noia del seu costat amb els cabells ben 

curts haurien de buscar la història i llegendes de Les Roques encantades, on es va produir el 

crim. En Miquel va donar a tothom una feina o altra, per més absurda que fos, però en aquells 

moments no volia que el personal es quedés parat. Tant ell com la Blanca van decidir anar a 

l’ajuntament, a aclarir un parell de coses.  

Cada policia amagava un bri d’esperança que es va encendre mentre en Miquel dictava el que 

havien de fer, perquè de fet, d’aquella manera la seguretat augmentava dràsticament. Durant 

tots els temps s’ha dit que una persona que et guiï i que no deixi la inseguretat per davant, és la 

millor manera de continuar el que es vol fer, encara que la conducta no sigui excel·lent.  

En Miquel i la Blanca van sortir de la comissaria i de seguida es van posar la jaqueta que duien. 

- En què collons t’has ficat, Blanca? – va preguntar enfurismat mentre caminava a pas 

lleuger. 
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- Vaig anar a feu un cop d’ull, res més.  

- I d’aquest cop d’ull en treus la insistència dels papers de l’ajuntament? 

- És clar! Si no d’on vols que tregui la informació. 

- Mira, Blanca, t’ho tornaré a repetir. – es va aturar per remarca-ho i deixar-ho clar. – ara 

ja no hi ha volta enrere, ens hem ficat en un bon embolic, no ho tornis a fer, m’has 

entès? Què et costava preguntar? 

- No es tracta d’ens hem ficat en un bo embolic, jo m’he ficat en aquest embolic i jo 

mateixa sortiré d’aquest embolic, tu no hi tens res a veure, com si jo no t’ho hagués dit, 

val? 

- Com vols que prescindeixi dels teus problemes? Com vols que ho faci, eh? – en Miquel 

va deixar una llàgrima fina que va recórrer la pell càlida del seu rostre. La Blanca va 

fregar la llàgrima i li va acaronar els pòmuls, van tancar els ulls. Estaven fora de sí. La 

calidesa de les mans de la Blanca era indiscutible, i la tendresa que desprenia la pell 

d’en Miquel era inqüestionable. Tots dos se sentien en un món aliè, però no 

s’oblidaven del remor que més els preocupava. La Blanca va enretirar la mà, però ell, 

en canvi, li va agafar amb força i la va tornar a col·locar damunt dels seus pòmuls. No 

volien deixar enrere la felicitat d’una joventut tan llunyana, i en  aquell instant van 

semblar una parella de divuit anys, enmig d’un carrer a punt per acomiadar-se d’una 

cita que havien tingut al restaurant de la cantonada. Malauradament el moment es va 

acabar, com tot moment feliç acaba. El trajecte fins a l’ajuntament va ser curt, i no es 

van dirigir la paraula.  

La porta de l’ajuntament estava tancada. La Blanca va picar tres cops seguits i persistents per 

captar l’atenció d’en Joan o qualsevol encarregat que voltés a prop. La Blanca es va lligar els 

cabells en una cua de cavall, de fet era un costum que havia tingut sempre quan s’acostava 

l’hora d’anar per feina. Anteriorment, quan es presentava sobtadament a comissaria per 

explicar el que havia acabat de trobar, relacionat amb l’assassinat de la Lluna, es lligava els 

cabells per impedir que  resultessin una distracció tant per a ella com per els altres policies. En 

Miquel admirava la seva afabilitat, la seva tendresa i empatia però per sobre de tot s’inquietava 

per aquella seguretat que mostrava envers la colla policíaca. Ella sempre estava segura del que 

feia, fos el que fos sempre trobava un camí més positiu que l’allunyava de la rendició.  

Fora del recinte, van sentir algú acostant-se a la porta amb gran velocitat. De seguida, el mateix 

home de l’altre dia, esquifit i petit, es va alarmar en veure aquells rostres coneguts. A poc a poc 

la memòria li retornava: com havia suposat, eren els policies demanant per l’alcalde. No els hi 

va caldre dir res. L’home ja s’havia posat en marxa en direcció a l’oficina d’en Joan. El van 

seguir sense fer soroll i al cap de poc es trobaven drets davant la porta de l’alcalde.   

Van entrar  i l’escena en que es van trobar era ben semblant a la d’aquell dia. En Joan 

inspeccionava interessadament un gran feix de papers col·locats damunt dels genolls. Un petit 

estossec d’en Miquel va captar la seva atenció i es girà cap a ells.  

- Què hi heu perdut per aquí? – va dir en Joan amb un somriure als llavis.  

Cap dels dos va somriure. Van entrar i es van seure sense permís previ. L’alcalde sorprès per 

aquella acció va deixar els papers damunt la taula sense témer el desordre i els va fitar una bona 
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estona fins que la Blanca es va decantar per una conversa ràpida, sense perdre més el temps 

amb banalitats i reverències.  

- Sobre els papers de la casa d’en Daniel... 

La Blanca no va trigar gaire en ser interrompuda per en Joan qui continuava observant fixament 

els dos joves. 

- De fet, la casa pròpiament té un nom. Es diu “Can Sospir” i té a veure amb la petita 

font abandonada que hi ha ben a prop. 

- I tot això d’on ho ha tret? – va preguntar la Blanca encuriosida. 

- Vaig estar donant-li voltes quan vau marxar. –Els va fulminar amb la mirada. 

- Doncs si està tan segur de tot això, també deurà saber la falsificació dels papers de la 

casa “Can Sospir”... 

En Joan va mostrar estranyesa davant d’aquella informació nova per a ell. 

Impossible! No  dieu pas més bajanades– es va arremangar les mànigues d’una camisa de 

quadres poc professional que li anava gran, i involuntàriament va traspassar l’estat de comèdia 

a l’estat d’implicació. – Esteu del tot segurs del que dieu? Els papers que jo guardo són escrits 

just quan qualsevol família s’instal·la a la casa corresponent.  

- I d’on treu la informació verdadera?  

- Actualment tothom que decideix establir-se al poble, ve a registrar-se a l’ajuntament. 

Abans, però, el secretari solia anar a les cases on anotaven tota la informació que 

necessitaven. No us penseu pas que anotaven la Bíblia! Al contrari. Només escrivien 

qui hi vivia, l’edat, l’any que s’instal·laven, treballs per completar una estadística que 

es feia per així poder comparar els habitants d’un poble amb el veí... i poca cosa més. 

- Deixi’m que l’entengui. Vostè diu que qualsevol persona s’encarregava d’uns papers 

teòricament oficials. – va aclarir la Blanca, qui portava la batuta de la conversa. 

- Sí. En aquella època no era tan important com ara, a més a més hi havia poques llars, i 

la majoria d’habitants coneixia tot el que succeïa. Si vol extreure informació més vàlida 

que uns papers dictats per qualsevol persona, com en diu vostè, només cal que  ho 

demani als més vells i tafaners. Segur que us aclariran tots els dubtes.  

- Això serà feina per més endavant. Ara estem aquí, i li demanem si us plau que ens 

deixi els papers de la casa en qüestió.  

L’alcalde va sospirar  unes tres vegades seguides sense immutar-se, com si no estigués del tot 

segur de donar tanta informació encara que, com ells afirmaven, era errònia. Tot seguit es va 

aixecar lentament, va abandonar la sala i va retornar amb la mateixa carpeta de l’historial 

complet. En Joan els hi va entregar remarcant la seva incertesa, però la Blanca ja ho tenia a les 

mans. Van fullejar tots els fulls, ben intrigats.  

- Aquí diu que la dona va morir. Això se sap segur? – va preguntar en Miquel per primer 

cop. 

- Al cementiri hi ha la seva tomba. 
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Dit allò, en Miquel, qui tenia el permís per emportar-se la carpeta, se la va endur i com que en 

Joan no tenia més aportacions, van sortir d’aquella habitació. Havien d’anar al cementiri.  

A la penombra moribunda 

La portalada metàl·lica emetia un soroll estrident. Quan la van obrir parsimoniosament i van 

entrar dins del recinte, una fredor inexplicable va envair els seus cossos. Encara feia sol, i en 

aquell indret res feia pensar amb zombies o morts deixant els seus llocs. S’hi respirava calma. 

La Blanca sempre s’havia preguntat per què els personatges de televisió sempre anaven als 

cementiris a la  nit, i per acabar-ho d’adobar, amb la lluna plena i alguns cants terrorífics de 

llops afamats.  

El cementiri estava desert. Damunt les tombes hi havia algunes flors de plàstic. La Blanca 

recorria els passadissos de terra en la recerca de la dona misteriosa que havia mort per causes 

desconegudes, o com molta altre gent deia, per un atac de cor sobtat, segurament causat per la 

pena immensa de saber-se abandonada i sola. La majoria de la gent del poble  havien sentit 

parlar d’aquella casa, però mai havien conegut els familiars que hi habitaven, de fet, segons 

deien, ni sabien els seus noms. L’anomenaven  la casa de Can Sospir i per a tothom es tractava  

d’una casa fantasmagòrica.  

Integrant i ordenant els seus pensaments, la Blanca ni se n’havia adonat que en Miquel s’havia 

aturat davant la tomba de la Lluna. S’hi va acostar i li va posar la mà damunt l’espatlla.  

- Encara ara no entenc per què ella... – va explicar en Miquel. – Masses persones que 

sobren al poble i li va a tocar a la meva germana. 

Després de la mort tràgica de la Lluna, en Miquel s’havia negat a anomenar-la  “germana”. 

Segons ell, si l’anomenava germana,  els records retornaven, i no ho volia. Malauradament, la 

memòria era permanent, tant si deia germana com si deia Lluna. La Blanca hauria d’haver 

negat la frase «masses persones sobren al poble i li va tocar a la meva germana», però hi estava 

totalment d’acord. Ho va deixar estar. Moments com aquells no calia més enuig del que ja hi 

havia.  

La Blanca, sense dir res més va començar a caminar resseguint les vores d’aquelles tombes. 

Inesperadament es va topar amb una que hi posava: Maria Pla de Vall, Can Sospir no t’oblida.  

- Miquel! – va exclamar oblidant el silenci que se sol sentir en qualsevol  cementiri. 

En Miquel, amb enuig es va acostar lentament, sense presses. Va  observar la làpida atentament 

i quan va acabar de llegir-ho va murmurar: 

- Bé, ja tenim resolt l’enigma. Ara què pretens fer? 

- Maria Pla de Vall... Maria Pla de Vall... mai havia sentit aquest nom... 

La Blanca es va aturar quan va sentir unes passes al seu darrere. Es van girar. Les fulles 

emetien un soroll sec. Algú s’acostava, i no veien de qui es tractava. Van continuar absorts 

fitant la làpida de pedra. Ja se la sabien de memòria. De cop, la Blanca va notar una mà càlida 

damunt la seva espatlla i amb un moviment brusc es va giravoltar, igual que en Miquel. Què hi 
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feia ell allà? Aquell personatge terroritzava més que no pas l’assassí. De fet, la Blanca 

ràpidament va entendre el que vindria a continuació. 

Conseqüències ... 

- Tu, Blanca, ets la intrusa a la casa. No ho neguis! 

Tots es miraven amb recel. La Blanca va abaixar la mirada però en Víctor li va alçar el seu 

rostre amb unes mans rugoses. Se la va mirar amb odi, i va fer dues passes enrere.  

- La Blanca no hi va entrar. – va dir en Miquel. 

- Mentida! Mentida! Com us atreviu a mentir?  

En Víctor es va posar les mans al cap, creant una situació d’estranyesa i desconcert. Era clar 

que ho sabia. 

- Com pots pensar tal cosa d’ella? 

- És fàcil, no m’hi he trencat pas el cap. A la reunió, quan la Lídia ha esmentat l’intrús us 

heu mirat de sobte, amb preocupació, i després d’uns quants segons, tu, Miquel, has 

canviat el tema ràpidament. No cal ser un expert per saber el que amagueu.  

Ningú va dir res. 

- De moment no ho sap ningú excepte jo, no us preocupeu. – va finalitzar en Víctor. 

- La Blanca no hi va entrar. Tenim proves. 

- Ah sí? Quines proves exactament? 

En Miquel va observar la Blanca. Era evident que no sabia com continuar la sentència, 

necessitava ajuda urgent, però ella, encara no entenia la imaginació d’en Miquel per inventar-se 

aquelles teories. 

- Vaig tornar tard a casa aquell dia... Després de marxar vaig anar a fer la compra... 

- A on? 

- Al supermercat. On vols que hi vagi? 

- Quin supermercat? 

- El del poble veí. 

- N’hi ha molts, coi! Quin supermercat vas anar? 

- No sé el nom exactament... – va començar a dir la Blanca mentre pensava algun nom 

concret de supermercat. – era el de la plaça, aquella botiga tant petita.  

- M’encarregaré d’esbrinar si dius la veritat o no... I ara em podeu dir que collons hi 

foteu aquí? 

En Miquel es va dirigir de nou a  la tomba de la Lluna, acompanyat d’una gran tristesa.  

- D’acord, ho entenc.  

Dit allò, en Víctor va fer marxa enrere, i al cap de poc ja l'havien perdut de vista.  

- Per què vas entrar a la casa sense permís? 
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- Ja m'ho has preguntat abans. 

- Pren nota, Blanca. En Víctor demanarà veure les càmeres, si és que n'hi ha del 

supermercat que has esmentat... 

- Ets tu qui m'ha posat en aquesta situació. No calia inventar-se tal cosa. 

- I què pretenies que fes? Dir que estaves amb mi aquella mateixa hora? Impossible, hi 

ha testimonis que poden assegurar la teva absència, i de fet tots els policies. Dir que 

estaves a cas teva?  

- El que calia era callar. Res més! - la Blanca es va girar. 

- Desitjo de tot cor que aquella botiga no tingui càmeres de seguretat.  

- I si en té? 

- No ho sé Blanca! Haurem de marxar, suposo. 

- A on? I abandonar els casos? Fer de Thelma i Louise? De cap de les maneres... ara no 

ens podem rendir... 

 

En Miquel es va endur les mans a la butxaca observant encara la tomba de la seva estimada 

germana, però ara, s'ho mirava d'una manera diferent.  

- De moment no anirem enlloc. Tot serà com sempre. A la mínima que sapiguem les 

intencions d'en Víctor o de qualsevol policia en cas que en Víctor se li hagi escapat 

algun comentari, farem un pas endavant. Un pas que ells no coneixeran.  

- I aquest pas serà...? 

- Marxar. Això sí, mai abandonant la investigació. 

- Si ho fem, et faran fora de la policia. 

- Mes ben igual. No permetré que acabis a la garjola.  

 

 La Blanca el va deixar de mirar. Encara no entenia que un error s'hagués convertit en una 

petita amenaça que malauradament també influenciava a en Miquel. Inesperadament, el mòbil 

d'en Miquel va ressonar per tot el cementiri. El va despenjar amb ràbia, però de seguida va 

canviar el to de veu indignat per un to suau i confiat. 

- Digui?... Endavant... 

 

La mà dreta d'en Miquel estava vermella com un tomàquet. Estava nerviós per la informació, o 

si més no, per la conversa anterior amb la Blanca. Tant li era a ella. No hi havia sortida, i la 

vague idea de fugir, no li agradava gens.  

Després d'uns grans esbufecs,  va endreçar el mòbil a la butxaca del darrere dels pantalons. La 

Blanca li va demanar que qui era, just quan va penjar, encara que la veu del darrere s'adonés de 

la seva presència.  

- Era l'Aina. 
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En Miquel va repetir l'esbufec que no s'acabava en veure que la Blanca no coneixia a la tal 

Aina. 

- Hauries ja de saber els noms! És una policia que m'ha enviat informació de llegendes de 

les roques encantades. 

- Alguna cosa interessant? - va prosseguir ella, en veure que en Miquel cada vegada 

estava més nerviós... 

- Es deia que al segle XV, sovint la terra tremolava i des de les roques encantades queien 

roques gegants que xocaven contra les masies. No parlaven de terratrèmols sinó d'un 

dimoni que les llençava. Finalment un àngel va lligar aquestes roques, per aquest motiu 

encara hi ha roques gegants al cim. També m'ha explicat que hi viuen dones d'aigua, 

martinets, follets i fades... 

 

La Blanca se'l va quedar mirant perplexa sense saber quines paraules escollir. Des de ben 

joves, tant la Blanca com en Miquel es burlaven de tot el que estigués relacionat amb 

supersticions, llegendes, fets poc creïbles... Ara, uns quants anys després, havien de treure 

l'entrellat d'aquell mite.  

- Tot això ja passa de la ratlla. No hem de perdre el temps capficant-nos en això. 

- Nosaltres ens encarregarem de la part més... més sanguinària.  

 

Enmig un silenci sepulcral davant tombes desconegudes, la Blanca va intercanviar una mirada 

penetrant amb el seu amic. Era com una història impossible. La Blanca es digué mentalment 

que les coses bones mai es repeteixen.  

- Me'n vaig. Ho sento però avui no em veig continuant amb la investigació. Faré el que 

pugui a casa. Adéu. - no estaven lluny de casa en Miquel, no li preocupava si havia de 

caminar. 

 

Seguidament, girà cua i s'encaminà pel camí per on havia marxat en Víctor enfurismat feia un 

moment. Era ben estrany aquell personatge. La Blanca encara no sabia exactament com els 

havia trobat allí, si no fos perquè els hagués seguit tota l'estona.  

Mentre caminava pel bell sender es va posar les mans a les butxaques inconscientment, ja que 

estava relaxada, tranquil·la. Feia poc, tant en Miquel com en boig d'en Víctor l'havien 

escridassat, i ara se sentia lliure, sense cap pes al damunt, i el pitjor era que no sabia per què. 

Observant atentament el moviment constant dels pins, va agafar el mòbil de la butxaca , va 

col·locar-hi els auriculars negres i posà a tot volum Comfortably numb, de Pink Floyd, que li 

recordava el temps de la joventut. Aquella cançó li recordava les tardes amb la tia Carme, els 

dies de col·legi amb la Lluna, les estones amb en Miquel, la lectura dedicada al crim d'Agatha 

Christie, que era la que recordava amb més nitidesa. També recordava els gran àpats que li feia 

la tia quan arribava abatuda d'exàmens difícils a última hora. Era com si la mateixa cançó 

parlés per ella. «Hi ha algú a casa?» deia la lletra. Mentre rememorava grans moments que 
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havien marcat la seva vida, es va veure obligada de baixar el volum de la part més gratificant 

d'aquella cançó que sonava mentre que lentament recorria els camins naturals d'aquella zona. 

Les herbes enfiladisses pujaren per les seves cames, fregant-les suaument. Aquell tipus de fet, 

per molt petit que fos, la portava a uns pensaments antics, però ben guardats en la seva 

memòria.  

Va veure el cotxe a pocs metres d'allà on era. Li feia pena haver acabat aquell moment tan dolç, 

però no es volia arriscar a voltar sola per aquella zona. L'assassí continuava lliure. No tenia por. 

Ella mai tenia por. Només tenia fúria. Una fúria tan intensa i tan personal que era impossible 

expressar-la amb paraules. La part musical més bona es repetí, i somrigué involuntàriament.  

Finalment, després d'haver recuperat aquells records, va arribar al peu del turó. En aquell 

moment sentia ràbia, per tot el que havia provocat aquell animal, pena, per involucrar en 

Miquel en aquella estupidesa poc coherent, alegre, per rememorar records, dol,  per totes les 

pèrdues que havia presenciat al llarg de la seva vida i remordiment, per no tenir el poder de 

saber el futur. Què passaria a continuació? Hi hauria continuació o un final? Un final per a ella 

o per algun individu innocent? 

Va obrir la porta del cotxe amb vehemència, es va asseure al seient del conductor, va posar la 

clau pacíficament al forat indicat i va fer marxa enrere. Continuava escoltant la música. Ara la 

cançó s'havia acabat i entre dues boniques cançons va sentir un silenci profund. Com un acte 

reflex va girar ràpidament el cap, per la precaució que algú s'estigués al darrer seient observant-

la amb una mirada intensa i vague i un barret que tapava la part frontal. Sortosament, no hi 

havia l'home que s'havia imaginat. Només eren imaginacions, res més, es va dir.   

El contrast de la música va fer saltar d'un bot exagerat a la Blanca. De cop va ressonar Alice 

Cooper, amb la cançó de Poison. Amb aquella cançó se sentia més segura. Ara, l'ambient havia 

canviat. La Blanca no sabia si es tractava del destí o de la casualitat, però ja podia arribar a casa 

segura. Ho sabia. La intuïció li deia.   

Beuratge pervers 

- L'assassí podria ser el jove de les marques de l'armari.  

- El de 1'30 centímetres?  

- Doncs sí. 

- Explica't amb més claredat. 

- No he entès res del que m'han dit per telèfon, però l'antiguitat d'aquelles marques 

indiquen que ara l'individu tindria aproximadament cinquanta o seixanta anys. 

- No hi ha cap més prova que afirmi això? 

- Cap ni una. 

- Aleshores no ens podem fiar d’aquesta informació. De fet ni tan sols coneixem la seva 

identitat... podria estar mort. 

- Tens raó. 

- Ja... però també hem de considerar els altres membres de la família que hi vivia.  

- Ja ho sé prou, Blanca. Va, que ja són les onze, vés a dormir i descansa que demà serà un 

nou dia. 
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- Ja ho sé. No cal que m'ho repeteixis. 

- D'acord, ho sento. 

- No t'has de disculpar per aquestes coses. 

- Va no perdem més el temps. Fins demà. 

- Fins demà, Miquel. 

 

Plovia a bots i a barrals quan la Blanca es va aixecar amb la brillantor  d'un llampec prosseguit 

d'un espetec escandalós. En Joan havia organitzat una conferència  a una de les sales de 

l’ajuntament per parlar del que estava passant al poble. La reunió era  a les deu del matí. La 

Blanca es va vestir, va baixar els esglaons a corre-cuita per no permetre's un retard i no tenir-ne 

accés. Abans de sortir, va agafar un plàtan que se'l va menjar amb dues queixalades ben 

grosses, agafà el paraigua del costat de la porta i sortí disparada com un llamp.  

El cotxe estava gèlid. Es va cordar el cinturó de seguretat. Mentre conduïa precipitadament 

donà un cop d'ull al rellotge de mà el qual  indicava que faltaven tan sols set minuts per 

començar. La Blanca va tardar cinc minuts en arribar al pàrquing indicat per llargues cintes 

fluorescents. L'home sense paraigua que donava indicacions al pàrquing li va explicar a la 

Blanca el recorregut que li pertocava. Era ben curiós tot, feia uns dies hagués aparcat allí sense 

cap problema, ara en canvi al recinte era difícil de circular-hi. Aquell esdeveniment que havia 

organitzat l'alcalde i alguns tafaners del poble s'havia anunciat a última hora, però a la Blanca 

tant li era.  

Va sortir del cotxe deixant-se el paraigua. Aquell moment calia tenir una vista d'àguila, i no es 

podia deixar distreure. Finalment va entrar a l'ajuntament, molla de cap a peus. Es va treure la 

jaqueta. La sala estava plena de gom a gom. Enmig de la gent va entreveure en Joan. S'hi volia 

apropar  quan de sobte aparegué la Indira. 

- Hola Blanca! Com va tot? Fa temps que no et veia... 

- Mira vaig fent... ja coneixes la situació... - va dir tristament però de seguida canvià els 

ànims. - i tu què tal? Com va la botiga? 

- Molt i molt bé, em pensava que el fet que l'assassí hagués comprat el vestit a la meva 

botiga, em faria perdre clients, però de fet és tot el contrari. Cada dia ve gent dels 

pobles veïns a comprar algun detall i sobretot a preguntar. 

- La gent és morbosa per naturalesa... 

- Cert. Tothom sap que l'assassí va comprar el vestit a la meva botiga... 

 

Algú va tocar l'espatlla de la Blanca. Va observar la cara de la Indira: estava feliç. La Blanca es 

va girar bruscament. Era en Joan acompanyat de la seva dona. Tots quatre van estar 

intercanviant paraules una bona estona, excepte la dona d'en Joan, qui mirava de reüll a la 

Blanca, com si li tingués una mania estranya, tot i que mai abans s'havien arribat a conèixer del 

tot. Del darrere d'en Miquel aparegué el cambrer, vestit de blanc i negre com en les pel·lícules 

americanes. Es va acostar i amb la mà va donar una copa d'algun licor transparent a en Joan, 

després a la seva dona, seguidament a la Indira i finalment a la Blanca. Tots quatre van brindar  
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amb elegància, com si es tractés d'un fet habitual i de seguida es van empassar tot el líquid que 

contenia el recipient.  

Del darrere en Joan aparegué el carnisser del poble, després sorgí discretament l'Helena, mare 

de la Sònia, seguidament s'acostà la Judit qui tenia dia lliure, i finalment albirà la Lluna, que 

s'acotava rere en Joan. La Lluna? Què hi feia allí la Lluna? Estava viva? Què estava passant? 

La Blanca desitjava saber què estava passant en aquells instants. No va ser a temps d’esbrinar-

ho. Just al moment que la Lluna es posicionà davant seu, amb el mateix rostre que recordava, la 

Blanca es va desplomar al terra. Estava morta? Ella no ho sabia, però si allò era la seva mort, 

gaudiria d'aquell moment. Les últimes paraules van ser suaus. 

- Lluna, això és la mort? No pateixis, de seguida vinc. Et necessito. 

 

Entre boires 

Deu policies armats van entrar en acció per la porta del davant. Ràpidament una noia joveneta 

explicà tot el que havia passat. Quan va acabar el petit resum, tothom se'n dugué les mans a la 

boca, que estaven obertes de bat a bat. Alguns ploraven, d'altres somreien i exclamaven 

victòria. Un noi esvelt i uniformat es va adreçar a la Blanca, qui estava estirada al terra amb 

els braços oberts, com si esperés l'abraçada d' algú o com si volgués reclamar alguna cosa 

indefinida. El noi es va endur la Blanca sense pensar-s'ho més de dues vegades i al cap de pocs 

segons els policies van abandonar el local. En Joan somreia. La seva muller continuava 

malhumorada. La Indira plorava i dos joves del darrere prosseguien el seu tràgic cant. Aviat 

la sala quedà deshabitada. 

Després de l’incident.  

La Blanca havia perdut la noció del temps. No sabia on era ni què feia. Dos homes fornits la 

subjectaven pels braços així que de seguida posà resistència. Evidentment no va fer canviar res. 

Es trobaven davant d’un llarg i ample passadís amb una paret al fons que marcava un límit. 

Abans d’arribar-hi la van fer aturar al costat d’una porta. La Blanca observava cada moviment 

del tot desconcertada. Un dels dos homes es va treure unes grans claus pesants i les va introduir 

dins l’immens orifici que hi havia en una porta amb una petita finestreta amb barrots de ferro. 

Van obrir la porta i van col·locar-la dins aquella minúscula sala com si fos un objecte. Acte 

següent, els homes van fer marxa enrere i van tancar amb clau la mateixa porta per on havien 

entrat. La Blanca continuava amb el mateix estat de no entendre el que passava. 

- Em mereixo una explicació! Qui sou i per què coi estic aquí? 

Ningú li va fer cas. Quan la Blanca es va adonar de la presència d’un llit subjectat a la paret, 

caigué al terra involuntàriament.  

Al cap de pocs minuts, recolzada a la paret la Blanca recordava trets específics del que havia 

passat anteriorment. Si els seus càlculs eren ajustats devia ser el matí, malauradament no 

coneixia els fets que havien passat després del seu desmai o alguna cosa per l’estil. Recordava 

entrar a l’ajuntament, saludar la Indira i en Joan. També recordava el rostre malèvol de la seva 
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dona. Recordava el cambrer que li havia portat una copa d’algun líquid sense color, i un fort 

impacte contra el sòl. Res més. La impotència que sentia la Blanca davant circumstàncies 

oblidades no l’ajudaven a treure’n l’entrellat de tot allò. Els segons es transformaven en minuts, 

i els minuts en hores, i mai arribava un punt definit on pogués canviar de posició mentalment i 

físicament. L’espera era suficientment llarga perquè es pogués preguntar un més enllà de tot el 

que estava passant. Es preguntà si l’assassí en qüestió l’havia raptat i ella seria la propera 

víctima o si la difamarien com a assassina. Res tenia sentit, necessitava en Miquel urgentment.  

La Blanca estava arraulida a prop de llit quan de sobte sentí unes passes fermes que s’acostaven 

pel passadís. S’aixecà ràpidament sense prendre precaucions i s’acostà a la petita finestreta. Tot 

i que no podia veure amb exactitud qui era l’individu, sabia que la persona que s’acostava 

portava noves, agradables o desagradables. El rostre d’en Miquel va sorgir per la finestreta. 

Semblava preocupat. Es miraren amb intensitat i en Miquel de seguida es posà a parlar 

intentant apropar-se a la Blanca, encara que fos dificultós.   

- Tot això és culpa d’en Victor i sobretot meva. Primer de tot t’haig de demanar 

disculpes. No pretenc que les acceptis ara mateix, em conformo amb què m’escoltis 

i actuïs segons el que et diré a continuació. 

La Blanca el va observar i no va dir res. 

- En Víctor ha convençut a tots els policies i encarregats de la investigació que tu eres 

l’assassina. – la Blanca va fer un pas enrere i es va endur la mà dreta als cabells, 

com si volgués impressionar a algú. – sé que et trauran d’aquí aviat perquè 

probablement l’assassí farà un altre pas. 

- T’han tret del teu deure com a cap de la investigació, oi? 

- Sí, però continuo participant-hi, no m’han exclòs definitivament. Quan surtis d’aquí, 

segurament em tornaran el càrrec.  

- Estàs molt segur de la meva llibertat.  Per què? 

El mateix policia que mitjançant la força l’havia portada allí va aparèixer rere en Miquel 

indicant que faltaven pocs minuts perquè finalitzés “la trobada”.  En Miquel va fer un gest amb 

la mà al policia, com si volgués aclarir que no li importaven les seves interferències. 

-  Sé que quedaràs lliure perquè no ets l’assassina. 

- Hi ha molts innocents a la presó. 

- Això és un altre tema...  

- Potser jo serè l’innocent entre barrots. 

- No t’esveris. La clau és mantenir la calma i tenir paciència.  

- No em puc quedar aquí sense fotre res! 

- T’entenc i et prometo que faré tot el que pugui. 

- Gràcies. - va dir la Blanca a punt de plorar. 

El policia va fer una passa enrere i bruscament va agafar la camisa d’en Miquel i el va apartar. 

Poc després no hi havia cap ànima present a la finestreta. Va tornar a jeure damunt el fred sòl 

de ciment. Tancà el ulls i s’adormí, com si hagués tornar a viure l’experiència a l’ajuntament, 
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però a diferència de llavors, en aquell moment la Blanca perdia les forces, se sentia exhausta. 

Va dormir durant quinze minuts aproximadament, quan de sobte, el rostre tranquil d’en Víctor 

la va despertar dels seus somnis. Se’l va mirar estranyada, encara endormiscada.  

- Et deixem fer tres trucades a qui vulguis durant cinc minuts. La línia queda gravada, 

vigila el que dius. 

- Que estrany que m’ho comentis. 

El va fulminar amb la mirada i va aferrar el mòbil. La Blanca va preferir esperar que en Víctor 

marxés, i quan ho va fer va marcar el número d’en Miquel que se’l sabia de memòria. 

- Miquel? 

- Veig que t’han deixat el mòbil. 

- Sí. 

- A qui més trucaràs? 

Va ser aquell precís moment en que la Blanca va reflexionar sobre a qui trucaria. Ja ho pensaria 

després. Tenia poc temps. De cop la soledat la va envair.  

- Has parlat amb en Víctor? 

- Sí. 

- Què t’ha dit? 

- Res d’interessant. Ja el coneixes. – rere la línia es va sentir un llarg sospir que 

semblava no acabar-se mai. – s’ha disculpat per haver donat ordres sense el meu 

vist-i-plau. Mentre ho deia ha posat aquella cara... ja saps, aquella que la boca... 

- La boca se li aprima, els ulls se li obren i arrufa el nas. 

- Exacte. 

- Llavors ho ha dit sense voluntat pròpia. 

- Correcte. – va afirmar en Miquel. – també m’ha dit que estava decebut de tu. Ho 

sento. 

-  Ho sents, de veritat? 

- No. No tinc cap sentiment per en Víctor, per tu sí, ja ho saps. 

- T’està escoltant, ho saps? 

- Més igual. Aprofito per dir-te, Víctor, que el que has fet m’ha decebut . El coratge 

que t’ha portat fins aquí és l’enveja i ho saps.  

La línia es va tallar de sobte, deixant a la Blanca sola amb el seu telèfon a les mans. Volia 

trucar a algun advocat que la pogués alliberar d’aquell lloc, o queixar-se al govern, qui potser 

reaccionaria amb rapidesa, o potser rebutjarien l’idea de malgastar el temps en una bajanada 

d’aquell poble quasi inhabitat. Es va treure les idees del cap. Va pensar en l’últim que havia dit 

en Miquel. Ho va deixar córrer. Va buscar el contacte de la Indira. 

- Indira? 

- Amb qui parlo? 

- Sóc jo, la Blanca. 

- Blanca! On ets? Què fas? T’han fet cap mal? 
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- No, tranquil·la. Estic bé. 

- On ets?- va insistir. 

- A la cel·la d’abans d’anar a la presó, crec. 

- La policia està escoltant, oi? 

- Sí, com ho saps? 

- M’ho imagino... 

- Ens queden pocs minuts... 

- Deixa’m parlar, sisplau. Sortiràs d’aquí, i no tardaràs gaire. 

- Per què n’estàs tan segura? – va preguntar la Blanca encuriosida per aquella 

seguretat que expressava la gent del seu voltant excepte en Víctor.  

- Perquè la història no acaba aquí. Tu no ets la culpable. L’assassí es mereix el càstig, 

a més a més, no m’agraden els finals tràgics. 

La línia es va tornar a tallar, i sabia que encara no havien passat els cinc minuts. La Indira havia 

penjat voluntàriament. L’última trucada la va fer a en Joan. La Blanca volia conèixer l’enemic, 

l’altre bàndol. 

- Digui? 

- Sóc jo, la Blanca. 

- Ah, hola. 

- Ho sabies tot, oi? 

- Sí. 

- Per què? 

- M’ho va explicar en Víctor.  

- Ja saps que no em refereixo a això. 

- Ja...- va respirar profundament.- ets la culpable i no n’hi ha cap dubte. – va dir 

secament sense demanar cap resposta. 

- Això ho dius per beneficiar el poble i a tu mateix. 

- Mentida. 

- Veritat. 

En Joan també va penjar. Els mateixos guàrdies van obrir la porta de metall i li van requisar el 

mòbil. De seguida va pensar que aquelles trucades eren banals, però tant li feia, l’havien distret 

una estona.  

La mort no fa soroll 

Caminava lentament amb una destral a la mà. Les llums estaven enceses, i el vidre exposat a la 

població no donava gens de seguretat. La porta principal de la comissaria estava entreoberta. 

Duia una gorra negra i unes ulleres fumades que no permetien reconèixer la seva identitat. La 

noia teclejava alguna cosa i semblava absent.  Només de veure la imatge, va saber què calia fer. 

Sense dir res però amb rapidesa va entrar per la porta de fusta petita que s’accedia a la recepció. 

La porta es va tancar sola sense emetre cap soroll. Aleshores es fixà que entre aquella cabellera 

extremadament llarga hi havia uns auriculars que penjaven de les seves orelles. D’una 

estrebada li arrencà els petits auriculars, i com que els duia subjectats de les arracades, en va 

sortir un raig de sang fosca. Amb l’altra mà va tapar-li la boca. El mal se li va estendre per tot 
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el cos i, en notar els guants de cuir, va entreveure la mort. Continuava pressionant-la sense 

pietat fins a deixar-la sense oxigen. Va agafar la nota que guardava a la butxaca dels pantalons i 

li va posar a dins la seva boca, que estava oberta de bat a bat, igual que els ulls i com a 

decoració, una mica de sang calenta que regalimava per les galtes. Sense distreure’s més va 

marxar, donant per fet que ningú l’havia vist.     

Tot a lloc, de nou 

En sentir la notícia esgarrifant, se li van posar els pèls de punta. En Miquel ja estava davant la 

porta, quan tan sols hi havia en Víctor observant amb curiositat alguna cosa rere l’oficina. Va 

entrar i amb mal gust li va tirar una petita empenta perquè s’apartés. Damunt el gèlid terra hi 

havia laJudit. I encara que malauradament hagués travessat la barrera de la mort, a la cara es 

podia reconèixer un esglai commovedor. Els ulls estaven del tot oberts i semblava que 

haguessin de sortir de les òrbites. Sobre els pòmuls blancs  hi havia un raig de sang seca que 

sortia del lòbul. Mentre intentava reflexionar  sobre el que havia passat, en Jordi va entrar a 

l’oficia tapant-se el ulls amb les dues mans. Es va col·locar al costat d’en Víctor, va retirar les 

mans i els seus ulls van captar tota la sala per un petit moment. Sota aquells ulls llagrimosos, hi 

destacaven unes ulleres blavoses fruit de l’esgotament. En Miquel es va girar cap al cos mort de 

la Judit, es va ajupir i va enretirar un paper lluent que reposava damunt la llengua.  

“La presa que resa dins la cel·la obtindrà un injust judici, mentre que jo, amb tota plena 

llibertat, premeré aquell famós botó que hi diu: destrucció.” 

Ho va llegir dues vegades amb veu alta i clara.  

- Vol llençar una bomba? – va preguntar en Jordi eixugant-se els plors que li 

impedien parlar amb fermesa.  

Tots els policies que s’havien aglomerat dins la petita sala, van ignorar  la pregunta d’en Jordi.  

- La Blanca no és l’assassina. – va complementar la Lídia.   

- Potser està aliada amb algú. – va contestar en Víctor amb un posat neutral.  

De sobte, el mòbil d’en Miquel va sonar. 

- Digui? 

- Sabem tot el que ha passat. La investigació queda oficialment de nou en les teves 

mans. Fes que no ens hàgim de penedir de la nostra decisió. Atrapa aquest malparit 

d’una vegada... 

- D’acord. La Blanca queda en llibertat, oi? 

- Sí. 

- Perfecte. 

Sense dir res més, en Miquel va penjar, content, malgrat tot, de recuperar el seu càrrec i de 

poder fer el que més esperava: anar a treure d’aquell lloc llòbrec a la Blanca. 

- Comenceu a treballar! De seguida vinc. – en Miquel va sortir disparat de la sala però 

ràpidament  va tornar a entrar.... . – Ah, per cert, torno a ser el cap de la 
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investigació...per tant, Víctor m’encantaria fer-te fora, però en aquests moments 

necessitem personal. Només tinga-ho en compte.  

Llibertat 

Altre cop uns passos ràpids van ressonar pel recinte. En Miquel va aparèixer per la petita 

finestra amb una mirada atenta observant alguna cosa important més avall a la porta. Llavors el 

so d’unes claus va fer entendre a la Blanca que per fi podria abandonar la cel·la. En Miquel va 

entrar sense dir cap paraula, va fer dues passes endavant, que de fet eren les úniques passes que 

podies fer fins arribar a la paret davantera i va abraçar amb totes les forces a aquella ànima 

pàl·lida que feia esforços per  no defallir. Es van agafar les mans. En Miquel la va treure d’allà, 

i per fi, desitjant-t’ho des que va entrar innocentment a la presó provisional, la tènue llum del 

dia va enlluernar els ulls mig closos de la Blanca. En Miquel li va contar tot. Va començar amb 

la mort de la Judit, seguidament va parlar de la nota que li van trobar dins la boca 

- Per què l’assassí s’hauria de molestar en recalcar que els policies s’havien errat? – 

va preguntar la Blanca  

- Qui sap què pensa i com funciona la ment d’un assassí... 

En Miquel va fer una pausa, va fitar la Blanca que havia recuperat el color, i va continuar 

explicant el que li rondava pel cap...  

- Em sembla molt que és una indirecta. 

- A què et refereixes? 

- La qüestió és analitzar les seves paraules. L’únic recurs que ara mateix ens queda és 

la nota. “La presa que resa dins la cel·la obtindrà un injust judici, mentre que jo, 

amb tota plena llibertat, premeré aquell famós botó que hi diu: destrucció”. – va 

repetir de memòria. – La paraula “presa” és evident que fa referència a tu, per tant 

s’ha adonat de les noves. La presa resa... ets cristiana? 

- No. 

- D’acord, doncs pot ser que no et conegués del tot o que tan sols sigui un mot per 

designar el temor i l’esperança dins la cel·la. Pot ser? 

- Sí. De fet tenia molta por, no per mi sinó per vosaltres, per el que podia passar a 

l’exterior, però alhora tenia esperança, sabia que sortiria.  

- Injust judici...  

- L’assassí està en desacord en que el poble cregui que trobar-lo ha estat tan fàcil.  

- Llavors entra ell en acció “mentre que jo, amb tota plena llibertat”. Per tant sabem 

que no està acusat de cap manera, que continua observant el món que se sent fort 

perquè absolutament ningú el persegueix. 

- “Premeré aquell famós botó que hi diu: destrucció”. Ha de ser metafòric. Em 

sembla que ja sé a què es refereix, i tal com actua, no té res a veure amb una bomba.  

La veritat amagada 

Després que en Miquel hagués repetit exactament el que pensava als policies, tots ells es van 

esgarrifar. Ja feia una setmana que buscaven l’assassí, i no havien avançat, més aviat havien fet 
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passos enrere. Les notícies corrien desesperadament de boca en boca ja que alguns policies 

depravats  havien preferit atemorir el poble. Aviat, aquell petit poble que gairebé ningú 

coneixia, passaria a ser un poble tètric, si no és que ja ho era.  

Quan la Blanca va entrar al quiosc per comprar-hi tabac, una campana damunt la porta va sonar 

i al cap de poc, un senyor geperut va sortir del darrere d’uns prestatges que tocaven el sostre. 

La Blanca es va acostar lentament i va observar els diaris de damunt una taula vella que 

semblava que hagués de caure en qualsevol moment. La notícia principal parlava del poble 

maleït, com era d’esperar... “Classificat com a d’indret més terrorífic de Catalunya”. Al 

principi, la teoria d’en Miquel va anar acompanyada de rialles, però després de la mort de la 

Judit, tothom va creure que seria el proper. Ningú havia d’haver escampat la hipòtesi. El senyor 

va bramar alguna cosa inaudible, i la Blanca es va despertar dels seus pensaments. 

- Perdoni. – seguidament li va acostar un diari, el va pagar i va sortir.  

Quan va arribar a la comissaria, es va adonar que no havia comprat el tabac. Tant li era. La 

comissaria estava buida. No hi havia ningú a l’oficina, i les deu persones que s’encarregaven de 

la investigació estaven reunits en una cambra ombrívola. Quan va entrar, tothom la va saludar 

amb desànim. Es va asseure al costat de la Lídia.  

- Falta algú més? – va preguntar en Miquel amb veu més alta del que era necessari per 

un lloc tan petit.  

Tothom va contestar que no , encara que ningú ho sabia. Llavors, va parlar la Blanca. 

- Em sembla a mi que hauríem de parlar dels passos a seguir d’ara endavant... 

- Estic d’acord amb tu, Blanca. – va exclamar un home amb accent valencià. 

 

 

- D’acord doncs, comencem. Com ja sabeu, hem repartit policies per l’entorn del 

poble per la protecció dels habitants i perquè cap foraster envaït per la curiositat i la 

xafarderia pugui accedir a aquest poble dominat per la por. Només es podrà circular 

per la carretera principal en cas d’urgència durant aquesta setmana, per tant el temps 

és limitat. També hem de parlar de... – mentre en Miquel intentava expressar-se, el 

telèfon local que mantenia els habitants en contacte amb la policia va ressonar. En 

Miquel es va aixecar d’un bot. 

- Policia encarregada... 

- Sí sí ja ho sé, de la investigació dels assassinats. Has acabat? 

En Miquel va arrufar les celles. 

- Amb qui parlo? 

- Soc el pare de la Sònia Almató. 

- I què vol ara?.... Perdoni, no vull semblar un descarat... Li prometo que atraparem la 

bèstia que la va matar. 
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Tots els policies que escoltaven  van fer una cara estupefacta.  

 

- Així sigui. M’agradaria parlar amb vostè. A soles. Suposo que ja sap on visc.  

- De seguida vinc. 

De camí a casa l’Àngel Almató, la Blanca semblava nerviosa, sobretot pels moviments que feia 

cada dos per tres, fregant-se els cabells com si fos un raspall. En Miquel concentrava la mirada 

més enllà de la carretera per arribar a la masia dels Almató. Després de dubtar uns instants, es 

va veure forçat a franquejar l’estret pont romànic al qual poca gent se li permetia el pas. La 

Blanca dreçava les orelles a aquella contrada limitada per naturalesa feréstega. Al cap de pocs 

minuts, un camp captivador amb extremes dimensions, va sorgir entre la pols barroera del cotxe 

damunt d’un camí dificultós. Sobre del camp, amb una elevació imponent, s’alçava la masia. 

Tan la Blanca com en Miquel, van deixar de gaudir del paisatge i van fitar aquella casa. 

De la balconada d’aquella façana rústica amb gravats indesxifrables, en va sortir un home. Era 

el pare de la Sònia Almató. Poc després de retirar-se dins les cortines que voleiaven gràcies al 

vent suau,  l’home va aparèixer per la porta principal.  

La Blanca esperava conèixer més informació sobre el cas: enemics de la seva filla, indrets 

sospitosos que passava els caps de setmana, reaccions amanerades, temors abans d’anar a 

dormir. En Miquel, en canvi, desitjava obtenir informació de l’escena del crim: què 

significaven l’ala de l’ocell del tipus Bulweria Bulwerii, si la seva filla desitjava casar-se aviat, 

si tenia la intenció de tenyir-se el cabell de negre, si coneixia en Daniel d’alguna cosa tot i la 

diferència d’edat...  

Just quan van entrar per la porta, l’Àngel els va demanar que s’asseguessin. Ells van obeir. Els 

va convidar a un cafè que van acceptar tots dos. Es van mirar tots tres una  estona fins que 

l’Àngel va aclarir la intenció d’aquella trobada.  

- No puc viure més sense moure’m d’aquí casa.  

- Expliqui’s. – va demanar la Blanca apropant-se la tassa plena de cafè. 

- Des que la meva pobra filleta va... ja m’enteneu... vaig deixar de treballar, vaig 

deixar enrere les meves aficions, ho vaig deixar-ho tot, com si el fet d’abandonar-ho 

em pogués retornar la meva filleta. Però ja han passat unes quantes setmanes, i 

entenc que no existeix la possibilitat de tornar-la a veure. Si us soc sincer, l’únic que 

necessito és venjança. Necessito tenir algú a qui culpar, algú a qui escridassar pel 

que va fer i sobretot necessito entendre el per què de tot plegat. M’enteneu? 

- Així que l’únic que ens havia de dir és això? – va dir en Miquel ressentit.  

- Segurament hi haurà alguna feina en que vostè ens podria  ajudar, oi que sí, Miquel? 

– va preguntar la Blanca. 

- De fet, ara que hi penso, necessito que ens ajudi a buscar informació. 

- Informació? Podria trobar-ne a qualsevol persona o lloc, només cal que m’ho digui... 

- No exactament d’aquest tipus. – va dir en Miquel frustrat. – digui’m, exactament 

què va fer la Sònia el dia que la van matar? – va demanar sense preocupar-se dels 

sentiments. 
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- Ja ho sap. La meva dona ho va aclarir quan ens van venir a interrogar, el dia després 

que la varen trobar al bosc. 

- La seva dona va afirmar que va anar a un restaurant. 

- Exacte. 

- Però vostè, al dia de la interrogació es va tapar la boca i seguidament va repetir dues 

vegades el mateix que havia afirmat la seva dona. Evidentment sabia que estava 

mentint. En canvi, la seva dona es creia aquella mentida. 

- I què me’n diu de les càmeres de seguretat... també menteixen?  

- No li ho nego... Deixi’m dir-li una cosa. Vostè estava preocupat. Evidentment no va 

matar a la seva filla, i això espero, per tant, vostè amagava alguna cosa i continua 

fent-ho. Necessitem saber què amaga. M’ha preguntat per què necessito 

desesperadament aquesta informació, veritat? Li ho diré ben clar. Vint anys enrere, 

la meva germana la van trobar morta al mateix lloc, amb el mateix vestit, amb les 

mateixes plomes... vint anys enrere em trobava en la mateixa situació en que es 

troba vostè ara mateix. Compartia una relació molt bona amb la meva germana, ens 

explicàvem absolutament tot. El dia abans del seu assassinat em va explicar una 

cosa que al principi no li vaig donar importància, però després de la seva mort, vaig 

entendre què anava a fer. Em vaig sentir culpable per no ajudar-la. Vostè es troba en 

la mateixa situació que jo vint anys enrere. Ara m’agradaria confirmar si el que la 

seva filla, amb qui compartia una relació també molt bona, li va explicar alguna cosa 

interessant el dia abans de la seva mort. 

La blanca observava en Miquel amb els ulls esbatanats, i  necessitava saber quina informació la 

Lluna li va explicar al seu germà. Ho necessitava saber urgentment.  

Juny de 1962 

La Blanca es va penjar un collaret del mussol de la saviesa, l’animal que més li agradava. Va 

sortir a corre cuita de casa i va anar directe al mateix parc on sempre quedaven. Hi va anar-hi 

en bicicleta, i és que aquell dia estava cansada de no fer res. Va deixar la bici al terra i va 

arrancar a córrer en direcció al banc on la Lluna estava asseguda observant atentament 

l’horitzó. Van parlar dues hores seguides de l’estiu en general, tot i que el dia abans ja havien 

parlat d’aquest mateix tema. El sol continuava fent brillar els cabells de les dues jovenetes que 

no paraven de parlar ni un sol moment. Finalment, la Lluna va canviar de tema radicalment. 

- Està molt malament agafar coses d’altra gent. – la Blanca semblava desconcertada. 

No va dir res. – recordes la bicicleta de la Clara Castany?  

- La de color groc? 

- Sí. La mateixa.  

- Què li passa? 

- La vàrem robar, i agafar coses d’altra gent està molt malament.  

- Saps perfectament que el que feia ella estava encara més malament. 

- No ho havíem d’haver fet.  

- D’això ara ja en fa dos anys. Per què treus el tema ara?  

- Continua demanant encara ara que tornem aquella coi de bici. 
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- Sabíem que era molt important per ella, precisament per això li vam agafar. 

- El que feia estava molt malament, però ens vam rebaixar al seu nivell. 

- Tant és què vam fer i què vam deixar de fer. El que està fet està fet i res ho podrà 

canviar. 

- En realitat tot ho pot canviar.  

- Què vols dir? 

- Blanca, no t’adones que robar està molt malament, que algun dia o altre el 

prejudici caurà a sobre nostre?  

- Si ens ha de caure algun tipus de prejudici, tal i com dius tu, no crec que sigui gaire 

impressionant. Al cap i a la fi és una bici. 

- El problema no és la bici, el problema era el seu amor envers la bici. 

- Mira que n’ets d’estrambòtica, tu.  

- Ja ho pots ven dir. 

- A vegades no t’entenc, Lluna. 

- Jo tampoc. 

 

20 d’Agost de 2002 

El primer en parlar va ser l’Àngel, qui amb un gest suau i continu resseguia els pocs cabells que 

li quedaven. Estava nerviós perquè totes les suposicions d’aquell agent de policia eren certes, i 

d’alguna manera els secrets havien sortit a la llum. La Sònia Almató, el dia abans de morir li 

havia explicat al seu pare un fet que el va desconcertar una mica, però que no l’amoïnava. 

L’Àngel, amb una veu clara i precisa, va explicar als dos hostes el que li havia dit la seva filla.  

- Quan vaig arribar de la feina, vaig pujar ràpidament les escales per anar a saludar a 

la Sònia. Seia damunt l’ampit de la finestra, absorta en els seus pensaments i fixant 

la mirada en la llunyania. Era ben estrany aquell fet, atès que sempre semblava estar 

ocupada amb qualsevol cosa: llegint, escrivint, sortint amb els amics, ordenant 

l’habitació... El que més em va sobtar va ser el posat trist. Tenia el cap cot i no em 

va saludar, llavors de seguida vaig pensar que s’havia discutit amb les amigues, però 

em vaig errar.  

- Continuï. – va demanar en Miquel acabant-se el cafè. 

- Al cap d’una bona estona d’insistir que m’expliqués què l’atemoria, va cedir: es va 

asseure damunt del cobrellit i jo la vaig seguir. Arribats en aquell punt, sabia que no 

es tractava d’afers amb les amigues. Encara recordo les seves primeres paraules. 

«Està molt malament agafar coses de l’altra gent». Li vaig demanar que s’expliqués 

més que sinó no la podria ajudar. Encara amb el cap cot, em va explicar que havia 

robat un llibre a la llibreria del poble del costat. No semblava tan greu. Li vaig 

explicar que segurament els propietaris de la llibreria ni se n’adonarien, però ella, 

nerviosa, em va contradir. M’explicà que el llibre que havia robat era un de molt 

important i que els propietaris sí que s’havien adonat del robatori. Havien posat una 

denúncia. 

- Quin llibre era? – va prosseguir en Miquel amb aires policials.  

- Em sembla que era de Jane Austen, deuria ser Orgull i Prejudici.  
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- Un clàssic. Què més va dir, a part d’això? 

- Em va explicar que se l’havia llegit tres vegades seguides i que era molt bonic.  

- És per això que se sentia culpable? Per què era bonic? 

- No senyor. Estava trista perquè el llibre era massa bonic per haver-se’l endut 

egoistament.  

- Finalment va retornar el llibre? 

L’Àngel no va dir res. Es va aixecar i es va apropar al moble baix del menjador. D’allà en va 

treure un llibre: Orgull i Prejudici. Li va passar a en Miquel. La Blanca estava glaçada. 

Contenia els ulls al llibre vell que podria haver causat la mort d’aquella nena, igual que la bici 

en el cas de la Lluna. La Blanca, sense més restriccions, va parlar: 

- La Lluna no va retornar la bicicleta. Em va demanar consell i li vaig dir que no ho 

fes. Era massa perillós. La Clara no s’ho pensaria en denunciar-nos i tal i com 

anaven les coses, segurament que les famílies haguessin trencat relacions 

completament. 

En Miquel dirigí una mirada atònita envers la Blanca, qui l’observava de reüll. En aquell sofà 

gris s’asseien tres persones que havien trobat inesperadament una petita clau d’una petita porta 

que feia molt de temps que estava tancada. L’Àngel s’aixecà, caminà amunt i avall, es va aturar 

en sec i es va dirigir als hostes.  

- L’assassí està a prop, literalment. Molt a prop. Tan a prop que fins i tot coneix les 

malifetes més profundes i personals d’aquella gent qui detesta.  

Es va sentir un motor de cotxe que poc després s’aturà. Impacients per aquell soroll, es varen 

atansar. Les claus d’un clauer voluminós ressonaren al porxo. Seguidament, les claus foren 

introduïdes en l’orifici estret de l’entrada. Finalment, la porta es va obrir. Lentament. Tots tres 

continuaren asseguts escoltant atentament les passes costoses i tenebroses que s’acostaven in 

crescendo. La persona en qüestió entrà a la cuina, diposità quelcom a la vaixella i anà a la sala 

on es trobaven l’Àngel, la Blanca i en Miquel. Aparegué un cap. Una noia de llarga cabellera. 

Era l’Helena. Els seus cossos es van tranquil·litzar a l’acte. L’Helena els va saludar un per un, i 

sense demanar el per què de la visita, va marxar encara amb la bossa blanca a la mà.  

- Bé, no volem molestar més. Hauríem d’anar retirant-nos. – va prosseguir en Miquel. 

- D’acord, però us demano que algun altre dia quedem. Que sigui aviat si us és 

possible. Demà al matí seria perfecte. 

Van acordar trobar-se l’endemà a les vuit en punt davant el cafè del poble.  

Un pas definitiu 

L’escalfor del llit va alterar els somnis de la Blanca. Va llençar violentament i encara fora de sí 

el llençol prim fins l’altre extrem del llit. Es va aixecar, fregant-se els ulls endormiscats, i va 

consultar el mòbil, que guardava a la sala del costat. Eren dos quarts de vuit. Es va adonar que 

no quedava gaire per trobar-se amb l’Àngel . Tan ràpida com va poder es va vestir i va sortir.  
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Quedaven tres minuts per tocar les vuit quan va aparcar al pàrquing de davant la cafeteria. 

Mentre s’hi acostava, va veure el cap de l’Àngel, i just al seu costat, entreveia en Miquel. La 

Blanca va avençar més ràpid.  

Quan encara no havia entrat, en Miquel va enretirar l’única cadira que hi havia en aquella 

mateixa taula.  

- No hem volgut començar sense tu. – va començar en Miquel mentre la Blanca 

encaixava els mans amb l’Àngel molt cordialment.  

Quan la Blanca s’acomodà, l’Àngel buscà impacientment el maletí que penjava de la cadira, 

com si s’hagués recordat d’alguna cosa, i en va treure un llibre. Un llibre més aviat vell, amb 

un gomet groc inevitable de veure i que hi tenia algunes inicials. Quan el col·locà damunt la 

taula, la Blanca es va adonar que era el mateix llibre pel qual la Sònia havia mort. Orgull i 

prejudici, va pensar que potser, fins i tot el títol de l’obra tenia alguna cosa a veure. Ho va 

deixar córrer.   

- Quan vareu marxar, ahir, vaig anar a la llibreria, la mateixa on havia anat la meva 

filleta. – es va mocar sorollosament. – van estar molt agraïdes que els hi hagués 

tornat.  

- Però? – en Miquel es va impacientar, com solia fer-ho. 

- Em van donar les gràcies i res més. El llibre no tenia tant valor per entendre  què va 

passar. A part d’això els vaig preguntar afers més personals per saber si tenien 

relació, o al menys, si sabien quelcom. 

- Ningú sabia res. 

- Ningú sabia res. No mostraren ni escepticisme ni compassió.  

- Per tant els hi vares explicar el teu dol. 

- Exacte.  

En aquell moment entrà per la porta una dona de mitjana edat, amb un barret massa 

extravagant amb un llaç al damunt que no permetia veure-li els  ulls. S’adreçà a la 

cambrera jova que atenia als clients. Les dues dones es saludaren afablement i es 

disposaren a parlar amb una veu clara i precisa. De tant en tant la Blanca desconnectava 

d’aquell embarbussament que no semblava dur-los enlloc.  

- De què n’has fet? – demanà la cambrera mentre preparava unes patates braves per 

aquella dona. 

- De moment està a casa. 

- És millor que no t’ho guardis per tu sola. – va entregar les patates a la dona. – et 

preparo un cafè. Regal de la casa. 

- Perfecte, gràcies. Però afanya’t nena que haig d’anar a trobar-me amb la policia. 

En Miquel es va aixecar d’un cop i es dirigí a aquella dona. Es va presentar com a policia, i 

sense més entrebancs li va demanar que què necessitava dir a la policia.  

- Bé... No té gaire importància però ja que hi som... – amb una tranquil·litat excessiva 

va a començar a menjar. – Fa dues setmanes aproximadament vaig trobar la meva 
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bicicleta que feia temps m’havien robat. El cas és que  va venir la mateixa Sònia 

Almató a donar-me-la. Li vaig donar les gràcies i ben espantada marxà corrents, 

com una criatura. I ara, ni més ni menys, està morta. 

Aquelles paraules tan fredes no eren gens honestes. L’Àngel avisà a la Blanca que preferiria 

esperar-los a fora. La Blanca va assentir i s’encarà cap a la Clara Castany.  

- Tot just avui anaves a explicar-ho a la policia? – va dir en Miquel malhumorat.  

- La Sònia va venir a casa una setmana abans que morís, i evidentment, no sabia que 

acabaria d’aquella manera, però sí que els haig de dir que em va estranyar molt  en 

veure-la amb aquells ulls tan entristits.  

- Bé, Clara, ara hauríem d’anar cap a comissaria. 

- Com sap, vostè el meu nom? 

- Ja li ho explicaré. 

A l’Àngel no li feia cap gràcia estar amb aquella senyora, però va entrar al cotxe sense dir ni 

piu. Dubtava molt d’aquella dona. La seva mirada era furtiva, les paraules eren ferotges i 

l’actitud  com si l’assassinat d’una nena no fos important.   

En arribar a la comissaria, es van asseure astorats encara a la sala on feia pocs dies discutien 

sobre el que duia posat la Lluna i la Sònia. En Miquel va ser el primer en parlar explicant detall 

rere detall perquè coneixien el seu nom prèviament. Ella no va semblar satisfeta però no va 

interferir en demanar més motius. Van cloure el tema amb rapidesa i aviat es varen posar a 

pensar.  

La Blanca es va capficar en els seus pensaments fins al punt de quedar del tot absorta. 

Primerament, va pensar en el primer assassinat, que de fet era on tot havia començat. En total 

van haver-hi dos morts. La Lluna i en Daniel. L’assassí en qüestió volia aparentar que ell 

mateix s’havia suïcidat per no connectar les dues persones. La connexió era clara a moments 

d’ara, però vint anys enrere no es podia clarificar amb cap prova concreta. Seguidament la 

Blanca pensà en les dues morts de feia una setmana aproximadament. La Sònia, apareguda en 

el mateix lloc del primer assassinat i en Daniel, patint les mateixes circumstàncies. Tot tenia 

relació, però faltava la connexió, la història de rerefons i els motius. Sempre hi ha un per què. 

De sobte, per la porta va entrar la Lídiaamb un paper allargat a la mà. Li va passar a en Miquel 

i va sortir corrents, sense donar cap explicació. En Miquel va prescindir del que acabava de 

passar i va començar a llegir la carta. 

No es tracta de cap mena d’inspiració personal, ni de difamació cap a la persona, però he 

trobat la necessitat d’escriure-us després de rumiar durant molt de temps. Segurament no 

sabreu mai qui ha escrit aquesta carta que teniu entre mans, però no us servirà de res saber 

qui sóc perquè jo no sóc culpable. Del que us vull parlar és de tots aquests assassinats, més 

aviat d’aquesta plaga. Abans de tot deixeu-me aclarir i donar-vos la informació que sé i que 

segurament vosaltres sabreu. De morts n’hi ha uns quants. En total sis, tot i ser un poble escàs 

de població. M’agradaria parlar-vos dels sospitosos, perquè com a crim també hi ha sospitós. 

Podríem agrupar el poble amb famílies. Primerament tenim la família Batller Mercader, que 

viuen arrelats a la muntanya i que poc es parla d’ells, pel silenci que sempre han mantingut. 
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Els hi ho puc dir jo personalment que cap d’ells es tracta del culpable tenint en compte que jo 

estava a un sopar comunitari el dia dels fets i tots ells hi eren. Tot i això mai els col·locaria a 

la llista de culpables. En aquest sopar també hi havia la vídua i veïna dels Batller Mercader. 

Parlo de la Rosina Carner. A continuació tenim les famílies que descartem perquè no hi eren i 

ho confirmen altres testimonis amb els quals he parlat. També em veig obligada a parlar de les 

famílies de les víctimes. Els dos Daniels tenien una vida semblant, és a dir, els dos eren solters, 

sense fills, es dedicaven a la caça i a poca cosa més. Per altra banda hi tenim la Sònia, del 

qual la seva família no tenim cap testimoni segur, però no són fàcils d’investigar. Després hem 

de parlar de totes aquelles persones que treballen al poble com ho és la Indira, venent vestits, 

en Toni, carnisser, la Carme, del quiosc i d’altres que també tenen testimoni. Per tant també 

els podríem descartar. Finalment tenim l’alcalde i la seva família, que, altre cop, també els 

podem descartar perquè estaven de celebració. Això evidencia que l’assassí potser no és del 

poble. Ara saltem als atributs físics que es varen trobar als cossos. Les plomes de l’espècie 

Bulweria Bulwerii ens evidencien que l’assassí havia anat a Portugal no feia gaire. Potser us 

preguntareu per què ho dono per assegurat. Doncs bé, com tots hem pogut contemplar, tractem 

un assassí expert, capacitat per fer aquesta feina malaurada, i evidentment no demanaria a 

ningú que li portés una ploma d’allà. En aquest cas seria fàcil de trobar els rastres. Encara 

menys la va comprar. El que hauríeu de fer a continuació és demanar tots aquells qui han anat 

a Portugal en avió els darrers dies. No em refereixo que anés amb avió sí o sí. És evident que 

també hi podia haver anat amb cotxe. D’aquesta última manera ens donaria per fet que va 

desaparèixer del mapa durant uns dies, i a més a més, seria més fàcil trobar el rastre. Opto per 

la primera opció. L’opció de l’avió. Fàcil i directa al gra, igual que la caracterització de 

l’individu en qüestió. Ara vull tractar la nota. La mateixa nota que vàreu trobar no fa pas tant 

per ridiculitzar de manera pacífica a tot a l’equip policial. Jo també vaig pensar que volia 

llençar una bomba, però encara no ho ha fet i descarto directament l’opció que ho farà. No 

tinc res més a dir. Espero de tot cor que aquesta carta serveixi per tirar endavant. Desitjo per 

l’amor que tinc envers Déu que la plaga s’apaivagui d’una vegada.  

-FC 

Aquest cop, la Blanca començà a parlar. 

- Desitjo que aquesta tal FC tingui tota la raó del món. 

- FC no és l’abreviació de cap nom. – va comentar la Clara observant el terra. – seria 

molt burra si ho fos. Massa fàcil. 

- Tens raó. – va dir la Blanca enutjada. – tot i això, no ens podem capficar ara amb 

qui és aquesta persona, el temps corre.  

En Miquel va rebre una trucada directament del seu mòbil. Era un periodista tossut que volia 

saber més informació. Aquest mateix noi afirmava que a ell no li interessaven aquestes 

bajanades, però la població ho demanava desesperadament. En Miquel no s’hi va negar. El 

periodista venia de camí i li faria una entrevista de curta durada davant la comissaria. En 

Miquel estava neguitós perquè no sabia què dir exactament.  

Onze minuts després, la Blanca estava rere el periodista escoltant atentament les mentides que 

deia contínuament en Miquel. Va explicar el tema de la bicicleta i del llibre, però sense entrar 
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en detall. També va compartir el seu dol. Fins i tot va arribar a afirmar que ja tenien un sospitós 

i que aviat sortiria a la llum. Tot era una fal·làcia.  

Quan l’entrevista es va acabar, tota la policia es va reunir per acabar de treballar  i confirmar 

alguns detalls que els hi havien passat per alt. La Blanca va entendre que allí no hi feia res, així 

que va marxar. Quan estava assentada al cotxe, no sabia on anar. Què hi havia més enllà d’uns 

casos d’assassinat? Semblava ser que la seva vida es componia només d’allò i res més. No tenia 

família. Havia somiat diverses vegades en arribar a casa i trobar-se els seus fills explicant-li les 

anècdotes de l’escola. Els seus pares havien mort, la seva tia també i la millor amiga igual. 

Tenia un buit a dins. Mai es tornaria a recuperar del tot. Havia dedicat una vida sencera buscar 

venjança. Res més. Ara tenia unes quantes hores per ella sola, i no sabia on anar ni què fer. 

Podia fer el que volgués. Va engegar el cotxe i va anar directe a casa la tia Carme. Aquella casa 

era on havia passat una quarta part de la seva vida. Una altra vida molt llunyana que ja no la 

podria recuperar. Però la casa li donava confort. Potser els seus pares, la Lluna i la Carme 

l’observaven. Segurament.  

La casa va quedar abandonada quan va morir la Carme. Feia tants anys enrere que la casa 

començava a caure. La Blanca va entrar. Els mobles estaven plens de teranyines i pols i el terra 

cruixia amb cada passa que feia. Encara hi havia el sofà, amb un llarg llençol que el tapava. 

Quan el va retirar encara es podia veure un color verd descolorit. Però hi era. El verd hi era. 

Això significava que tot havia passat de veritat. El color verd resistia igual que ell mateixa. El 

va tornar a tapar. Quan va morir la tia Carme va marxar de seguida. Només va entrar a 

l’habitació a recollir les pertinences més personals. La Blanca va obrir armaris. Encara hi havia 

les copes de vidre que havien servit per quan feien sopars i dinars amb la família de la Lluna i 

d’en Miquel. També hi havia llibres amb molta pols i àlbums de fotos. En va agafar un i es va 

asseure al sofà. L’àlbum era de quan ella tenia quatre anys. A totes les fotos sortia ella amb la 

Carme, llevat de l’última, on hi havia el seu tiet i ella. Ja ni recordava el seu tiet. De fet va 

morir molt abans que la tieta. La Blanca només en tenia cinc quan va morir. Al costat de la 

imatge hi havia unes paraules en blau. «Sempre amb tu, Blanca». Era bonic i trist alhora. El 

següent àlbum que va agafar era un de molt antic. De fet, el va trobar en un armari que no es 

veia a primera vista. Estava embolicat amb una capsa de cereals. Aquell àlbum mai l’havia vist, 

ni tampoc havia vist la Carme fullejant-lo. A les fotos hi havia una nena molt petita d’uns tres 

anys. Anava acompanyada per una dona i un home que no se’ls veia bé la cara. Es va 

concentrar en una fotografia que estava damunt del pare i la mare somreia intentant que la nena 

no caigués. El pare era alt i corpulent i portava alguna beguda estranya a la mà. Tenia els 

cabells marrons, tirant a un color clar. En canvi els cabells de la dona ressaltaven a la 

fotografia. Era d’un color com l’atzabeja. Els ulls eren molt clars i era bastant baixa. Encara 

que no volgués acceptar el que estava veient, la Blanca sabia que acabava de conèixer els seus 

propis pares. Mai abans els havia vist ni amb una fotografia. No recordava res. La vida d’abans 

estava totalment perduda. Per a ella no existia. La Blanca estava tan absorta en l’aparença dels 

seus pares que no es va fixar en res més fins que es va adonar d’alguna cosa que li sonava. 

Potser havia recuperat la memòria. Impossible. La casa del darrere. Feia poc hi havia anat. Era 

Can Sospir.  
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Eren les vuit del vespre quan en Miquel va decidir tornar a casa. Va anar-hi caminant. De fet 

només s’hi tardava deu minuts de rellotge. Això sí, havia de travessar el bosc per arribar al 

poble. Estava tot sol. Pensant. Pensant no només en l’assassinat sinó amb la seva germana. 

Només de pensar que algú li va fer tant de mal, desitjava per sobre de tot fer-li el doble de mal 

a l’assassí. Fos qui fos. Això no li importava. Ell respectava la justícia. La respectava com si 

fos la seva família. Sempre deia que davant la injustícia calia impartir justícia. Però es pot trair 

la justícia? Es pot prescindir d’ella? Molts dirien que no. La justícia és com la religió, no es pot 

qüestionar. Però es tractava de l’assassinat de la seva germana. La mateixa noia que aspirava 

ser astronauta quan fos gran. La mateixa noia que sopava amb ell cada dia i es protegien per 

sobre de tot. La mateixa que un dia li va dir que la Blanca estava totalment enamorada d’ell, tot 

i que ja ho sabia. Al llarg de la seva vida de policia havia aconseguit donar una imatge d’un 

policia just. Temps enrere estava convençut que en Daniel era l’assassí de la seva germana. El 

volia matar ell mateix, volia venjar la seva germana tal i com ella ho hagués fet per ell. No li 

importava la justícia. Però quan el van trobar penjat a casa seva, tota la ràbia es va quedar a 

dins seu. Volia picar, matar, volia venjar-se, sense importar les conseqüències. A un home mort 

no el podria torturar, mai sentiria la mateixa por que va passar la seva germana. Quan van 

matar a la Sònia, tot i que estava trist, també sentia eufòria. Sabia que l’assassí rondava pels 

carrers i que encara el podria matar lentament. Tothom està d’acord amb la justícia quan 

apareix a la televisió. Però i si es tracta de tu qui has assassinat per desitjar venjança? Tots 

t’odiarien per sempre més. Això no era important. No demanava l’afecte del poble. Volia matar 

allò que va matar a la Lluna, i d’alguna manera a la Blanca i a ell mateix.  

La lluna s’entreveia damunt dels arbres. Era negra nit. No se sentia res llevat de les fulles que 

trepitjava. Aquest soroll es va multiplicar. Les fulles sonaven més fort. En Miquel es va 

desconcertar i va retornar a la realitat. Va avançar el pas. No es volia girar. Algú el seguia. 

Estava a dos metres d’ell. Un metre d’ell. Estava tan a prop que la respiració d’aquell individu 

fregava el seu clatell. Va arrencar a córrer, però va ser massa tard.  Va notar un mal intens a 

l’estómac. Algú l’havia apunyalat. Va caure al terra i no va poder veure el rostre emmascarat de 

la persona que l’havia atacat. 

 

La Blanca es va sorprendre en veure la casa. Va començar a entendre-ho tot. Ella era la mateixa 

nena a qui els seus pares havien marcat l’alçada rere l’armari. Era ella. La tia Carme mai li 

havia explicat que en aquella casa tan gran hi vivia ella. Potser volia amagar quelcom. Però 

què? Es va tornar a fixar en la imatge. La dona li sonava d’alguna cosa, però no sabia de què. 

Era massa casualitat que hagués estat treballant tota la seva vida a Can Sospir per entendre els 

suposats suïcidis dels Daniels. Tant d’enrenou per trobar els primers propietaris de la casa. Fins 

i tot els papers de la casa estaven errats. Tot era una mentida. Algú va voler ocultar alguna 

cosa. I a ella l’involucrava. El cor se li va encongir quan va pensar que l’assassinat de la Lluna 

era culpa seva. I si no era directament culpa d’ella, podria ser-ho d’algun familiar en concret. 

Va tornar a inspeccionar la foto. El seu pare portava una cervesa a la mà. Potser era un 

alcohòlic. Aquell home desconegut també li recordava a algú. La Blanca no va tardar gaire en 

entendre que els dos Daniels compartien una gran similitud amb el seu pare. Però era evident 

que el primer Daniel no era el seu propi pare, i evidentment el segon tampoc. Havien mort. 
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Tant la mare com el pare en un accident de cotxe. Potser no havien mort i és precisament això 

que la tia Carme li volia ocultar. Si fos veritat, odiaria per sempre més els seus pares. La idea 

de conèixer-los a aquesta edat se li faria estrany. Encara que estiguessin vius, mai més serien 

els seus pares. L’havien enganyat. Potser ja s’estava tornant paranoica. Havia de recórrer a en 

Miquel ràpidament. El necessitava. 

Quan va arribar a casa d’en Miquel ningú va contestar. Sempre amagava la clau al test de 

l’entrada per si se la descuidava a dins. La va agafar i va entrar. No hi havia ningú. El va trucar 

al mòbil però no va obtenir cap resposta. Després va trucar en Víctor, tot i que li provocava 

recel.  

- Víctor? 

- Blanca? Quines ganes de sentir la teva veu! En què et puc ajudar? 

- On està en Miquel? 

- Ha marxat de l’oficina fa dues hores aproximadament. Per què?  

- No és a casa ni tampoc agafa el telèfon. 

- No t’espantis, segur que és al bar. 

- Ell mai hi va. Hauria de ser a casa aquestes hores. No sé si recordes que tenim un 

assassí en llibertat al nostre poble i que ja ha matat a sis persones. No permetré que 

la pròxima sigui en Miquel. 

- No ho serà. Quedem davant la comissaria. 

En Víctor va penjar. Al cap de cinc minuts es van trobar davant la comissaria.  

- Ha marxat a peu? – va preguntar la Blanca. 

- Sí, com sempre fa a l’estiu. 

- És a dir que ha passat pel bosc. 

- Exacte.  

La Blanca no va dir res més i aviat  es trobava al bell mig del bosc, envoltada d'arbres. Va 

haver d’obrir la llanterna del mòbil per guiar-se. Hi havia algunes fulles al llarg del camí. 

Mentre recorrien un possible camí que podia haver fet en Miquel, en Víctor va entreveure 

alguna cosa estranya. La Blanca es va acostar per veure-ho millor. Eren dues gotes de sang 

damunt d’una fulla.  

 

En Miquel es va despertar sobresaltat per una llum sufocant. Estava dins d’una sala buida. No 

hi havia ningú. Si parlava, només l’eco el responia. No es podia aixecar pel profund tall que 

tenia a l’estómac. Es va treure la camisa i la va col·locar damunt la ferida. Va estrènyer amb 

molta força perquè la sang no brollés amb tanta facilitat. El trau era massa profund. No 

aguantaria ni una hora allà a dins. Segurament en aquell precís instant apareixeria l’assassí, 

amb molta còlera, però no tanta com la que sentia en Miquel. Li explicaria els motius dels 

assassinats, i seguidament el mataria. Mai més ningú el tornaria a veure. Una altra mort 

s’acostava, en aquest cas, la seva. Ara no hauria d’investigar el culpable. Ell era la víctima i no 

hi podia fer res.  
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No era necessari tenir una gran intel·ligència per saber que la sang era d’en Miquel. La Blanca 

no ho acceptava. Pensava que era impossible que l’haguessin matat. Davant la possibilitat que 

en Miquel fos viu, calia trobar-lo i de pressa.  

- Com sabies que en Miquel estava desaparegut? – va dir en Víctor encara a terra 

examinant la sang.  

- Havia de parlar amb ell. 

- Suposo que sobre algun tema urgent... 

- Sí. 

- Comença a explicar doncs.  

- A tu? Per què ho hauria de fer? 

- No tens cap altra opció. Si com dius, el tema era urgent, dono per suposat que és 

sobre els assassinats.  

- No ho és. – la Blanca va fer una llarga pausa i va continuar.- Avui he trobat un 

àlbum dels meus pares i jo davant la casa Can Sospir. Nosaltres érem els primers 

residents que buscàvem. Podria ser que els meus pares siguin vius. 

- Què t’ho fa pensar? 

- La meva tia no m’explicava res dels meus pares, com si fos un pecat. Tampoc va 

esmentar mai el tema de Can Sopir. L’àlbum estava amagat de manera que ningú el 

pogués veure mai. Estaven ocultant alguna cosa. A més a més, els papers de 

l’ajuntament són erronis. Algú va donar o escriure una informació errònia. És com si 

volguessin canviar radicalment de vida.  

- És a dir que els teus pares... és a dir, que estem parlant dels teus pares? 

- No n’estic segura. Espero que sí. Perquè si no ho són, no en tinc ni idea de com 

buscar en Miquel. 

- I qui son els teus pares? 

- No en tinc ni idea... 

 

La porta es va obrir lentament, com en una pel·lícula. Va entrar una dona amb els cabells 

negres com el carbó. No se li veia la cara perquè portava els cabells al davant. La situació li va 

fer recordar el llibre Misery de Stephen King. La dona es va assentar a dos pams d’ell. El 

mirava fixament entre la cabellera despentinada. La dona va agafar un full de la butxaca 

davantera i li va donar a en Miquel. Era un dibuix d’un ninot desfigurat, igual com els 

dibuixava la Blanca al soterrani.  Al  costat del ninot hi havia dos petits cercles i quelcom 

rectangular. A més a més, el cos estava dividit en trossets.  

- M’agrada fer spoilers.  

En Miquel se la va mirar estranyat. No es volia imaginar que acabaria com el de la imatge, que 

de fet, era el de la imatge. La dona va abandonar la sala, i al cap d’uns minuts va tornar amb 

una llitera.  Al damunt hi havia un llençol blanc amb taques roges. Tampoc volia pensar que 

aquella sang era de les víctimes. La dona va fer un gest indicant-li que s’havia d’estirar. En 
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Miquel s’hi va negar. La dona es va treure un ganivet afilat del darrere i, sense miraments, li va 

clavar al peu. Amb aquell dolor tan insuportable, era impossible aixecar-se. La dona el va 

ajudar.  

Quan en Miquel va estar sobre la llitera, la dona el va lligar per les mans, les cames i el coll.  

«No vull morir d’aquesta manera» pensava en Miquel que tenia tanta por que el cos es va posar 

a tremolar sense parar. No plorava. Era com si la por li hagués retingut totes les seves 

emocions. No sabia què fer, ni què dir.  

La dona va tornar a sortir, i aquest cop va entrar amb una serra mecànica. Abans, però, es va 

retirar el cabells de la cara. No es podia creure que ella fos l’assassina. No s’ho podia creure. 

Les puntes de ferro de la serra van tocar el turmell esquerre.  

 

En Víctor i la Blanca es van posar d’acord en buscar en els llocs probables on podia amagar-se 

l’assassí. En Víctor va anar a Can Sopir, mentre que la Blanca va tornar allà on era feia una 

estona. El camí amb cotxe el va fer més depresa del que les normes permetien, però li era igual. 

Havien de buscar algun lloc ocult, un soterrani, o unes golfes plenes de teranyines.   

Quan va arribar a la casa, va buscar per tots els racons més estranys on es podria trobar una cau 

d’assassins. La tia Carme mai li havia parlat d’un soterrani ni d’unes golfes. La casa era simple 

i petita. Quan va estar del pis de baix, va pujar les escales de fusta que trontollaven. Tampoc hi 

va trobar res d’interessant. Res que indiqués que allí s’hi amagava un depredador. Finalment va 

anar al jardí. Va recórrer cada mil·límetre per poder trobar una superfície forta. No hi havia res 

que li semblés fora del comú. Quan passava pel darrere del pruner, que, curiosament encara 

estava viu. Li va semblar estrany. Feia una estona ni s’havia fixat amb aquell arbre. Va 

començar caminar a la vora. Tot semblava normal, fins que va trepitjar un terra més dur que la 

resta. Havia de ser allà per força. Va saltar dos cops seguits. Només responia un eco distant. La 

porta estava oberta, hi va entrar. Segurament ningú s’hagués pensat que algú trobés un 

amagatall ocult allà, entre la bardissa, i menys en aquella casa. Va baixar unes escales de ferro. 

Un gran llum que s’apagava constantment, il·luminava una sala immensa, amb tres portes. Es 

va encaminar cap a la que li quedava més a prop. Quan la va obrir, hi va veure un vestit de 

núvia penjat en un penjador, també hi havia la ploma, el collaret i la perruca. Estava preparant 

un altre assassinat. A la següent sala que va entrar, hi havia totes les classes de ganivets que 

podien existir, un collar amb punxes, cordes molt llargues... Per últim, va obrir la darrera porta. 

Lentament. Hi havia algú girat d’esquenes, davant d’un llit. El cabell era com el carbó.  

- Mama? 

La dona es va girar molt a poc a poc amb una serra a les mans: la seva pròpia mare estava a 

punt de tallar en trossets en Miquel. Aviat, la Blanca va saber qui era. Espantada va agafar el 

mòbil, però no hi va ser a temps. La Indira li va prendre el mòbil i el va llençar contra la paret. 

Després va agafar-la a ella. La va lligar dels peus i dels braços a terra. La Indira va tornar a 

agafar la serra mecànica a punt per tallar els dits del peu. 
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- Un moment! – va exclamar la seva filla. – ens deus una explicació.  

Va ignorar-la. Aquesta vegada la serra va tallar el dit gran del peu que tenia ja un forat profund. 

La Indira semblava contenta de torturar  en Miquel. 

- No t’espantis, filla. A tu no t’ho faré. Vens sola? 

- Sí. 

Només se sentien els crits d’en Miquel.  

- Si no vàreu morir a l’accident, on és el papa? Per què amagar la vostra identitat? 

Què us he fet jo per marxar de la meva vida així com així? Els fills necessiten el 

pares. 

Mentre li tallava el següent dit, la Indira va començar a parlar sense presses.  

- Els dos ens pensàvem que estaves morta. El teu pare em volia deixar, ens volia 

deixar!I jo que pensava que finalment ens casaríem...teníem una filla, carai.... 

- Em vareu abandonar allà? 

La Indira va llençar el dit al terra i es va apropar a la Blanca. Li va posar un ganivet al coll.  

- Calla! – va exclamar com una boja.  

La Blanca no va dir res més. 

- Al final va resultar que estaves viva. Aquella va ser l’oportunitat perfecta perquè et 

regaléssim una nova vida. Una vida amb una família que t’estimés. 

Li va tallar el dit del costat.  

- El teu pare va conèixer una noia jova de Portugal. Hi volia anar a viure. Ens va 

abandonar, filla. I feia tot just una setmana que planejàvem el casament.  

La Blanca ho va començar a entendre tot. El vestit de núvia, conjuntament amb el collaret, la 

perruca, la flor... tot simbolitzava el seu casament. En Daniel, que va aparèixer penjat a casa 

seva, no era el seu pare. La Indira odiava el seu pare, d’aquesta manera assassinava als Daniels 

per tal que semblessin els culpables. Tal com la Indira creia, els matava com si es tractessin del 

pare biològic de la Blanca.  

- Com vas aconseguir que dos homes amb característiques semblants i amb el mateix 

nom anessin a viure a Can Sospir? 

- No t’oblidis de qui és la propietària. – va dir mentre li tallava el quart dit.  

La Blanca sabia que tenia una mare totalment boja. Potser l’accident li va provocar aquesta 

bogeria, aquesta maldat. En Miquel perdia massa sang, el temps corria.  
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En Víctor es va començar a preocupar quan, a la tercera trucada, apareixia la bústia de veu de la 

Blanca. De seguida va trucar els altres agents de la policia i una ambulància perquè anessin a 

casa la tia de la Blanca.  

 

La Blanca ja no volia saber res més del seu passat. No volia acceptar que la seva mare hagués 

matat  la seva millor amiga. No volia acceptar que la seva mare hagués intentat treure-la de la 

presó assassinant a l’oficinista. No volia acceptar que era ella qui mataria en Miquel d’aquí a 

poca estona. La Indira va tallar l’últim dit. En Miquel tenia la mirada perduda al sostre. La 

Indira, de sobte, va deixar la serra a terra i va agafar una forquilla. La Blanca no confiava en la 

seva mare, fos quina fos la idea que tenia en ment, no li agradaria gens ni mica. Es va acostar al 

cap d’en Miquel. Va apropar la forquilla al seu rostre i es va aturar de cop. 

- Li vols buidar l’ull? 

La Blanca es va marejar. La Indira li va passar la forquilla a la Blanca. Es va incorporar. No ho 

volia fer, i no ho faria. Tenia la punta d’un ganivet amenaçador a l’esquena. Es va apropar a en 

Miquel amb lentitud, com si esperés a que entrés algú a rescatar-los. La Blanca va acostar la 

cullera a l’ull d’en Miquel. La Indira s’ho passava bé mirant-ho.  

- Ja ho sabia que tu eres com jo, filla. 

- No ho soc gens com tu! – va exclamar la Blanca mentre encarava la punta de la 

forquilla directe al seu ull. Li va clavar.  

La Indira cridava molt fort. La sang de l’ull li regalimava galtes avall. La Blanca va aconseguir 

deslligar el cordill que en Miquel tenia a la mà, però aviat tenia la Indira al seu costat. La va 

empènyer de tal manera que va caure al terra de ciment. No hi va veure per uns segons. Quan 

va recuperar la vista, es va aixecar. La Indira va ser més ràpida: tenia la serra mecànica damunt 

del coll d’en Miquel. La Blanca no es va moure d’allà on era.  

Es van sentir unes passes més enllà, a fora de “la sala de tortura”. La Indira, en comptes d’anar 

a mirar qui era, va engegar la màquina. La Blanca es va llençar al seu damunt i va estirar el 

cordill que connectava  amb l’electricitat. Tenia a una assassina a sota seu amb un serra a les 

mans. La Indira, que tenia més força, la va engrapar i la va fer girar. Ara ella es trobava a sota. 

Ja no tenia el poder. Va connectar el fil a l’electricitat i quan es va engegar, la va acostar al 

centre de la cara. Partiria la seva cara en dos meitats? En Miquel va aconseguir agafar el 

ganivet que la Indira duia al darrere. Li va passar a la Blanca. I la Blanca, sense por, li va clavar 

el gabinet a la cama. Del mal, es va desequilibrar. El següent cop va anar a parar al coll. La 

sang brollava sense parar. En Víctor i els altes policies van entrar a la sala. La Indira s’estava 

morint. Ningú la va ajudar. Tots el policies la van deixar morir en aquell indret. Tota sola.  

 

La Blanca va entrar a la sala de l’hospital. Tenia molta por, més que quan estava amb una 

assassina. Els metges li havien dit que hi havia poques esperances que en Miquel sobrevisqués. 

Si en Miquel no moria, seria un miracle. Però la Blanca no hi creia en els miracles. Ja donava 



 
150 Novel·la negra 

per fet que d’aquí unes hores en Miquel no hi seria. En Miquel estava inconscient. Li va agafar 

la mà, i es va posar a plorar al seu costat. Ell era l’única persona que l’estimava de veritat. Si ell 

moria, ella moria. Les màquines van començar a sonar un bip-bip repetitiu. La Blanca es va 

aixecar i va demanar ajuda. La varen fer fora de la sala. No veia què passava. Va estar onze 

minuts i vint-i-tres segons donant voltes pel passadís. Al cap d’una estona, una metgessa va 

sortir d’allà on era en Miquel. 

- Pots entrar, si vols. – li va dir. 

La Blanca li va fer cas. El miracle s’havia produït. En Miquel estava assegut a la llitera, 

sorprès.  

- Estava a un camp verd. Molt gran. Hi havia algunes flors silvestres que sobresortien. 

S’acostava algú. La Lluna. M’ha dit que ens estima molt i que aquell cop, no em 

tocava. No em tocava estar allà. I després és quan m’he despertat.  

 

Epíleg 

La Blanca i en Miquel van viure la resta de la vida junts, a una casa al bell mig d’una muntanya 

de Suïssa. Abans, però, van anar a Portugal a conèixer el pare de la Blanca. Ell els va rebre amb 

els braços oberts. Els hi va explicar que la Indira sempre li havia dit que la seva filla havia mort 

al cap de poc temps, i que per això va marxar a Portugal el mateix dia. La Blanca estava 

contenta. Hi havia algú, lluny de casa seva, que l’estimava i l’estimaria d' ara endavant.  

 A Suïssa van començar una vida nova. Ningú els coneixia. Ningú sabia res de la seva vida 

anterior. Tenien l’ànima lliure, sense remordiments. Havien venjat la Lluna. Tot s’havia acabat, 

o així ho semblava. En Miquel i la Blanca miraven la televisió, quan de sobte, el telèfon va 

sonar. Era la policia local. 

- Un pagès acaba de trobar un home mort al mig del camp. Veniu, ràpid!  

 

 

 

 

Sant Esteve d’en Bas, agost 2019. 
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25-45

45-65

+65
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No

Otro:
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Novel·la negra
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Romàntica

Ciència Ficció
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No
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Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció
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Sempre mh agradat 
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Si. Perquè els misteris magraden 

Ar mateix no
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12-25

25-45

45-65
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Sí
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Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

per els assessinats 

no n’he llegit mai cap pero si que he mirat series

si, perquè molts cops s’inspiren en fets reals

no 
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Dona
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12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

Perquè a tothom ens agrada l'amor

Només les que són obligatòries. No recordo el títol.

Va ser entretinguda

No
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12-25

25-45

45-65
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Sí

No
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Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció
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Otro:

Endinsarte dins un nou món

No ho recordo em sembla que no
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Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció
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Otro:

Es entretinguda

Si, no se els noms

Si. Perque et mante l'intriga �ns al �nal
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Home

Dona

Altres

0-12

12-25

25-45
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Sí
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Otro:

Sí
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Otro: Si és per obligació si!

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

M'agrada que sigui interessant i que enganxi alhora.

No
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Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

M'agrada llegir novel·les obtenint el beneci� d'aprendre fets històrics.

Sí, Asesinato En El Orient Express.

Sí, perquè el protagonista ha de resoldre l'assassinat basant-se en poques pistes i 12 sospitosos.

Agatha Christie

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Per al meu treball de recerca m'agradaria fer un estudi estadístic sobre els hàbits de lectura, concretament de novel·la negra. L'enquesta és anònima. 
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Dona
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12-25

25-45
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Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

Per la intriga

si. La chica invisible

Si. Perquè et manté la intriga en tot moment.

No
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No

Otro: Ni fu ni fa
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Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció
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Otro:

Ns 

Ns

Ns

Ns
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Dona
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12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro: Thriller i policíaca

Et manté concentrat

No recordo el nom, però al �nal del llibre descobries que el protagonista des del principi havia estat mort

Sí, Et fa pensar i el gir argumental és bo

Ken Follet

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Per al meu treball de recerca m'agradaria fer un estudi estadístic sobre els hàbits de lectura, concretament de novel·la negra. L'enquesta és anònima. 

Home

Dona
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12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

Perquè aprens historia i a la vegada et diverteixes.

Si. 10 negrets

Si. Perque es molt emocionant i et fan venir ganes de saber que passa a continuacio. 

No

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Per al meu treball de recerca m'agradaria fer un estudi estadístic sobre els hàbits de lectura, concretament de novel·la negra. L'enquesta és anònima. 

Home

Dona

Altres

0-12

12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro: Tot tipus

M'agrada variar el tipus de novel.la que llegeixo, des de Dickens a Murakami

Si, varies, Milenium, Dolores Redondo

Si, manté l'interes

No
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Home

Dona

Altres

0-12

12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

Intriga

Triologia El guardià invisible

Molt, la intriga i el suspens que hi ha durant tota la història.

Dolores Redondo, 

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Dona
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12-25

25-45

45-65
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Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

És intrigant

Sí, HYDE

Sí, per la tensió que produeix. 

No
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Llegeixes novel·la? *

Quin tipus de novel·la prefereixes?

Per què t'agrada aquest tipus de novel·la?

Has llegit mai alguna novel·la negra? Quina? *
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Per al meu treball de recerca m'agradaria fer un estudi estadístic sobre els hàbits de lectura, concretament de novel·la negra. L'enquesta és anònima. 

Home

Dona

Altres

0-12

12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

No hu se

Non

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Sexe *

Edat *

T'agrada llegir? *

Llegeixes novel·la? *

Quin tipus de novel·la prefereixes?

Per què t'agrada aquest tipus de novel·la?

Has llegit mai alguna novel·la negra? Quina? *

Et va agradar? Per què?
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Home

Dona
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0-12

12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

No se 
 

No
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Edat *

T'agrada llegir? *

Llegeixes novel·la? *

Quin tipus de novel·la prefereixes?

Per què t'agrada aquest tipus de novel·la?

Has llegit mai alguna novel·la negra? Quina? *

Et va agradar? Per què?
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Home

Dona
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12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No

Otro:

Novel·la negra

Històrica

Romàntica

Ciència Ficció

Altres

Otro:

No

Si, perquè vaig aprendre

Blue Jeans, Federixo Moccia, E.L James

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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Dona
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0-12

12-25

25-45

45-65

+65

Sí

No

Otro:

Sí

No
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