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M’aixequí del  llit   a  quarts  de  vuit,  quan  sonà  aquell 
sabatot de telèfon, i em costà una ferrada de suor llevar-
me  d’aquella  manera,  després  de  banderejar  mitja  nit 
pels  pubs,  celebrant  la  diada  amb  els  companys  de 
fatigues i altres empreses, mans impetuoses aferrant-se 
a gots de pinta, cervesa llefiscosa pels terres de fusta i 
mal de cap horrorós l’endemà.
Era  sant  Patrici,  diada  nacional  d’Irlanda,  i  des  de  la 
comissaria  central  de  la  garda  em  trucaven  per  una 
emergència.  Què  podia  passar  en  un  dia  de  festa 
patriòtica?  Què  gosava  molestar-me  en  aquell  estat? 
però, déu meu, resultava tot aquell rebombori necessari?
De sobte, esclatant-me al cap com una bomba de raïm 
es tractés, m’arribà al cervell la notícia, era una bona raó 
per fer-me llevar.
El  cardenal  Seán  Brady,  primat  de  l’església  catòlica 
d’Irlanda, havia aparegut mort en el seu despatx, hores 
després de demanar perdó per  silenciar  durant  trenta-
cinc anys els casos d’abusos sexuals a nens.
Degut a l’allau de medis, el sorgiment d’últimes notícies 
sobre  els  abusos,  el  seu  paper  en  els  fets  i  les 
circumstàncies de la seva mort, realment sabedors que 
fou provocada, era capaç d’imaginar-me que aquell cas 
traginaria  cua,  però no de concebre  explícitament  que 
em  comportaria  certs  maldecaps.  No  obstant  això,  al 
llarg  del  dia,  la  nit  arribarà,  com  diu  una  vella  dita 
irlandesa, hauria de fer mans i mànigues per arribar al 
fons de la qüestió,  descobrir l’assassí amb les poques 
traces que trobàrem.
Em  dirigí  ràpidament  i  amb  els  pocs  mitjans  de  que 
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disposava, cap al lloc de l’homicidi, amb un mitjó de cada 
color,  mastegant  xiclets  a  man salva,  la  bufanda  amb 
flaire  a  alcohol  i  ulleres  de redimonis,  un  dolç  perfum 
sobre la meva aureola i fetor de tabac al cotxe.
La  premsa,  la  televisió,  la  ràdio,  els  blocaires  més 
intrèpids  i  tot  el  veïnatge  es  reunien  al  voltant  de  St. 
Patrick’s  cathedral,  sempre  em preguntava  com podia 
ser  això,  abans  d’arribar  fins  i  tot  l’inspector,  tots  els 
curiosos  i  els  interessats  ja  feia  estona  que  estaven 
ensumant ...
Em va rebre el  meu personal,  més eficaços que jo en 
aquest dia de fervor i festivitat, però també els hi tocava, 
avui  tenien  guàrdia  dos  d’ells  i  això  no  els  féu  molta 
gràcia, ambdós es volien haver pres el dia de xerinola i 
es notà a la mirada perversa que insinuaven. 
Darren portava una vestimenta elegant,  digne de festa 
major, amb una agulla a la solapa amb la bandera del 
país i  amb les presses, que se li  notaven als ulls,  per 
resoldre el  crim i  arribar  a  temps al  pub per  reunir-se 
amb la colla, els seus i la seva estimada Molly, vinguda 
de terres enllà, del comtat de Mayo, per retrobar-se amb 
ell després de dies d’abstinència, en el dia d’orgull pels 
irlandesos arreu del món.
Sinead amb els ulls plorosos, era diferent,  i  es notava 
d’hores lluny, criada en el si d’una família conservadora 
catòlica practicant, redimia les llàgrimes com aquell que 
els seus sacrificis el redimeixen dels mals comesos en el 
passat, i aquesta era la qüestió, Sinead amagava alguna 
cosa.  Recordo  clarament  converses  mantingudes 
després de llargues jornades de treball al nostre pub de 
rutina,  el  Halfway,  portes  enllà  de  la  comissaria,  els 
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coneixia  com si  els  hagués criat,  malgrat  alguns d’ells 
feia poc temps que estaven sota les meves ordres.
Recordo  històries  que  contava  Sinead  de  la  seva 
infantesa, passada sense pena ni glòria als suburbis de 
Belfast,  batalles  enemistades  amb  protestants, 
malaguanyats càstigs de les monges a l’escola, hores de 
converses  amb  vells  lluitadors  de  l’exèrcit  republicà  i 
somnis  de  noves  terres  per  assolir,  recordant  vells 
familiars  a  Boston  ,  Nova  York  o  Michael,  un  jove 
detingut durant la fam de la crisi de la patata per robar 
blat  de  moro  i  deportat  a   Botany  Bay,  Australia  per 
sempre més, on es sembrà un nom i una cançó evocada 
per l’eternitat. 
Recordo la seva etapa a l’escolania de l’església de la 
comunitat, la catequesi i la manera sobtada de deixar en 
blanc  la  seva  arribada  a  Dublin  i  el  seu  pas  per  St. 
Patrick church, records per oblidar potser...Recordo els 
seus  entranyables  amics  que  l’acompanyaren  durant 
l’adolescència  i  els  primers  anys  a  la  capital  de  la 
república,  la  catequesi  i  la  maduresa,  alguns  íntims 
amics  encara  i  d’altres  perduts  pel  camí...Recordo 
històries d’anades i vingudes a la sagristia, fent malifetes 
al capellà de guàrdia, prenen les reserves del vi de missa 
per beure-se’l fora d’hores, murmurejant infinites estones 
durant  les  hores  de  catequesi  i  fent  enfadar  a  les 
germanes monges de la institució dia rere dia. Recordo 
les  seves  llàgrimes  nits  de  borratxera  quan  solia 
desfogar-se  amb  quatre  pintes  i  un  whisky,  somiant 
temps passats que mai més tornaran, temps de felicitat a 
les terres del nord, maleint la vegada que els seus pares 
trobaren  feina a Dublin,  la  posterior  marxa de casa i 
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l’acomiadament de la poca família que els quedava i els 
amics de la infància. Sinead era una persona agraïda a 
Dublin i a les persones que l’ajudaren en el seu camí a la 
gran  ciutat,  però  malgrat  això  amagava  alguna  cosa 
estranya en tota aquesta història, i mai, mai, li vaig poder 
fer  treure  què  era,  ni  tant  sols  aquells  dies  dolents, 
aquells dies que entre els dos ens ajudàvem mútuament 
a  superar  la  tristor  que  ens  seguia,  bevent  i  bevent 
whisky fins caure la matinada...
El  cadàver  apareixia  estirat  al  terra  del  seu  despatx, 
agents  de  la  secció  de  criminologia  feia  estona  que 
utilitzaven  els  seus  estris  per  reconèixer  la  zona,  una 
munió  de  senyals  envoltaven  el  cos   i  detalls 
insignificants a simple vista pels inexperts, florien per tota 
la sala, identificats amb mil i un emblemes. Els flaixos de 
les  càmeres  no  paraven,  el  forense  de  la  brigada 
examinava el cos del cardenal amb devoció per tal  de 
determinar  la  mort,  la  seva  hora,  la  causa  i  qui  sap, 
l’assassí...S’havia acordat feia estona, que l’acte que a 
tots ens preocupava, havia esdevingut un assassinat, en 
el  moment que trobàrem una forta contusió al  cap, un 
traumatisme  cranioencefàlic  obert  per  penetració  d'un 
objecte  contundent  a  la  volta  craneana  amb  severitat 
greu i hemorràgia arterial, cosa que conduí a la mort en 
pocs segons.
Les poques pistes clares i la pressió que estàvem tots 
suportant, em feia agafar per lleus moments uns atacs 
de  migranya  que  em  transportaven  a  indrets  màgics, 
altres móns per descobrir i altres maneres de ser.
De sobte, i amb els seus enginys inexplicables, Darren 
exhumant el cos de la víctima, trobà les primeres pistes 
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que ens traslladarien a la veritat de tot. Sota la sotana 
del  cardenal,  es  localitzaren  diverses  plantetes 
diminutes,  que en analitzar-les breument,  determinaren 
que  es  tractaren  de  petits  trèvols  de  quatre  fulles, 
naturals i cosa impensable, una situació ben estranya a 
la naturalesa, variació infreqüent del trèvol de tres fulles, 
ja que s'encontren un de quatre fulles per cada deu mil 
de  tres  i  segons la  tradició  porten  bona sort  als  seus 
cercadors,  especialment  si  es  troben  de  forma 
accidental, cosa que per suposat, al cardenal no li portà.
Analitzant la roba en l'escena mateixa del crim trobarem 
una altra cosa interessant,  una pista més que ens feu 
posar la pell de gallina a molts de nosaltres, i  més en 
aquest dia. Sinead s'aixecà de sobte fent que no amb el 
cap, amb les mans tremoloses i murmurant “ní féidir, ní 
féidir, ní féidir...cac,cac...”  Aparegué una pols metàl.lica 
de color d'or, pensant-se tots de que es tractava, després 
d'analitzar-la  ja  no  ens  sobtà  res  de  res.  Sinead  ens 
repetia  que  devia  tractar-se  d'una  broma,  això  era 
impossible,  no  sortíem  de  cap  conte  de  fades,  de 
criatures  fantàstiques  ni  tant  sols  de  llegendes  de  la 
mitologia irlandesa plenes de leprechauns, petits follets 
verds, ni altres monstres, i molt menys avui, dia de festa 
nacional, dia on solen aparèixer per costum molts més 
d'aquests individus, coincidint amb l'aparició de l'arc de 
sant  Martí  fa  poca  estona.  Però  les  pistes  explicaven 
això,  dia  nacional,  trèvols  de  quatre  fulles,  or  per  la 
vestimenta del  cadàver,  l'arc de sant Martí,  i  una gran 
malifeta amagada durant anys...
Els  leprechauns  adoptaven  sempre  la  forma  d'homes 
vells  que  gaudien  de  les  seves  entremaliadures,  eren 

6



sabaters, o sigui que feien o arreglaven petites sabates, 
normalment de fades i altres sers, es deia que eren molt 
rics per que amagaven moltes cassoles de fang o coure 
plenes de tresors i or, enterrades en èpoques de guerres 
i batalles. Acostumaven a ser amables amb els humans, 
sempre que no se'ls preguntés pel seu or.  Malgrat ser 
petitets, d'una alçada mitja de cinquanta centímetres, el 
cor que alberguen és enorme, sempre et respectaran si 
no els hi has fet res, ara bé, no s'obliden de promeses, ni  
traïcions,  ni  malifetes  fetes  temps ençà,  i  si  els  mires 
fixament als ulls no es poden escapar fins el moment que 
deixes de mirar-los i desapareixen.
Ja  en  el  laboratori  i  després  d'analitzar  pistes, 
empremtes  digitals,  restes  de  possible  adn  i  altres 
minucioses partícules tot seguia igual, sense seguir cap 
camí possible fins trobar el presumpte assassí.
Darren es féu càrrec de interrogar tota la gent que dia a 
dia  vivia  al  voltant  del  cardenal,  de  tota  la  gent  que 
l'envoltava en la seva feina, dels curiosos que vorejaven 
el  seu  despatx,  de  vells  coneguts  i  ajudants,  de  la 
majordoma i familiars. De mica en mica es feu un traçat 
de les últimes vivències del cardenal, hores abans de la 
seva mort.
Els últims dies foren un calvari a la parròquia irlandesa, 
les  últimes  notícies  sobre  els  abusos  inundaven  els 
programes  de  televisió,  de  ràdio,  internet,  la  premsa 
n'anava plena, testimonis de  nens patidors dels abusos 
en la seva infantesa sortien a la llum, dimissions de vells 
capellans de l'interior del país feien malmetre la reputació 
de l'església. 
El silenci del papa Benet XVI, enfortia encara més la idea 
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de  la  verdadera  magnitud  dels  fets,  i  el  ressorgiment 
d'altres  abusos  a  Alemanya,  França  i  Espanya 
alimentaven el fort ressentiment del poble vers l'església, 
vaticinaven la fi de l'església moderna i la seva riquesa i 
això no podia succeir més, recordaven les altes esferes.
Degut  a  tot  això,  una  forta  pressió  mediàtica  aterrava 
sobre  la  comissaria  i  la  pressió ofegava els  colls  dels 
agents, les presses feien corre-cuita pels passadissos i 
els telèfons no paraven de sonar.
Dies abans el cardenal s'havia reunit amb centenars de 
persones,  les  seves  audiències  eren  requerides  per 
tothom. Milers d'anònims s'amuntegaven entre les cartes 
amenaçant  la  seva  vida,  milers  d'e-mails  demanaven 
explicacions pels  danys  causats  durant  anys,  pintades 
per les seus episcopals recordaven la història amagada. 
Testimonis i víctimes recorrien cada dia les comissaries, 
els platós de televisió, els diaris i altres menys afortunats 
les  consultes  dels  psicòlegs,  hospitals  mentals  i  els 
carrers dels barris més decaiguts de la ciutat.
Durant  la  vigília  de  la  mort  el  seu secretari  li  recordà 
l'agenda pel dia de sant Patrici, la majordoma li portà el 
sopar  i  li  desitjà  bona  nit,  la  seguretat  es  mantenia  a 
l'entrada  de  la  residència  i  el  personal,  entrada  la  nit 
havia marxat.
Sinead m'agafà cuita-corrent per una màniga i  m'estirà 
cap a un racó de la comissaria fins notar que estàvem 
sols,  pensant  entre  llàgrimes  que  potser  tenia  alguna 
solució. M'explicà que com és normal en aquestes dates, 
els  nois  de  l'escolania  es  dediquen  a  reformar  les 
carrosses per la gran desfilada del dia de sant Patrici, 
aquests nens es passen dies i dies deixant enllustrades 
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les  carrosses  per  a  la  gala,  amb  diferents  situacions 
sobre  la  vida irlandesa,  la  seva història  i  llegendes,  i 
aquí era on sortien les nostres primeres pistes...
Les carrosses s'enllestien en el jardí del parc al voltant 
de  Sant  Patrick's  cathedral  i  allí  com tot  bon  irlandès 
coneixia es reunia la millor plantació de trèvols de quatre 
fulles,  plantats  ja  fa  anys  per  venerar  la  pàtria  i  el 
catolicisme. Llavors el color d'or fàcilment podria procedir 
de la pintura per restaurar qualsevol carrossa, i així era, 
en  pocs  moments  trobàrem la  solució,  l'anàlisi  de  les 
substàncies ens indicava que totes dues procedien del 
mateix lloc,  almenys s'havia arribat a  algun lloc,  però 
això  no  era  tot.  L'angoixa  de  la  cara  de  Sinead  em 
preocupava i em mostrava una vegada més que tot això 
li  afectaria  molt,  millor  dit,  algú  proper  seu  estaria 
implicat.
No  em  resultà  massa  complicat   esbrinar  de  qui  es 
tractava,  després  de  quatre  trucades  i  investigacions 
doní en el clau. Recopilant la vida de Sinead, vaig trobar 
que Gerard, l'encarregat de les carrosses, jardiner de la 
catedral i home de feines del cardenal tenia una història 
comuna amb Sinead, anys enllà, de jovenets, vivien al 
mateix  carrer,  havien  estat  junts  a  catequesi  i  havien 
viscut de pròpia carn els abusos tant esmentats aquests 
dies. Tot es repetia, Sinead no gosava mirar-me als ulls, 
s'imaginava la mala fi del tràgic succés i no intentà res.
Localitzàrem Gerard en un dels pubs contigus casa seva, 
bevent pintes de cervesa i cantant a pulmó Danny boy, 
mentre  les  llàgrimes de tristor  recorrien  la  seva  barba 
pèl-roja.
Durant  l'interrogatori  ens  explicà  per  que  ho  féu  tot, 
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estava  cansat  de  tantes  enganyifes,  tants  anys  de 
patiment, tants danys de malsons, tants anys de silenci i 
no aguantà més....ho féu tot per Sinead...
Ara  entenia  el  seu  silenci  durant  anys,  els  seus  ulls 
plorosos al recordar temps passats i com deixà de veure 
Gerard, la vergonya que passà, malgrat l'estima que li 
proferia des del fons del seu cor.
El dia fou llarg, però tot i això ens reunírem tots plegats 
al Halfway per celebrar el cas, per celebrar el nostre dia i 
per  celebrar  que,  malgrat  tot,  Sinead es trobava entre 
nosaltres,  trista  per  l'empresonament  de  Gerard,  però 
feliç  per  desfer-se  d'una  llosa  molt  pesada  que  feia 
temps que suportava...
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