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Em dic Ariadna Argall. Soc a casa meva, una tarda 
calorosa d’agost. Malgrat que és el meu dia lliure, estic 
treballant, escrivint un informe. Rebo una trucada. És el 
meu cap. S’interessa, justament per l’informe que estic 
redactant. 
“No pateixi, senyor Forcades. Estic perfilant els darrers 
detalls”
“No pateixo, Argall. Estic segur de que demà a primera 
hora tindré l’informe damunt la meva taula”
“Quedem així, doncs. Fins demà”
“Fins demà”
Rebufo. No sé per on començar. Quan a l’Acadèmia de 
Policia t’ensenyen a redactar un informe, tot sembla més 
fàcil.  Pel que es veu el meu informe serà, simplement, 
una exposició dels fets. I els fets son aquests:
El dia vint-i-quatre apareix el cos d’un home surant a la 
font de la plaça de Sant Ferran. Em faig càrrec del cas. 
Ha  estat  apunyalat.  Encara  duu  el  ganivet  clavat  a 
l’esquena. L’home es deia Arseni Damians, un llibreter de 
vell  ja retirat.  Havia tingut botiga a la Rambla de Sant 
Atanasi, però fa molts anys que la va tancar. Va fer de 
l’antiga botiga la seva vivenda, on vivia sol des de feia 
divuit anys, quan va morir la seva esposa. El motiu del 
crim sembla ser el robatori. Li han arrencat el rellotge i 
buidat la cartera. Tot plegat, ben poca cosa. 
No hi ha testimonis. La plaça és petita, i l’hora de la mort 
es  situa  entre  les  quatre  i  las  cinc  de  la  matinada.  A 
aquelles hores, per allà no passa ningú.
Decideixo anar a casa del senyor Damians. La porta és 
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oberta. Es tracta d’un local amb altell. A la part de baix, a 
una infinitat de prestatges decrèpits s’amunteguen llibres 
vells.  Llibres  n’hi  ha  per  tot  arreu,  desordenats, 
escampats  pel  terra.  No  sabem si  el  senyor  Damians 
vivia entre aquell  caos,  o si  el  fet  de que la  porta  fos 
oberta indicava que havia entrat algú després de la seva 
mort, i havia provocat aquell batibull. Aviat localitzem les 
claus de la casa. Es possible que l’assassí li prengués a 
la  víctima,  anant  després  al  seu  domicili  per  cercar 
alguna cosa que desconeixem. Recollim les claus amb 
cura i les enviem al laboratori,  per si s’hi  poden trobar 
empremtes.
A la part de dalt de la vivenda hi ha el dormitori. El desori 
és similar al del pis de baix. Encara més patètic per les 
condicions en les que vivia el  senyor Damians. Tota la 
roba és fora del l’armari, algú ha buidat els calaixos i fins 
i tot, buscant a dintre, ha esquerdat la cisterna del vàter.
Allà no hi queda res a veure. La Rambla de Sant Atanasi 
sempre és plena de músics de carrer, estàtues humanes 
i pidolaires. Un d’aquest pidolaires, quan sortim al carrer, 
té l’orella enganxada a la vella porta de fusta. Provo de 
parlar amb ell,  però marxa a tota velocitat.  Algú crida, 
entre rialles : “Polaines, que no et mossegarà la senyora 
Policia, home...”. Em dedico a preguntar als veïns, per si 
hi  ha algú que sàpiga alguna cosa. Ningú no sap res. 
Tothom  coincideix  en  que  era  un  senyor  gran  molt 
educat,  que no parlava  gaire,  i  alguns  em diuen que, 
últimament, havia fet amistat amb uns joves que viuen al 
carrer del darrera de la Rambla. 
Els joves en qüestió tenen un local que han batejat amb 
el nom de “Centre Social Alliberat Luminària”. Quan em 
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pressento com a Policia, s’espanten una mica, pel que 
es  veu  no  esta  clara  la  situació  legal  del  local.  Els 
tranquil·litzo dient-los que soc de la divisió d’investigació 
criminal.  Els  informo  de  la  mort  del  senyor  Damians. 
Queden  sorpresos  i  summament  abatuts.  Es  veu  que 
l’apreciaven.  Llavors  m’expliquen  que  a  la  Rambla  de 
Sant  Atanasi,  no fa  gaire  que hi  ha un edifici  nou.  Es 
tracta d’un hotel de dotze plantes . La gent del barri l’ha 
batejat com “el colós de fang”. El Centre Social Alliberat, 
amb el suport dels veïns i comerciants, s’havia oposat a 
la construcció de l’edifici,  per considerar que vulnerava 
l’ordenament  urbanístic  del  barri,  on  totes  les  cases 
tenen,  com  a  màxim,  tres  pisos  d’alçada.  A més,  els 
terrenys, antics horts, havien estat reivindicats pels veïns 
com a futura zona verda.  Encara que la normativa no 
permetia  construccions  d’aquestes  característiques, 
l’Ajuntament  va  fer  una  excepció,  i  va  donar  els 
permisos.  
Els terrenys on s’aixeca l’hotel pertanyien a un tal senyor 
Perramón. Els hi havia comprat al seu veí al 1936. Quan 
va  començar  tot  el  procés  de  construcció,  el  senyor 
Perramón,  ja  molt  gran  va  provar  d’acreditar  la  seva 
propietat.  No  ho  va  poder  fer.  Al  registre  no  hi  havia 
constància de la venda dels terrenys. Ell no va trobar les 
escriptures.  Si  s’hagués  pogut  demostrar  que  els 
terrenys  eren  seus,  haurien  estat  considerats  sòl  no 
urbanitzable.  D’aquesta  manera,  formaven  part  d’uns 
terrenys urbanitzables. L’edifici s’hi podia construir.  Poc 
després d’aprovat el projecte, el senyor Perramon moria 
d’un atac de cor.
D’un altre banda, el  senyor Damians s’havia involucrat 
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força en els actes que havia organitzat el Centre Social 
Alliberat, en contra de la construcció de l’hotel, i a favor 
de la zona verda.
Abans de tornar a la comissaria, em trobo de nou amb el 
pidolaire que havia sortit corrents, en Polaines. Es veu 
que m’està esperant. És una mica tartamut, o bé té un 
defecte  que  l’impedeix  parlar  correctament,  però  puc 
entendre de les seves paraules que coneixia al senyor 
Damians, que estava al cas de les seves activitats contra 
la construcció de l’hotel. Diu que sap qui ha matat al seu 
amic Arseni Damians. Parla d’un tal “corda de violí”. 
“Demani-li  a  en  Torrijos!  Demani-li  a  en  Torrijos”  diu, 
insistentment.
“A en Torrijos? Qui és en Torrijos?”
“En Torrijos, poli, com vostè!”
Em cita pel  dia següent a les dotze del matí,  a aquell 
mateix  lloc.  Em diu  que em portarà  uns papers,  i  em 
recomana  que  porti  reforços.  Surt  corrents,  sense 
acomiadar-se.
Llavors  entenc  al  Polaines.  En  Torrijos  és  un  antic 
membre del cos. Fa anys que es va retirar, però havíem 
coincidit a algun cas. 
Torno a la comissaria. Recopilo tota la informació. Truco 
a  l’Eladi  Torrijos.  Li  explico  tot  plegat.  Efectivament, 
coneixia al senyor Damians. Era un antic confident de la 
policia. Feia uns quants mesos que en Damians l’havia 
trucat, per demanar-li ajut en l’assumpte de l’Hotel. Però 
en  Torrijos  li  va  dir  que  ell  ja  no  tenia  influències,  ni 
informació  privilegiada,  que  estava  retirat.  Li  va  saber 
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greu no poder-lo ajudar. Pel que fa a l’home de la corda 
de violí, en Torrijos sabia perfectament a qui es referia en 
Polaines.
Es  tracta  de  Gerard  Angsvitz,  individu  que  alguns 
relacionen amb el general Ratko Mladić, responsable de 
la  matança de Srebrenica  l’any 1995.  Des de la  seva 
arribada a Barcelona, va aconseguir l’amistat dels peixos 
grossos  de  la  vida  social  i  política  del  país.  Sempre 
actuant  com  a  home  a  l’ombra,  responsable  de 
seguretat,  executor  en definitiva  de la  feina bruta dels 
seus amos.  Embolicat  en diferents afers bruts,  mai  no 
s’havia pogut provar la seva responsabilitat en xantatges, 
extorsions,  pallisses i,  fins  i  tot  ,  assassinats.  Sempre 
duia a sobra un amulet : una corda de violí. Després del 
cas Xifré, en Torrijos pensava que s’estava podrint a la 
presó.
Després  de  parlar  amb  en  Torrijos,  busco  tota  la 
documentació  que  té  la  Policia  sobre  en  Angsvitz. 
Confirmo i amplio el que m’ha explicat en Torrijos. Fins i 
tot des d’una petita fotografia puc constatar que es tracta 
d’un individu fastigós, sinistre.
Al  dia següent,  a l’hora convinguda, em trobo amb en 
Polaines.  Em  retreu  que  vingui  sola.  “Li  vaig  dir  que 
portés reforços...”  diu.  Duu un gran sobre de paper.  A 
dins  hi  ha  documents  antics.  Em  diu  que  son  les 
escriptures del Perramón. En Damians les havia trobat, 
amb l’ajut dels seus amics antiquaris i llibreters de vell. 
Sabia, però que en Angsvitz li anava al darrera, així que 
en Damians les hi donà al Polaines per que les guardés 
entre  les  mantes  velles  del  seu  llardós  carretó  de 
supermercat, sota el pont de la Riera, on dorm cada nit. 
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Em lliura les escriptures, i diu, alleugerit, que ara ja podrà 
dormir tranquil. M’acomiado d’ell, i camino cap el cotxe. 
Llavors  penso  que  potser  no  estaria  de  més  provar 
d’ajudar  a  aquell  pobre  home,  buscar-li  alguna  mena 
d’alberg. Quan giro de nou la cantonada, en Polaines és 
a  terra.  És  mort.  L’han  escanyat  amb  una  corda, 
segurament una corda de violí. Ningú no ha vist res. Ni 
tant  sols  jo,  que  era  a  tres  metres.  Qui  ha  matat  al 
Polaines s’ha esvaït, literalment. Com a mínim tinc a les 
mans  la  prova  de  que  la  construcció  de  l’Hotel  és 
irregular, per no dir fraudulenta. En tot aquest assumpte 
hi ha molts diners, molts implicats, Ajuntament inclòs.
Tot  això és el  que exposo a l’informe que redacto pel 
meu cap, en Forcades. Ell insisteix en que el cas està 
tancat.  Que  al  Damians  el  van  matar  per  robar-li  el 
rellotge. Que les seves activitats al barri no tenen relació 
amb el cas. Que el Polaines tenia molts enemics per que 
també havia estat confident de la policia, i ja trobarien al 
que li havia passat comptes. Que li fes l’informe dels fets, 
i tot plegat s’arxivaria per sempre més.
Però jo no puc limitar-me als fets. Redacto l’informe amb 
tota  la  informació,  amb  les  escriptures  del  Senyor 
Perramon, i amb les meves conclusions. 
Al matí següent arribo a la comissaria amb una còpia del 
meu informe, que donaré a un company per que el deixi 
a la taula d’en Forcades, i amb l’original, que lliuraré al 
comissari  en persona. Això suposa passar per damunt 
d’en Forcades, però m’és igual. Ho haig de fer, i  punt. 
Aparco el cotxe al pàrquing de la comissaria.
Veig una ombra darrera d’una columna. Em giro. És en 
Gerard Angsvitz en persona. Duu una corda de violí a les 
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mans. El tinc a un pam de distància. Miro al meu voltant. 
No hi ha ningú.
“Senyoreta  Argall,  que  es  pensava?  Que  els  de  dalt 
permetrien que sortís a la llum tot l’assumpte de l’Hotel?”
Provo de córrer, però ell és més ràpid, i em barra el pas. 
Em passa la corda pel  coll.  Em cauen els informes al 
terra. 
“Desgraciada...! Aquest informe no arribarà mai enlloc!”
Comença a prémer.  Fa mal  de debò.  No puc respirar. 
Perdo el mon de vista.
En aquell moment, sona un tret. En Gerard Angsvitz em 
deixa anar, i cau a terra. Jo, també, de genolls. Començo 
a  tossir  com  una  boja,  provant  d’agafar  aire.  Veig  la 
silueta de qui ha disparat al Angsvitz. És en Torrijos. Se 
m’acosta i em demana si estic bé. Li dic que sí amb el 
cap. Comencen a arribar els companys, alertats pel tret.
“Sort  que  aquesta  vegada  sí  que  has  demanat 
reforços...”
Encara  sort  que  el  vaig  trucar  la  nit  anterior.  Miro  al 
Gerard Angsvitz, al terra.
“No crec que es mori, d’aquesta. Li tenia ganes a aquest 
malparit.  Espero que torni  a  la  presó,  aquesta vegada 
per molt de temps... “ Assenyala als informes, escampats 
pel pàrquing. ”Ja saps on et fiques?”
Al cap de mitja hora, entro al despatx del comissari, i li 
lliuro l’informe.
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