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A la Maria Antònia Oliver i al Jaume Fuster, culpables de la negror que em rosega, amb la passió de 
l'amistat. 
A l'Olga Xirinachs, que em va fer present de dos cadàvers esplèndids. 
I al Jordi, també. 

 

 

 EL CAU DEL LLOP 

 

 Quan va aconseguir d'esbotzar la porta el va bufetejar una alenada d'aire podrit. 

El soterrani era tancat des de feia molt de temps i la humitat i la brutícia, i potser 

alguna ratota morta, havien fet de les seves. L'home va brandar el cap i se'n va anar 

directament cap a l'interruptor de la llum. Com més aviat, millor. Va agafar la pala i va 

baixar les escales fent carotes. A baix encara hi havia més humitat i les raconades 

eren recobertes de salnitre. Hi havia garrafes trencades i caixes d'ampolles, saques i 

papers, tot ple de pols i teranyines. 

 L'home va començar a arraconar les andròmines amb parsimònia. El soterrani 

no tenia cap altra obertura sinó l'escala. Alguns cartrons s'havien podrit. Hi havia rates 

convertides en un manyoc de pèl brut. Va arraconar les garrafes trencades i va 

començar a recollir la brutícia. Anava a poc a poc. Sota les caixes d'ampolles hi havia 

un bon tou de calç. L'home va clavar la pala i va tirar una paletada de calç al cabàs. La 

va tornar a clavar i va arrencar una calavera. Se li va glaçar la sang. Aviat es va 

adonar que entre la calç hi havia les restes del que havia estat un cos humà. 

 

 

 

 

 El Cau del Llop havia estat tancat durant ben bé tres anys. El sergent Parra es 

gratava la closca mentre contemplava aquella troballa macabra, sense poder evitar un 

calfred. 
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 -Qui més hi havia, aqui? 

 -Jo i el Baio. Però ell era dalt. 

 Mastegava un xiclet com si tingués pressa per destrossar-lo entre les dents. 

Una feina inútil. 

 -Què més heu remenat? 

 -Re. Quan he vist els ossos he tocat el dos com un llamp a avisar. 

 El sergent va fer cara de no creure-s'ho. 

 -Si acabàvem de començar! -va protestar l'altre-. Digues, Baio, digues... -va fer 

demanant ajuda al seu company. 

 Havien entrat feia dos dies a la casa i havien fet ben poca feina. S'havien 

entretingut amb les ampolles mig plenes i els mobles vells de la planta baixa, que feia 

de bar. El propietari, que l'acabava de comprar i volia fer-hi obres, els havia dit que es 

podien quedar tot el que trobarien en aquell cau de brutícia. I ells ho anaven traient i ho 

venien, amb calma, mai no havien corregut gaire a l'hora de treballar. D'aquesta 

manera el preu per netejar aquell antre els havia semblat enraonat: s'enduien les 

andròmines i un grapadet de bitllets que hauria resultat més aviat curt, i mantenien la 

il⋅lusió i la golosia de creure que a les cases velles s'hi podien trobar tresors amagats 

sota les rajoles balderes. Encara no havien pujat al primer pis. I ara es maleïen d'haver 

esbotzat aquella porta abans de fer neteja dalt. Allò pintava negre. Els farien fora i se'ls 

hauria acabat la collita. Si és que al primer pis hi havia res de bo, se n'aprofitarien uns 

altres. S'havien ben equivocat. 

 -No hem tingut temps, com aquell qui diu, ni de veure el calabre -va assegurar 

el Baio al sergent, amb els ullets aigualits. 

 -Doncs ja podeu fotre el camp d'aquí. Però no aneu lluny. 

 Van remugar i es van enfilar escales amunt. El Parra va escopir el xiclet entre la 

runa i es va inspeccionar el butxacó sense èxit. 

 -Passa'm un pito, soci. 

 El policia va dubtar, però li va allargar el paquet. 
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 -No ho havies deixat? 

 -Merda! Em fan mal les barres de tant mastegar. I si no foto una calada ara 

mateix, m'agafarà una angúnia. 

 Semblava un xicot pacífic, el sergent. Hauria pogut passar ben bé per un 

comptable: alçada mitjana, ulleres, uns quants quilos més del que marquen els cànons 

per a les belleses gregues i massa pocs cabells al cap per a la seva trentena llarga. Ell 

presumia, així, de no tenir un pèl de carallot. I tenia una certa raó. El sergent Parra era 

un policia, si més no, eficaç, encara que havia entrat al cos a la ratlla de la trentena, 

per allò de guanyar-se les garrofes, i que entre les il⋅lusions que tenia de xiquet no 

podia presumir de la de fer-se guripa. 

 -Té mala pinta -va comentar el seu company. 

 -Això no fa quatre dies que és aquí. 

 L'altre va fer que sí amb el cap. Havien arribat en molt pocs minuts. Un cadàver 

colgat en un munt de calç en una casa vella era alguna cosa més que una sortida de 

rutina. Però aquella humitat, aquella brutícia sòrdida, els havien impressionat una 

mica. 

 -Ens fotrà un bon mal de cap. 

 El sergent Parra va xuclar la cigarreta amb avarícia. 

 -Avisa el forense, soci. I el jutge -va demanar amb un calfred. 

 Amb les presses s'havia oblidat la gavardina al cotxe i la fredor d'aquells ossos 

despullats se li començava a clavar en forma de fiblades a les costelles. L'hivern es 

feia dir sí senyor. 

 -I porta'm la gavardina, quan tornis, que si no faré la mateixa fi d'aquest pobre 

paio. 

 L'altre va riure. 

 Al davant del local hi començava a haver gent, com si hi hagués espectacle. El 

Baio i el Benítez, els dos descobridors del tresor del soterrani, havien anat a comprar 

cerveses i seien a terra al costat de la porta de l'antic Cau del Llop, amb una llauna 
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oberta cadascú, per si algú en volia saber detalls. La cosa podia anar per llarg i ells, si 

no en treien partit d'una manera, en podien treure d'una altra. 

 -I no heu trobat res més? -els preguntava un número. 

 -Li sembla poc? -va fer el Benítez donant-se importància, perquè era el qui ho 

havia descobert. 

 El sergent Parra, o el Cento, com li deien, per no dir-li Vicent, que era el seu 

nom de debò, va ordenar que acabessin d'arraconar la runa del soterrani sense tocar 

la calç ni els bocins d'esquelet. 

 -Fins que vingui el forense! 

 Ara treballaven els agents. El Baio i el Benítez s'ho passaven d'allò més bé 

després de l'ensurt. Anaven explicant la seva aventura a tothom que els volia escoltar. 

El Parra va encendre una altra cigarreta i va intentar dispersar, amb tan poc 

convenciment com èxit, els xafarders. 

 -Aquí hi ha més calç! -va cridar un dels números des del soterrani. 

 El Cento Parra es va precipitar escales avall i, al seu darrera, ben bé una 

dotzena de persones. Sota la volta de les escales hi havia un altre tou de calç. Va 

agafar una de les pales amb compte. 

 -N'hi ha un altre! -cridava el qui havia donat l'avís. 

 -Un altre calabre! -va anunciar el Baio als xafarders que ocupaven les escales i 

la planta del Cau del Llop. Es va sentir un murmuri de sorpresa, de satisfacció. 

 Un parell d'homes van agafar pales. Van trobar més restes d'ossos. Semblaven 

humans. 

 -No toqueu re. Deixeu-ho tal com està. 

 Del carrer se sentia preguntar: 

 -Quants n'hi ha? 

 -No s'hi veu. Haurien de portar més llum -es queixava un des de les escales. 

 -Quants se'n veuen? -insistien els de fora. 

 El sergent es va empipar i va empènyer el Baio i el Benítez, que li respiraven al 
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clatell. 

 -Foteu el camp d'aquí! 

 -Ei, ei, amb calma, agent. Hem estat nosaltres qui hem trobat tot això. 

 -Doncs ja heu fet prou. Toqueu el dos. 

 -I si són del temps dels romans? -va aventurar el Baio, que se les donava de 

tenir cultura-. Potser ens faran sortir en un llibre... 

 -Ja et fotré jo bon llibre -li va cridar el Parra, de mal humor. 

 No va marxar ningú. El carrer s'omplia de breus fumarel⋅les que naixien a les 

boques badades dels concurrents i es perdien en el fred, un pam més amunt. Tothom 

esperava que passés alguna cosa. Al cap d'una estona havien arribat els periodistes. 

El morbo sempre havia venut molt als quioscos. 

 

 

 

 

 L'informe del forense va ser decebedor, tot i que el va portar personalment al 

despatx del sergent aquella mateixa nit. D'entrada va confessar que era provisional i 

que no podia precisar ben bé la data de la mort d'aquelles persones, però que feia 

almenys quatre anys que eren mortes. I que, amb quatre anys, tot el que es pogués dir 

dels cadàvers podia ser inexacte. 

 Allò era massa poc. Els calia una data, un detall, per buscar alguna cosa. 

 -Però no es pot arribar a dir miracles d'una mòmia de fa dos mil anys? Com és 

que uns ossos de fa quatre dies són un secret? 

 El forense va somriure amb resignació. 

 -Potser algú podria. Jo em temo que no en trauré gran cosa més del que hi he 

vist fins ara. I amb els mitjans que tenim, encara menys. 

 -Si només és qüestió de mitjans... 

 -No, no, m'heu malentès, Parra. Vull dir que una mòmia, tal com dèieu, està ben 
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conservada. S'ha fet el possible per mantenir-la sencera, amb tots els seus detalls. 

Aquí algú ha fet l'impossible per no deixar rastre dels cossos. 

 -Doncs què tenim? 

 -No gran cosa. Només que són dues dones. Grans, d'una quarantena d'anys. 

Ho dic per les peces dentàries que hem trobat. Estan molt castigades pels anys. Com 

els ossos. No són joves. Pot fer quatre anys, o potser no tants, o potser més, que van 

morir. I jo asseguraria que van morir de mort violenta. Almenys una de les dues, que té 

un bocí de costella trencat, com si l'haguessin apunyalada. Però, qui sap, s'ho podia 

haver fet de moltes maneres. 

 -Val més això que re. 

 -Ah, i l'una i l'altra no es porten gaire temps. Vull dir que les van tractar amb calç 

viva un cop mortes i amb poca diferència. 

 -Oidà! 

 -Però tot és molt insegur. 

 -Vaja! 

 -Els he fet tot el que sé, tot el que s'hi pot fer en una primera sessió ràpida. Ara 

puc fer anàlisis detallades, provar reaccions, però no sóc optimista. Mai no m'havia 

trobat amb una cosa així i, la veritat, no sé gaire quin pa s'hi dóna. 

 El Parra va provar de donar-se ànims. Les coses, de vegades, eren d'aquella 

manera. El forense era un bon home, com ell, però no gran cosa més. Mai no s'havia 

exigit que un forense fos un premi Nobel i tampoc no es podien demanar impossibles. 

Així que res de pistes, res de dates concretes, res de mòbils. 

 -Vaja! -va repetir el Parra apagant la cigarreta amb parsimònia. 

 Era un cas difícil. Sense gaires punts de partida. El que tot policia espera poder 

resoldre algun dia per lluir-s'hi. Fins i tot podia arribar a semblar engrescador. 

 -Potser ja en tenim prou. Dieu que poden ser dues dones de quaranta anys. 

Tenim l'alçada, el pes... Doncs començarem a buscar per aquí... 

 El forense va brandar el cap, descontent. No li havia agradat haver de treballar 
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d'aquella manera i no estava segur dels resultats que havia aconseguit. Tothom 

esperava sempre d'ell informacions concretes, precises, dades que poguessin 

assenyalar sospitosos o tombar coartades. En aquell cas tot havia de ser molt nebulós. 

Seria impossible d'afinar gens. Va comentar: 

 -Només conec una persona que en podria treure més profit que jo, d'aquestes 

restes. 

 I li va parlar del doctor Gustau Conillera, una eminència en antropologia 

forense. 

 -Uix! -va fer el Parra, desanimant-lo. 

 -Només és qüestió d'arribar-hi a parlar. Doneu-li un bon esquer, un bon cas ben 

difícil, i ja el teniu aquí. És una mena de Sherlock Holmes de l'antropologia. I, com ell, 

no se sap estar d'anar allà on hi ha casos impossibles. 

 El forense havia dit una paraula tabú: impossible. El Parra, que sabia la 

distància que hi ha entre un Sherlock Holmes de llibre i un investigador normal, es va 

tornar prudent. 

 -Tan difícil ho veieu? 

 -I tant! Ho és per a qualsevol forense. És un trencaclosques per al qui s'ha 

trobat sempre amb morts corrents, de carn i ossos, cadàvers relativament recents. 

Quan sabem el que busquem: el lloc, l'hora, la causa de la mort. 

 -Doncs sí que tenim sort... 

 El Parra, malgrat tot, va pensar que hi havia altres pistes que podia seguir i que, 

de moment, potser ja en sabia prou, dels cadàvers. No estava gens decebut, al 

contrari que el forense. 

 -Anem, farem una cervesa. 

 -M'anirà bé, Parra, m'anirà molt bé. 

 Quan van sortir de la comissaria era negra nit. 
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 A casa, però, el Parra no es va poder menjar el bistec. Imaginava carn i més 

carn assecada sota la capa de calç. Imaginava aquella carn que havia estat viva i que 

algú havia volgut amagar al soterrani del Cau del Llop d'una manera tan sòrdida. Les 

bessones volien que els expliqués coses d'aquella troballa macabra que hi havia hagut 

en un antic antre de prop del Portal del Roser, quan aquell racó de barri encara feia 

por a les mares de les noies fadrines. Volien presumir a l'institut de saber-ne més que 

ningú. Però el Parra només imaginava ossos repelats i dones de quaranta anys 

enterrades. I ja li començava a fer angúnia el menjar i tot, ell que no era pas un 

llepafils. El pobre pare policia no va ser capaç de fer felices les bessones, que ho 

volien saber tot, perquè se li entortolligava la llengua, assegut a taula, amb l'Empar i 

les xicones mirant-lo com si fos un foraster. 

 

 

 

 

 La Moreno era una de les detectives que treballaven als arxius. Era jove, 

eixerida i força intel.ligent, i això li era més un entrebanc que una facilitat en aquella 

comissaria de mascles i carcamals. Va deixar una carpeta damunt de la taula del Parra 

i es va esperar, eficient, sense dir res. El comissari l'havia destinada al cas que portava 

el Parra i ella s'adonava que el sergent hi feia morros. 

 -Què hi ha, doncs? -li va fer el Parra, que anava una mica cansat i es volia 

estalviar la feina de llegir-ho. 

 -És tot aquí. 

 -Sí, dona, ja ho sé. Però et demano que m'ho expliquis, cony! 

 Es va empassar aquella glopada agra que li venia a la boca i allà, a peu dret 

mateix, va començar: 
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 -El Cau del Llop havia estat d'un tal Carles Mendizàbal, que viu a Lleida, que el 

va comprar fa cosa de set anys. 

 -I? 

 -I se'l va vendre fa menys de tres setmanes. 

 -I què? 

 -Doncs resulta que aquest tal Carles Mendizàbal és germà del nostre 

Mendizàbal. 

 El Parra no va comprendre el que li deia la Moreno, que anava fent pauses com 

si cada paraula fos una cerimònia solemne. No coneixia ningú que es digués d'aquella 

manera. 

 -Nostre? 

 -M'oblidava que ets nou -va dir la detectiva per veure si el feia reaccionar. 

 -Ep, no tant, que ja fa prop de tres anys que sóc a Tarragona -va protestar el 

sergent. 

 -Just el temps per no saber-ne res. T'hauràs de mirar els informes. El nostre 

Mendizàbal va ser comissari en aquesta barraqueta durant una eternitat. Una mica 

com el pare i l'amo de tots durant anys i panys, tot Tarragona al seu puny durant un 

parell de generacions. 

 -Un home respectable... 

 -Un comissari eficient. I temut. I admirat, qui sap si perquè tenia la força i el 

càrrec. Això és el que n'he tret. Jo tampoc no el vaig conèixer. 

 -Calla, dona, ¿no és aquell que...? 

 -Exacte. Va caure al port en un tiroteig quan perseguia uns lladres. Acte de 

servei. Un màrtir. Tarragona sencera li va fer un homenatge amb funerals solemnes a 

la catedral. 

 El Parra va xiular. Haurien d'anar amb peus de plom. No li agradava gens el 

que sentia, perquè potser li complicaria la feina. Ficar-se a la boca un peix gros de la 

bòfia, encara que fos per preguntar sobre son germà, podia ser delicat. 
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 El seu despatx li va semblar petit i ronyós. I la ciutat que es veia des de la 

finestra, emboirada i molla, li va semblar també grisa i vulgar, estreta com una cotilla 

que impedia els moviments quan les persones es coneixien massa. 

 Amb tot, no es va acovardir. No era dels qui pleguen abans d'intentar-ho. 

 -Gràcies, Coia -quan volia ser amable l'anomenava pel seu nom, era dels pocs 

que ho feien. 

 -Ja buscaré més informació del germà de Lleida -li va dir ella. 

 -No cal. Ja me'n cuido jo. Deixa'm sol. 

 Va agafar el telèfon. Tenia un amic a la comissaria de Lleida. No va trigar a 

tenir-lo a l'altre cap del fil. 

 -Sí, un tal Carles Mendizàbal -li va explicar. 

 -Osti, que fort que vas! 

 Ell va agafar el paquet de negre i es va posar una cigarreta a la boca. La va 

encendre i va xuclar, com si aquella fos la darrera de la seva vida. Li estava costant 

molt deixar de fumar. Llavors va preguntar: 

 -Què vols dir? 

 -Val més que no t'hi fiquis. És un peix que es porta l'oli, encara que no ha fet 

mai re, nano, no sé si m'entens. 

 -I tant! Antecedents? 

 -No, i ara! Està net com el culet d'un nen Jesús. 

 -I què fa, si es pot saber? 

 -Re de mal, ja t'ho dic. Només que abans era l'amo d'un parell de bars de 

meuques i deu conèixer tota la pinxeria de Lleida. No li agrada que fiquin el nas a les 

seves coses. I té una mica de mal caràcter. Ja m'entens, oi? 

 -I tant! Ragen una pasta aquests locals si es té bona protecció, oi? 

 -No sé de què em parles. Fa anys que no s'hi dedica. 

 -I doncs què fa ara aquest pou de virtuts? 

 -El normal en aquests casos. Ja fa temps que va tancar els bars i va reformar el 
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negoci. Ara té una casa selecta de relax. Amb VISA, American Express i tot això que 

es porta. Es veu que fa pela llarga. 

 -Però net com una patena, vaja. 

 -I tant! Del tot. Ell no s'ha barrejat mai en res, és un ciutadà respectable. 

 -Ja! Pagant sant Pere canta, oi? 

 -Què vols insinuar? 

 -Re. Només que l'home, en la seva posició, deu tenir moltes amistats. No sé si 

m'entens. 

 -No parlis més del compte, Parra. Som amics i... 

 -Vull dir amistats com el seu germà de Tarragona, de l'ofici de son germà. 

 -Ets boig, tio, on vas a parar! 

 -Vols dir que no té amistats de l'ofici de son germà? 

 L'altre va semblar que dubtava. A la fi li va dir: 

 -Ets espavilat, Parra, em consta, però si continues així, potser no faràs carrera. 

 -M'amenaces? -va bramar el Parra menjant-se el telèfon. 

 -Calma't, Parra, jo només et vull ajudar. 

 -Sí, ja me n'adono! 

 -Doncs apa, deixa-ho córrer. Fa molt de temps que ens coneixem i som amics. 

No et compliquis la vida. No en trauràs re de bo. 

 -Qui, jo? Que jo em complico la vida? 

 -Entén-ho, Parra, home... 

 El sergent va dubtar un instant i l'altre va insistir: 

 -Deixa-ho córrer. I, sobretot, no diguis a ningú que jo t'he dit res. 

 -A fer punyetes! -i va estavellar l'auricular del telèfon contra l'aparell-. Què cony 

es pensa que m'ha dit, el milhomes? 

 La indignació li va fer venir un calfred. Va apagar la burilla amb una ganya de 

fàstic i va tornar a obrir la carpeta amb els dossiers dels desapareguts. N'hi havia un 

bon feix. La majoria eren vells que havien marxat de casa i no hi havien tornat mai 
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més. Un parell de noies, de quinze i disset anys, un home jove, de trenta-dos anys, un 

home de quaranta-tres anys, una dona de vint-i-dos i una de trenta, una amnèsica de 

cinquanta anys i un mongòlic de dinou, i més i més. De moment podia descartar els 

homes i bona part de les dones. Llavors es quedava sense res. No tenien gaires 

denúncies de dones quarantones. Però també podien ser de fora. Hauria de fer enviar 

un télex a les comissaries més properes. Ho va demanar a la Moreno, que s'hi va 

posar immediatament. 

 Malgrat tot, un sisè sentit deia a la detectiva que no n'hi havia prou de buscar 

per aquella banda, que podia molt ben ser que ningú no hagués denunciat la 

desaparició d'aquelles dones. Va començar a fer plans pel seu compte. De moment ni 

tan sols no pensava dir-ne res al sergent. 

 

 

 

 

 

 Lleida era una ciutat fantasma, embolicada per una boira densa i gebradora. El 

Parra no aconseguia de llegir els indicadors de les cruïlles, així que va decidir de 

deixar el cotxe, ficar-se en un bar i demanar un taxi per telèfon. Al cap de molt poca 

estona de viatge per aquella espessedat blanquinosa i glaçada, el taxi es va aturar 

davant d'un edifici modern, a mitja alçada d'una mena de raval, sota mateix d'un cartell 

que indicava cap on s'havia de tirar per anar a Osca i a Viella. Al cap d'una dotzena de 

passes ja no es podien llegir els cartells i la boira s'havia tornat a engolir el sergent. 

 Per poder veure el tal Carles Mendizàbal, el Parra va haver d'ensenyar la placa 

a una noia angelical, a una matrona robusta i a un goril.la de posat bestial, i va haver 

de fer una bona estona de companyia al lloro solitari de la sala de visites. 

 El tal Carles Mendizàbal ratllava la cinquantena i va comparèixer jovial i afable, 

fresc, perfumat, elàstic, com si acabés de sortir d'una de les sessions de relax que 



 

 
 
 1

oferia l'empresa. 

 -Ja em perdonarà, jove. Però és que quan m'han avisat que vostè em volia 

veure, estava del tot impresentable. M'he afanyat tant com he pogut. 

 Hi ha professions que, de si, ja són impresentables. Però el sergent es va 

mossegar la llengua. 

 -Segui. 

 Havia provat de sentir aversió per aquell home, pensant tot el que 

representaven ell i els seus negocis, però no ho va aconseguir. Li costava d'imaginar-

se'l com un podrit explotador de bordells, tan olorós i tan amable. 

 -Miri, senyor Mendizàbal, li seré franc: la seva situació és delicada. Hem trobat 

dos cadàvers en un bar que havia estat de la seva propietat, dues dones. I tenint en 

compte que... 

 -Esperi's un moment, jove! -el va interrompre l'altre-. No es deu imaginar que jo 

m'estaré aquí escoltant aquestes barbaritats sense el meu advocat! 

 -No m'entengui malament, aquesta no és una visita oficial. 

 -I s'obre camí a cops de placa? 

 -Havia d'aconseguir de parlar amb vostè. Aquell bar... 

 -Miri, jove, tinc per costum no fer res, ni dir res, que em pugui portar 

complicacions. Si vol aguna cosa, parli amb el meu advocat. No hi tinc cap problema. 

Col.laboraré amb la policia tant com convingui, però faci les coses bé: enviïm els 

papers, faci els tràmits tal com toca i no es presenti a la meva empresa com un 

caçador furtiu. Ho ha entès? 

 L'home s'havia posat tibant, conscient que jugava a casa. 

 -No em pensava que calgués donar-li aquest aire oficial de bon començament. 

Em pensava que era millor que en parléssim. Vull dir que d'entrada tampoc no li volia 

carregar els morts, no sé si m'entén. 

 El mateix Parra estava sorprès dels tombs i retombs que donava, de la seva 

diplomàcia, de com la seva llengua es negava a dir el que tenia al cervell: que aquell 
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era un home podrit i fastigós i que potser sí que les havia fetes liquidar ell mateix, 

aquelles dues pobres dones del Cau del Llop. 

 -Vingui, jove, trucaré al meu advocat. Mentre estant vostè s'espera prenent una 

copa, un refresc, el que vulgui, i després en parlem tranquil.lament, però en termes 

legals, tal com s'ha de fer. No li sembla millor? 

 Es va deixar endur per una noia exòtica i deliciosa, una balinesa, li va dir, que li 

va servir un refresc de color verd intens, amb gust de fruita àcida, i li va proposar un 

massatge. Mai no havia estat client en una casa com aquelles i la idea del massatge li 

va fer venir pessigolles al clatell. 

 Va estar a punt de dir que sí, sinó que tot se sap i al Departament s'haurien fet 

un tip de riure a les seves costelles. Però mentre anava fent glopets del beuratge verd 

(sense alcohol, si's plau), s'anava mirant de reüll la balinesa i imaginava una sessió de 

massatge impossible. 

 -Relaxi's, relaxi's, relaxi's... -anava sentint en un murmuri de cada vegada més 

llunyà; es mirava la noia exòtica i ella li somreia, dolça i enigmàtica. I ja no sabia si ho 

somniava o era de debò, perquè li semblava sentir sobre la seva pell la pressió 

d'aquelles mans sàvies, tan antigues com la civilització, que li recorrien els músculs, i 

eren tèbies i suaus i enèrgiques i dolces i tendres i de més i més i més maneres. Mai 

no s'havia sentit tan bé. 

 A poc a poc, totalment relaxat, es va adormir amb un somriure de beneitó als 

llavis entreoberts i un regalim de bava, com un nadó satisfet. El vas llarg va rodolar 

sobre la moqueta sense fer soroll.  

 De sobte va sentir una fiblada a les costelles i una mena de cremor a la cara. Li 

costava d'obrir els ulls. Se sentia molt cansat, com enrampat. Caram de beguda "light"! 

Va provar de moure's i tot el cos li va fer mal, com si esclatés. Es va anar incorporant. 

No es veia res, només una mena de blancor lletosa. Estava ert, totalment despullat i 

masegat enmig d'un ermot cobert de gebre. Era fora de Lleida i no sentia cap soroll. 

Les herbes, les plantes i les pedres estaven empolsinades de blanc, com si algú els 
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hagués bufat al damunt amb sucre mòlt. Estava totalment perdut en un descampat i 

l'havien atonyinat de valent. A poques passes d'on era va trobar la seva roba. Li havien 

buidat la cartera, havia perdut les claus del cotxe, però no li faltava res més. 

 El Parra es va vestir ràpidament i va provar de fer alguns exercicis gimnàstics 

per recuperar els moviments del cos. Però estava tou com una figa i el fred l'anava 

encarcarant de viu en viu. Si no es movia, aviat estiraria la pota com un pollet, amb 

aquell somriure idiota als llavis que fan els qui moren congelats. 

 Ja era de nit quan va arribar a la carretera arrossegant les cames. Potser havia 

fet mil voltes en cercle abans d'acostar-s'hi. Es va adonar que hi arribava pel soroll dels 

motors. Cap conductor no el va veure, enmig de la boira. Va anar caminant fins a un 

parador de benzina i va telefonar. 

 No va aconseguir de trobar el cotxe. No recordava on era. A la comissaria de 

Lleida li van assegurar que darrerament hi havia molta delinqüència i que era perillós 

d'anar sol i a peu pels descampats. No els va poder treure d'aquí. 

 

 

 

 

 La Coia Moreno estava eufòrica aquella nit. No li havia costat gaire d'introduir-

se en el cercle de senyores del rober parroquial, que es reunien cada dijous, i la 

xerrada que els havia ofert havia estat un èxit. Les més expressives es feien creus de 

com una noia tan jove en podia saber tant, de la naturalesa humana, de les veritables 

necessitats dels barris i dels grups marginals, i de com havia arribat a la seva fibra 

sensible amb quatre paraules ben lligades. 

 Ningú no s'havia adonat de les seves intencions, ni havia sabut res de la seva 

feina a la policia. Així, quan va aconseguir de quedar-se sola amb la viuda Mendizàbal, 

el seu gest va semblar absolutament natural. 

 La Moreno sabia que els papers no diuen mai les coses que són realment 
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importants i que les explicacions de tots els misteris són a la vida mateixa, als replecs 

grisos dels cervells humans. 

 -Vol que l'acompanyi? He de passar amb cotxe pràcticament per davant de 

casa seva -es va oferir la detectiva. 

 Van acabar prenent un te a la saleta i parlant de la vida de les dones, de la 

família, de la casa, dels fills, i de com canvia la vida d'una mestressa de casa seva 

quan els fills es fan grans, el marit cau en la rutina i ja ningú no depèn de la seva 

eficiència i el seu entusiasme de mare i d'esposa jove. 

 La Moreno es deia a si mateixa que no li passaria mai una cosa semblant, que 

la seva feina seria sempre una part de la seva vida i que només a través del treball 

podria ser sempre ella mateixa i no un apèndix familiar, una mena de kleenex d'ús i 

consum. Però sabia que no era tan fàcil. 

 -El que és més dur de tot, nena, és ser la dona d'un comissari de la policia. 

 -Ja m'ho imagino. 

 -No, i ara! Ni tan sols no t'ho pots imaginar. 

 -Devia passar la vida fora de casa, sempre de servei -va insinuar la Moreno, 

intentant reproduir mentalment l'activitat dels seus companys de treball. 

 -Això rai, filla, això rai! 

 I va anar amollant la seva amargor, recollida de gota en gota al llarg de tota una 

vida, com aquell qui descabdella una canilla de fil massa plena. Déu n'hi do, quina 

dona. Déu n'hi do! La Moreno se n'havia sortit més bé que no es pensava. 

 

 

 

 

 El Parra tenia febre, les barres adolorides i el braç esquerre immòbil quan va 

entrar al despatx. Si enganxava una pulmonia havia begut oli, però no volia deixar el 

cas en aquells moments. Ara menys que mai. 
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 -A veure aquests informes -va demanar a arxius, tot just arribat. 

 Estava indignat i decidit a carregar-se el bord de Lleida i, de retop, la memòria 

de tots els seus avantpassats. 

 -Però què li ha passat, Parra? -el comissari Esplugues semblava que se'n fotia i 

tot. 

 -Ahir era el meu dia mensual de neteja i vaig relliscar a la banyera. 

 Ningú no li va dir gran cosa del seu aspecte galdós, però es va adonar que n'hi 

havia uns quants que s'hi divertien. Ja devien saber de què anava. Aquestes coses se 

saben aviat, a la bòfia. I sempre hi ha qui n'està content. Hi havia una colla de culs 

plans que eren realment uns bords. 

 -N'hi ha una bona pila! -va fer la Moreno, deixant una carpeta d'informes ben 

gruixuda sobre la taula del Parra. No li pensava dir res encara del que es portava entre 

mans. 

 Tal com la Moreno es temia, no van trobar cap fitxa de cap dona desapareguda 

en un radi d'un parell de centenars de quilòmetres que s'adigués al que buscaven. Era 

com si ningú no hagués trobat a faltar aquelles dues desgraciades, com si mai no 

haguessin existit. Si es tractava de dues meuques la cosa seria difícil. Només la data 

era mig clara. Havien de rastrejar què passava al Cau del Llop feia tres o quatre anys, 

any dalt any baix, i quines dones s'hi movien. Alguna havia d'encaixar per força amb 

les descripcions dels cadàvers, encara que no constessin a les denúncies. Aquells 

ossos eren d'algú. El Cento Parra, que per aquelles dates encara vivia a Bunyol, no en 

sabia absolutament res, ni del local ni dels clients habituals. 

 -On punyetes s'ha fotut el Sobradiel? 

 Per la banda dels papers, llogaters, propietaris i tot això, semblava fàcil refer la 

història del bar. La Coia Moreno hi tenia la mà trencada, perquè formava part de la 

seva rutina de cada dia, i el Parra se'n podia fiar. Però la xicota es va trobar amb una 

història molt complexa, amb maniobres de camuflatge i tot. S'hi va arribar a divertir. 

Aviat es va adonar que l'entrellat era d'una transparència diàfana. Tant, que era 
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perillosa i tot. 

 -La casa havia estat d'una tal senyora Pepita, una viuda arregladeta sense fills 

ni nebots, ni res de res. Es veu que anys enrera hi havia viscut aquesta tal Pepita amb 

el seu home, que tenia el taller a la planta baixa. 

 -Així que no era un bar -s'admirava el Parra. 

 -No, abans no. L'home de la tal Pepita era baster. I era un dels pocs que encara 

treballaven arreus i guarniments de cuiro per als cavalls i les mules. I els ases, 

m'imagino. Ara faria la primera pela. Es veu que era un bon home, però va morir d'un 

mal dolent, ja fa molts anys. 

 -I la viuda va posar un bar alegre. 

 -No, home, no. Encara no. La viuda se'n va anar a viure en un piset que tenia al 

carrer de Canyelles, a tocar de la Rambla. Molt més cèntric, de molt més bon to que la 

casa de l'arc del Roser. 

 -No entenc on anem a parar -s'impacientava el sergent, sense entendre per què 

la Moreno li explicava tot allò. 

 -Ara ve el bo. Paciència. Resulta que per aquelles coses de la vida, al cap del 

temps, la tal Pepita va llogar la seva casa a un conegudíssim comissari. 

 -Mendizàbal? 

 -Calent, calent! 

 -I aquest hi va obrir un bar d'alterne -va suggerir el Parra. 

 -No, home, no, que això no ho podia pas fer un comissari com cal. Però resulta 

que va subarrendar el local de la planta baixa, amb dret d'ús de la resta de l'edifici, a 

una tal Serafina. O Puri, no n'he pogut treure l'entrellat, perquè no hi ha papers. S'ho 

feien de paraula, això és el que diuen. 

 -Però qui era? 

 -I jo què sé. Es veu que sempre hi havia hagut una dona, al capdavant del local, 

però ves a saber si sempre ha estat la mateixa. El cas és que, si seguim els papers, 

trobem que es va donar d'alta un bar, que anava a nom d'una tal Remei Cors i del 
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germà del Mendizàbal. 

 -L'espavilat de Lleida. 

 -Exactament. N'has tret alguna cosa? 

 -I tant! Els bars de senyores són la seva flaca -va dir fregant-se les barres 

adolorides-. Però vols dir que no es van entendre els dos germans directament? Què 

hi pinta aquesta Remei per entremig? I l'altra? La Serafina o com se digui... 

 -Encara no ho he aclarit. Però ja t'he dit que el negoci el portava una dona, 

encara que no és gens clar que es digués Remei. Potser el Mendizàbal de Lleida hi 

havia posat els calés i ella hi posava la feina. O potser només hi va posar el nom, com 

una mena de tapadora. 

 -I dius que era un bar de copes, de senyores. 

 -Amb aquell nom, no s'hi acostaria pas la Caputxeta! 

 -Ves rient. I el comissari què hi pinta? 

 -Al marge. Només va posar el nom al contracte de lloguer. Ara farà deu anys. 

Es veu que coneixia la viuda i diu que ho va fer per fer-li un favor. 

 -Ja! No dius que la viuda tenia possibles? 

 -Potser no tants com donava a entendre. 

 -No ho veig clar. Hi haurem de parlar. 

 -No sé com. Fa set anys que és morta. 

 -I el Mendizàbal també és mort. Doncs sí que anirem bé! Has mirat si trobes 

aquesta Puri, o Serafina, o aquesta tal Remei? Saps almenys si són la mateixa o no? 

 -Sembla que tothom s'hagués tornat mut o hagués perdut la memòria. 

 -Hauràs de rosegar paper vell, maca. 

 -Vols dir fitxes? No se m'havia acudit. Només havia buscat contractes i papers 

legals. Que ruca sóc. De vegades m'oblido que sóc bòfia i que nosaltres ho sabem 

tot... Potser sí que estan fitxades. És clar, segur! 

 -No n'estiguis tan convençuda. Passen coses molt estranyes. Hi ha papers que 

es perden i estomacades, com aquesta -i es va assenyalar la cara d'eccehomo-, que 
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no ha donat mai ningú. 

 La Moreno va sospirar. 

 -De moment és com si se les hagués empassades la terra. 

 El Parra va pensar que potser sí, que se les havia empassades la terra, la terra 

d'aquell bar, però no en va voler dir res. Portava mala sort. Només va comentar: 

 -Doncs el Sobradiel haurà de repassar els canaris, a veure qui canta en aquest 

concert. Tres o quatre anys tampoc no és gaire temps. Algú de la casa les devia 

conèixer... 

 El Sobradiel era l'ajudant del Parra, un bon xicot, molt jove, i la policia havia 

estat el seu passaport per fugir de la misèria i no pas una vocació. Però això només al 

principi, perquè ara s'hi movia molt bé. No tenia setze anys quan, amb uns estudis 

elementalíssims i sense altre futur que el de son pare, jornaler de temporada i bevedor 

de tot l'any, havia plantat la família i se n'havia anat a buscar-se la vida lluny de casa. 

Havia fet una mica de tot, fins que se li va acudir de presentar-se per entrar al cos. I ho 

havia encertat. Era viu com la fam i venerava el Parra, perquè quan estava de bon 

humor el tractava com un amic. 

 -Jo, el que he notat és que tothom fa mala cara quan dic el nom del comissari, o 

tan sols el del local -va fer la detectiva. 

 -Manies teves, noia -va fer el Parra acariciant-se el seu braç masegat. 

 -Potser sí. Millor que ho siguin. Però a mi això em comença a fer pudor de 

socarrim. 

 -I ara! Que potser et tremola el pols, nineta? -va riure sorollosament i li van fer 

mal les barres. 

 -Ves rient. 

 -I com és que el paio de Lleida es va poder vendre el bar fa tres setmanes, 

doncs? No dius que era d'aquella viuda? 

 -La viuda el va deixar al comissari i aquest se'l va vendre a son germà 

immediatament. Temps de canviar els noms dels papers. 
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 -I per què? 

 -Vés a saber què es tenien entre mans. No ho vas arribar a preguntar al de 

Lleida? 

 -Punyeta! 

 -Ja t'entenc, ja. És tot molt tèrbol. I més després del teu "accident". 

 -Et ben juro que l'enganxaré i me les pagarà! -va cridar amb una ganyota de 

dolor, mentre tancava els punys, enrabiat. 

 La Moreno va fer un gest d'escepticisme i va recollir els informes en una carpeta 

de cartró vermellenc, tancada amb gomes. No en van parlar més. Potser sí, o potser 

no, que l'enganxaria. 

 Estava passant tot un altre dia sencer, lliscava lentament i encara eren al mateix 

lloc de partida. No anaven enrera però tampoc no avançaven gaire i el Parra no hi 

estava acostumat. 

 Quan va sortir al carrer plovia. La tarda d'hivern era fosca i humida com una 

gola de llop. 

 

 

 

 

 Era mig matí i prenien cafès, tots homes. El comissari Esplugues es va afegir al 

grup amb una cordialitat interessada que molts li coneixien, i es va fer venir bé la 

conversa per comentar: 

 -No està bé això que sento aquests dies, nois. Algú s'està posant a la boca el 

comissari Mendizàbal i no està bé. 

 L'Esplugues era un tecnòcrata que volia fer de la seva professió una cosa 

digna, considerada i acceptada. I era difícil, perquè a la gent encara li feia una certa 

angúnia la policia, o li feia por, la majoria no hi confiava ni poc ni gens, ni la veia com 

un cos al seu servei. 
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 En el fons molts policies vells tenien l'Esplugues per un il⋅luminat. I, en canvi, 

n'hi havia de joves que el tenien per un fill de puta. Però estava bé amb els de dalt i 

això anava a missa. Podia canviar el color de les camises, però estar al costat del qui 

manava continuava essent sagrat. 

 L'Esplugues era partidari de rentar la roba a casa. La possibilitat que algú es 

fiqués a la boca el nom del Mendizàbal li feia venir mal de ventre. 

 Per això, aquell matí, sota l'aparença d'una tertúlia improvisada, l'Esplugues 

tenia l'objectiu ben concret de fer cantar el Parra i fermar-lo curt abans que les coses 

anessin massa lluny. Res d'oficial, per si de cas. 

 -Jo no dic re del comissari, però aquell bord de Lleida... estic segur que va ser 

ell qui em va ventar aquest gec d'hòsties. 

 -Evidentment! -va saltar el comissari-. I en deus tenir proves, oi? 

 El Parra es va quedar de pedra. 

 -Em creia que estàveu de la meva part. 

 Llavors l'Esplugues el va apartar del grup i el va estirar per la màniga fins a la 

porta dels lavabos. I, cruelment, com aquell qui explica una lliçó a un alumne 

especialment carallot amb el convenciment que no paga la pena, amb els ulls botits, li 

va etzibar: 

 -El comissari Mendizàbal va ser un gran comissari i avui dia és un heroi. I tu 

només ets una merda. I si algun dia el nostre comissari va arribar a fer alguna cosa 

que no t'agrada, abans d'embrutar la seva memòria pensa que tu només ets un 

desgraciat, un merdós i un fracassat que no li arribarà mai a la sola de la sabata. Així 

que ja ho saps, ja estàs avisat! 

 El Parra no s'ho creia. Va anar per replicar però l'Esplugues el va deixar amb la 

paraula a la boca. Quan va voler reaccionar el comissari ja havia sortit del bar. 

 El Parra, incrèdul i trasbalsat, va tornar amb els seus companys. Uns quants es 

van aixecar i se'n van anar quan ell es va asseure. 

 -M'ha amenaçat -va fer el sergent. 
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 -Qui? -va demanar el sergent Gutiérrez, sorneguer-. No hem vist res. 

 -Ell, l'Esplugues -va explicar el Parra amb innocència-. És per culpa d'aquest 

maleït Mendizàbal. 

 El Sobradiel va sospirar aparatosament. 

 -I a tu què et passa? -li va fer el Parra. 

 -Re. A mi, re. 

 -Colla de bords! Aneu a fer punyetes! -va cridar el sergent, fora de si 

 -T'hi estàs jugant aquesta carona d'àngel que fas, Sobradiel, amb aquests 

sospirs de kama-sutra de dos rals -li va dir un company. 

 -No me n'he pogut estar. 

 -Per què? 

 -És còmic. Només pensava que el Parra no deu saber que el Mendizàbal les 

preferia quarantones... 

 Van riure tots, l'ambient es va relaxar i l'ajudant Sobradiel va repetir el sospir. El 

sergent Parra es va redreçar a la cadira i va tombar la tassa buida del cafè amb un 

moviment sobtat. 

 -Què vol dir això? 

 -Vol dir, senzillament, el que sap tothom. Que el comissari Mendizàbal era un 

bon policia i els tenia molt ben posats, però li anava la marxa i tenia sempre alguna 

amigueta que l'ajudava a fer-se passar el fred a l'hivern i la calor a l'estiu. 

 -Quarantones? -va apuntar el Parra. 

 -Massissotes quarantones, sí senyor. Amb una bona pitrera i un bon cul. Una 

bona matrona era capaç de fer-li perdre l'oremus. 

 -Això vol dir que potser ni tan sols no va ser cosa del germà... -el Parra, admirat. 

 Sospir de resignació del Sobradiel i somriures dels altres. 

 -I es podrien localitzar aquestes, diguem-ne, senyores? 

 Els companys del Parra van fer una riallada, tots alhora, com si s'ho haguessin 

dit. 
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 -Pots trobar els coloms que hi havia la setmana passada a la barbacana de 

l'Ajuntament? Pots trobar els grans de sorra que hi havia ahir a la platja? 

 -No foteu! Hi ha d'haver una manera. 

 -Busca i en trobaràs. Però sempre faràs curt. Mendizàbal no se n'amagava, 

però no era dels qui explicaven les seves aventures. I tampoc no era constant. Un dia, 

una setmana, un mes... una hora. 

 -Potser aquesta tal Remei... 

 -O la Puri -li va suggerir el Sobradiel. 

 -Almenys saber qui són, si són vives, de què coneixien Mendizàbal. 

 Van tornar a riure. 

 -Compte que no t'hi agafis els dits. 

 -I recorda-ho, el comissari, ni tocar-lo. 

 Reien, però en el fons tots sabien que no era broma. 

 Quan el Parra tornava cap al despatx, es va trobar la Moreno: 

 -Fas mala cara. Hi ha re que no rutlla? 

 Ell va rondinar sense badar boca. Ella el va acompanyar passadís avall. 

 -Saps, Parra? M'ensumo que t'han encolomat el cas perquè t'hi fotis de morros. 

 -I per què m'hi he de fotre de morros? Et penses que no me'n sortiré? -el Parra, 

picat. 

 La Moreno es va arronsar d'espatlles. 

 -Em fa estrany que no se l'hagués quedat directament l'inspector Morales. O el 

tinent Garcia. O el Tello. És un senyor cas, aquest! 

 -Tenien feina, ja ho vas sentir. 

 -Quan s'ha vist que passin una cosa grossa a un sergent si no és per tirar-hi 

terra al damunt o per fer-li la punyeta? I perdona, Parra, que no ho dic per fer-te 

emprenyar, ja saps que jo miro de veure les coses tal com són. 

 -Tu sí que em vols fotre la punyeta! Que no m'han tractat prou d'inútil, avui, que 

encara t'hi vols apalancar tu i tot? 
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 No s'havia enfadat. I per això s'havia limitat a estrènyer les dents en lloc 

d'intentar escanyar-la. Perquè el Parra ja s'havia plantejat abans el que li deia la 

detectiva. Quan el Morales li va passar el cas ja devia saber que el Mendizàbal hi 

ballava pel mig. I devia confiar que el Parra, nou a la ciutat i amb poca experiència, 

tindria por i l'acabaria arxivant. El farien servir per cobrir les aparences, per fer veure 

que investigaven, quan el que volien era tirar-hi terra al damunt. Al capdavall, ¿no es 

tractava d'identificar dues pobres putes mortes i prou? 

 Però el Parra estava disposat a anar fins al capdavall, amb permís o sense, i 

tornar l'estomacada al presumit de Lleida. I a donar una bona sorpresa a tothom. 

 -Van llestos si es pensen que m'agafarà el canguelo! 

 I ho deia de debò. Podia ser poca cosa a la policia, però a les males era tossut 

com una mula. 

 

 

 

 

 La detectiva Moreno se les havia campades pel seu compte i no li havia costat 

gaire de trobar la tal Remei Cors, la que constava que havia obert el bar, tot i que no 

en tenien cap fitxa. Només calia recórrer al padró municipal. Per la resta, encara hi 

havia gent que se'n recordava i pels carrers n'hi havia que devien favors al Sobradiel, i 

el Sobradiel tenia una flaca per la Moreno. Saber la seva vida i miracles només havia 

estat cosa d'un parell de dies i unes quantes, diguem-ne, gestions. 

 Un cop sabudes les coses, encara era més estrany que no estigués fitxada. 

 Feia anys que la senyora Cors s'havia retirat i s'havia muntat una vida 

honorable al costat d'un manso molt més gran que ella, que havia descobert les 

delícies d'una tercera o quarta joventut ofegat en aquella pitrera monumental. Ara era 

una mestressa de casa respectable, que sortia a les tardes amb les amigues a mirar 

aparadors i prendre una tasseta de xocolata. 
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 A la senyora Remei no li va agradar gens que hi anés algú a refregar-li el seu 

passat, i menys encara que fos una detectiva jove, una noieta de res. 

 -Vaig marxar del bar amb el mateix que hi vaig entrar, maca: amb una mà a 

cada anca -li va dir amb rancúnia. 

 -Però vostè en va ser la propietària titular juntament amb el germà del comissari 

Mendizàbal -li va recordar la detectiva. 

 -Falòrnies. Això deien els papers. Jo portava el bar i prou. Mentre hi vaig ser, el 

que rajava era per a mi. Quan me'n vaig haver anat, tururut. Aquests eren els tractes. 

 La Remei feia goig, encara que passava de llarg dels cinquanta. Tenia aquell 

costum de maquillar-se propi de la professió i no l'havia sabut deixar. Els seus ulls eren 

voltats d'una ratlla negra cridanera, que resseguia unes pestanyes espesses i negres, 

les parpelles tenien un to massa blau i les seves galtes, massa coloret. Per la resta, 

ningú no li hauria fet un passat tèrbol. Ni tan sols en la manera de parlar. 

 -Hauràs de passar via, noia, si vols res. No vull que el meu home et trobi aquí 

ficant el nas. 

 Deia "el meu home" amb afectació, remarcat que amb aquella possessió s'havia 

assegurat també l'honorabilitat, sabent que allò la protegia. 

 -La puc citar a la comissaria, si li agrada més. Estem investigant dos 

assassinats, no sé si se n'adona. 

 -Refot! I ara me'ls deuran penjar a mi, oi? -va dir ella, perdent els papers per un 

moment i encenent-se. 

 La Moreno va fer un silenci solemne, curt però suficient, com per deixar creure a 

la dona que la resposta era que sí. Després va adoptar un to de veu greu i li va dir 

lentament, tranquil⋅litzant-la: 

 -No, dona. Només volem que ens ajudi a trobar qui ho va fer. 

 En sabia, aquella mossa, de tractar la gent. La dona va respirar alleujada: 

 -Ah! Jo em pensava... -va fer. 

 Però no era tan fàcil, perquè tot seguit la dona va afegir, a la defensiva i 
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precipitadament: 

 -Doncs, mira, no en sé res. No hi he tingut res a veure ni sé de ningú que... 

 La història de la Remei Cors amb el comissari Mendizàbal era curta i bastant 

tòpica. La va conèixer una tarda especialment calorosa, d'aquelles que aplanen les 

voluntats. La carn de la Remei era fresca i olorosa, amb aquella olor de dona que 

Mendizàbal era capaç d'ensumar d'una hora lluny. 

 De primer van ser algunes tardes en una cambra llogada. Després el comissari 

va trobar una casa de planta i pis per arrendar i hi va portar la Remei. Era la primera 

vegada que es comprometia tant amb una dona que no fos la legítima. 

 Però la Remei s'avorria de quedar-se tot el dia tancada a casa esperant si el 

comissari tindria una estona per passar a veure-la. I no podia sortir i fer-li el salt, 

perquè tot el barri era fet d'ulls i orelles que penetraven fins al racó més secret. I abans 

que una fulla s'acabés de bellugar, el comissari ja ho sabia. Per això van obrir el bar. 

Perquè la Remei burxava que s'avorria i que allò no era vida, i que ella no havia nascut 

per tancar-se en aquell cau de llops fosc i negre i esperar una mica de gresca només 

de tant en tant, ella que era tota vitalitat i tota alegria. Que no volia dir que no se 

l'estimés, el Mendizàbal, que no volgués viure només per a ell, enyorant els seus 

ossets a cada minut del dia. Només que si s'havia de passar la vida a l'ombra, sola, 

sense l'escalfor de la presència de cap ésser humà, es pansiria en dos dies i 

s'acabaria com una flor que ja ha fet el seu fet. 

 El mateix Mendizàbal ho va entendre. I va ser en honor de les queixes de la 

dona que va trobar aquell nom per al local. En endavant allò seria un bar i es diria El 

Cau del Llop. Un cau amb la seva Caputxeta i tot. Un cau per a ell sol, encara que hi 

anés mig Tarragona a fer-s'hi passat tota mena d'eixardors, tota mena de set. Perquè 

la Remei era seva i només d'ell. I ara que tindria distracció tornaria a ser amable, 

carinyosa i amanyagadora com el primer dia. I ell, que no era desagraït, no li donava 

només un passament, un lloc per viure, sinó que li donava l'oportunitat de fer-se un 

raconet, de guanyar uns calerons. 
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 -I el tal Carles Mendizàbal, el que consta que portava el bar amb vostè? 

 -No el vaig arribar a conèixer. 

 -Però vostès eren socis. 

 -Ja saps com van aquestes coses... 

 No, no ho sabia, ni s'ho podia imaginar. Les seves feines a la policia havien 

estat sempre rutinàries i els llibres que consultava no en deien res, de tot allò. Ara 

mateix estava passant en net uns apunts sobre els mecanismes del reflex 

condicionat... De vegades pensava que no pagava la pena tant de sacrifici, treballar 

vuit hores diàries, de vegades deu, les classes nocturnes, la seva part de la feina del 

pis, la neteja, la compra i tot això. Se sentia forta per fer-ho tot i més, però sovint es 

preguntava si no estava malgastant la vida. Tot era tan monòton... I en canvi, aquella 

dona que tenia al davant, a la seva edat de segur que ja havia regirat mig món. 

 -I vostè, un bon dia, se'n va anar. Per què? 

 -I què hi podia fer? No hi ha re que duri sempre. 

 -Però es va avenir a perdre el que guanyava al bar? -la Moreno, incrèdula. 

 -Per no perdre-ho tot. 

 -Què vol dir? Que potser la van fer fora? 

 La dona se la va mirar com si hagués dit una barbaritat: 

 -I ara! Qui t'ha dit mai una cosa semblant? 

 La senyora Remei es va guardar els motius que havia tingut per canviar de vida 

tan sobtadament. El seu pas pel Cau del Llop havia durat un parell d'anys escassos. 

Molt de temps per a un home com el Mendizàbal, això ho reconeixia tothom. I després 

la dona s'havia girat com un guant i havia desaparegut per sempre del bar. Però no del 

tot, perquè en va conservar la titularitat juntament amb el Mendizàbal de Lleida. 

 -Però per què? 

 -Ves, mira, coses que passen... 

 -Que potser hi havia alguna cosa que no li agradava? 

 La dona va fer una ganya ambigua, denegant i afirmant alhora. 



 

 
 
 1

 -Que potser la van amenaçar? 

 Ella va fer un gest amb les mans, com aquell qui aparta un insecte incòmode. 

 Va ser tot el que en va treure. Que és com dir que en va treure molt, o no res, 

segons com es miri. La Moreno no li va poder fer dir per què havia continuat legalment 

al davant d'un negoci que ja no controlava, tot i que intuïa per què una dona s'havia 

estimat més marxar sense fer enrenou que buscar raons i intentar de parlar de papers 

quan valia més sortir per la porta del darrera. La Moreno ho entenia, però allò no 

l'ajudava. 

 -Però per què? -va repetir d'esma. 

 Li urgia de saber si els titulars legals del local havien estat sempre al corrent del 

que hi passava i ara s'adonava que almenys aquella dona semblava que no, que ella 

era definitivament aigua passada. Potser només havien estat, des de sempre, una 

tapadora i era inútil de buscar-los les pessigolles. El Mendizàbal de Lleida podia ser 

només una signatura en un paper i el nom d'aquella dona una formalitat pròxima, 

controlable de prop pel comissari calavera. 

 Però potser no. Ningú no s'arrisca a fer estomacar un peus plans si no té res 

per amagar, i era clar que l'andova de Lleida no tenia la consciència tranquil.la, que es 

va esverar més del compte quan va veure que el Parra li buscava les pessigolles. Amb 

allò el germanet l'havia vessada de valent. Els titulars del Cau del Llop, almenys els 

Mendizàbal, podien molt ben ser els qui remenaven les cireres de debò. Però quines 

eren les cireres? Potser fins i tot era veritat que el de Lleida no sabia res de les mortes: 

hauria fet córrer els ossos abans de vendre el local i d'exposar-se al que havia passat. 

No li hauria costat pas gens. Hi havia d'haver alguna altra cosa. Alguna cosa més 

grossa que aquells dos pobres esquelets menjats per la calç. 

 Va canviar de tàctica amb la senyora Cors: 

 -No tenia por d'una inspecció? De problemes amb la llei? 

 La dona va fer una riallada. Era evident que mai no havia imaginat que tindria 

problemes d'aquesta mena. En tot cas, Mendizàbal hauria sabut com evitar-los. 
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 -Per què hi va deixar el seu nom? Hi ha d'haver alguna cosa que no m'ha dit. 

 -Re de re -anava denegant amb el cap-. Tot és més senzill del que busques, 

maca. Ja ho hauries de saber, tu també ets una dona i aquestes coses, nosaltres, les 

dones, les sabem sense haver de parlar. No vaig patir mai pels papers. Els vaig firmar i 

prou. Si no n'hagués tingut, tot hauria anat igual. Tots els papers eren mullats, tant els 

que valien com els que no, tots ho són en un negoci com aquell. Per què me n'havia 

de preocupar quan vaig marxar? 

 -Però, i ell, el comissari? Per què no me'n vol parlar? 

 Ella no va contestar immediatament. Semblava que es pensava molt una 

resposta. A la fi només li va dir: 

 -Filleta, els morts es mereixen un respecte. Deixem-los dormir en pau. Remenar 

la brutícia només fa que pudor. I per a mi, aquesta història es va acabar fa molt i molt 

de temps i no tinc cap ganes de recordar-me'n. 

 Ni per les bones, ni per les males. Aquella dona no en volia parlar més. I la 

Moreno sabia que no tenia cap fonament per endur-se-la: ella havia deixat el local molt 

abans que hi passés res. Legalment n'era responsable. Però potser no se la podia fer 

responsable de res sense embolicar-hi la policia. I si el Cau del Llop era el niu d'amor 

de Mendizàbal... qui sap! Potser sí que al capdavall acabarien trobant el que algú de la 

comissaria estava fent mans i mànegues perquè no trobessin. 

 

 

 

 

 El sergent Parra continuava fent mala cara i el rosegava un inici de bronquitis. 

La llum del fluorescent li accentuava aquell to verdós que li agafava la pell quan no 

estava fi del tot i els pocs cabells, despentinats, que li penjaven en blens humits sobre 

les orelles, li donaven un aire de desolació hivernal. Quan l'inspector Morales li havia 

adjudicat la investigació del cas no hi havia cabut a la pell, però un cop estomacat sota 
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la boira lleidatana i amenaçat pel seu mateix comissari, no va aconseguir més 

d'aclucar l'ull a les nits. El tinent Garcia, el Gandarias, tots tenien massa feina en aquell 

moment per destorbar-se. Aquells dos cadàvers eren tots seus. Ja es començava a fer 

gran i entre els seus projectes no hi havia pas el de quedar-se de sergent tota la vida, 

ni el d'haver de fugir de pressa i corrents per la porta del darrera. 

 El Parra es veia venir un matí llarg i feixuc abans no aconseguiria d'endegar la 

feina. Estava encallat i la Moreno no s'havia quedat per la comissaria des de feia dos 

dies. Se'n portava alguna entre mans, aquella mossa, i ell en començava a estar fins 

als nassos, perquè al capdavall ell era qui portava el cas i la Moreno no era ningú per 

anar per lliure. Però tampoc no es podia queixar, perquè ella li feia puntualment tota la 

feina que li havia encarregat i li feia arribar tota la paperassa que demanava. Només 

que no es deixava veure el pèl i el Parra no sabia en què gastava les hores: anava al 

despatx de bon matí per agafar els encàrrecs i després se l'engolia la feina. 

 Aquell matí el Parra s'havia fet el propòsit d'aclarir-ho tot i no deixar-la marxar 

sense explicacions. El cas era seu i aquella mossa el feia posar nerviós. 

 Tenia al seu davant tots els dossiers, però no lligava caps. Si no identificava els 

cadàvers no hi havia res a fer, encara que els Mendizàbal, tant l'un com l'altre, 

tinguessin tots els números per haver-ho fet. On caram s'havien ficat les dones que al 

llarg dels anys havien passat pel Cau del Llop? Qui eren, què feien ara, eren vives o 

mortes? Com és que costava tant de trobar repostes a una cosa tan senzilla? 

 Quan llostrejava havia sortit de casa sense afaitar-se, per mirar d'aturar la 

Moreno abans que se li tornés a escapar, com si ignorés que l'oficina tenia un horari 

estricte. I ara s'estava assegut davant la seva taula de despatx, immòbil, sense poder 

fer res, ensorrat a la butaca, esperant. La claror s'havia anat eixamplant enllà de la 

finestra i el dia s'escorria en un plugim fred damunt la ciutat. La major part dels 

despatxos encara eren buits. 

 Per tercera vegada va comprovar que no hi havia ningú a arxius i que la línia 

telefònica interior era ineficaç. Va obrir un calaix de l'arxivador i en va treure la 
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maqueta, la cola i la capsa d'escuradents. Aquella activitat el relaxava molt i l'ajudava a 

pensar. Va enganxar unes quantes peces del que havia de ser el fusellatge del 

prototipus. Amb aquell model, Louis Blériot havia travessat per primera vegada el 

Canal de la Mànega amb avió. Era el 25 de juliol de 1909. Aquelles maquinetes fràgils, 

que tot just si havien incorporat els alerons per maniobrar, s'havien aventurat aires 

enllà, per damunt de l'oceà, guiades per homes intrèpids que no havien acceptat mai el 

"no" per resposta, que no coneixien el valor de la paraula "impossible". Va enganxar 

els alerons. Era un model senzill, fràgil, gairebé una joguina. Quan hauria muntat les 

ales ja no li cabria al calaix de l'arxivador i l'hauria de guardar a l'armari. 

 -Vatua! -va remugar, enmig d'un accés de tos. 

 S'havia embrutat els dits de cola i es va haver d'anar a rentar les mans per no 

envescar els escuradents. Ho va aprofitar per donar un cop d'ull als altres despatxos. 

Buits. Encara era d'hora. Si mantenia sempre els escuradents nets, la peça final feia 

goig, si no, es tornava negra a mig muntar. La seva àvia, que s'havia fet vella a Bunyol, 

sempre li deia que el pitjor que li pot passar a una brodadora és que li suïn les mans, 

perquè embruta el treball abans d'acabar-lo. Ella feia uns brodats finíssims i unes 

puntes blanquíssimes, que semblaven intocades. Alguna destresa en devia haver 

heretat ell, perquè fer un avió com aquell requeria manetes. Què, manetes! Requeria 

un ofici i una concentració d'artista. En tenia una bona col⋅lecció, que admiraven els 

entesos i que les bessones havien après a respectar des de menudes, quan el Parra 

s'asseia al seu costat i els feia companyia mentre enganxava uns escuradents amb 

altres, tots ben rodons i clars, llisos, i els escapçava i els ordenava fins a fer-ne 

objectes que semblaven de joguina, però que no es podien tocar. 

 -Amb aquest avió, un home va creuar l'Atlàntic per primera vegada -els 

explicava un dia. 

 -I què és l'Atlàntic? 

 -Com és que és tan petit, aquest avió? 

 A l'ombra d'aquelles maquetes, quan el pare encara feia de delineant a 
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València, les xicones havien passat l'edat de les preguntes. 

 -I on anaven les piles? -volien saber. 

 -Aquest és un aeroplà -els explicava un altre dia. 

 -Oh, que bonic! Per què no ens fas una caseta? 

 I els havia fet una caseta d'escuradents, i uns ratolins d'escuradents, i un fort 

apatxe... Però al final mai no havien gosat jugar-hi per por que se'ls trenqués o 

s'embrutés, de bonic que era tot. 

 Ara les bessones s'havien fet grans i les coses havien canviat molt, ja anaven a 

l'institut, i gairebé mai no s'asseien al seu costat a veure com enganxava els 

escuradents, a poc a poc, amb moviments precisos que encaixaven la peça exacta, 

tallada i ajustada mil⋅limètricament. Malgrat que ell, incansable, havia anat 

perfeccionant la seva tècnica i havia arribat a fer una exposició al seu poble. 

Improductiva, és clar. Perquè al final acabava regalant-los al primer que s'hi plantava al 

davant amb la boca badada. I l'Empar, que els primers anys també s'hi encaterinava, 

de mica en mica se'n va anar cansant i sovint li protestava d'aquella pèrdua de temps, 

que li omplia la casa d'armatostes inútils, que eren un cau de pols. 

 Li quedava molt poc per acabar aquell Blériot. Però ho va deixar aviat, perquè la 

tos li esguerrava la feina. El temps encara anava més a poc a poc a cavall d'aquella 

màquina, li havia agafat enyorament i no es podia concentrar per pensar. A més a 

més, se li havien quedat els dits glaçats. 

 De sobte va sentir enrenou. La detectiu Moreno venia pel passadís cridant-lo, 

molt exaltada. Va aparèixer d'una revolada enmig de la porta, amb els punys estrets i 

la respiració alterada. 

 -Vull que ho vegis! Vull que vegis què m'han fet! -li va cridar. 

 La va seguir fins a arxius. Tothom es posava a la feina. Va arribar fins a la seva 

taula i va mirar on ella li assenyalava. El primer calaix de l'arxivador era obert. Va mirar 

dins. Una flaire corrompuda li va fer fer una ganya. Hi havia una cosa fosca, pastosa, 

desagradable, en grans quantitats... 
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 -Jo diria que és merda! -fa fer admirat. 

 -Ho veus? 

 -Merda! -va fer rient sorollosament. 

 I mentre reia li feien mal les barres, però no podia aturar-se. Li queien llàgrimes 

com cigrons i no podia parar de riure, li venia un accés de tos i encara reia. La Coia 

Moreno va estrènyer els punys i després va donar una estrebada al calaix i el va 

rebatre contra la paret. El terra va quedar cobert de carpetes esbotzades i papers 

solts. La paret semblava un mural de Tàpies. 

 

 

 

 

 El sergent havia insistit d'endur-se la Moreno al bar, per buscar pistes. Ella va 

remugar, perquè tenia uns altres plans, però a la fi va seguir-lo sense protestar. Qui 

sap si aquell sergent bonifaci podia tenir raó. 

 Una nova visita al Cau del Llop, però, no va portar més llum a l'assumpte. El bar 

era buit del tot i el primer pis conservava encara el parament d'una casa tal com 

l'havien deixada un bon dia, quan se'n van anar sense preveure-ho: plats bruts, el llit 

per fer, mig pam de pols damunt de tot arreu i tot de marques dels culs plans que s'hi 

havien passejat de valent. Però res de nou ni res d'especial. No havien passat res per 

alt el primer dia. Sota el bar, al soterrani, només hi havia andròmines, caixes 

d'ampolles i aquelles dues muntanyetes blanquinoses a terra. Tot el que quedava de la 

tragèdia era allò i un grapat d'ossos menjats per la calç al laboratori. 

 S'hi havien entretigut una bona estona, mirant tots els racons, buscant detalls, i 

se'ls havia fet l'hora de dinar sense adonar-se'n i sense veure res d'interessant. El 

Parra, encara que semblés mentida, tenia gana, i va trobar així l'ocasió d'amagar que 

ja no sabia què més buscar. 

 -Anem a fer una queixalada. Amb l'estómac buit no em quadren els números. 
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 -Deu ser allò que en diuen un dinar de treball, oi? -va insinuar ella, sorneguera. 

 Però ell no es va adonar de la ironia de la detectiva. Quan sortien del Cau del 

Llop, el Parra, amb tota la seva innocència, no va poder evitar la rialleta. Allò del dinar 

de treball... Era una mentalitat funcionarial, pròpia d'executius i secretàries i no pas de 

policies. Encara no coneixia bé amb qui estava parlant, ell. 

 -No et facis il⋅lusions, maca. Un mos a peu dret i para de comptar. Per 

sobreviure i prou. 

 Ella va somriure. En sabia prou, de sobreviure. Era la petita d'una família tan 

llarga de gent com curta de recursos, però que malgrat tot havia aconseguit estudiar. 

Potser per això s'havia ficat a la policia. Per això i per l'atractiu de l'aventura, mamada 

de les sèries de televisió, però que encara no havia trobat a la rutina diària. Perquè 

volia entrar en un món que semblava només reservat als homes i demostrar que una 

dona podia ser tan bona com qualsevol d'ells, perquè era llesta i li agradava la 

investigació, rebostejar, seguir fils i trames. I treballar en casos apassionants i 

aconseguir alguna cosa a la vida, igual que a la televisió, i demostrar-ho a la seva 

família, que no hi creia ni poc ni gens i pensava que els havia nascut el cigró negre 

amb aquella mossa tan difícil de fer creure i tan diferent de tots ells, que en lloc de 

buscar-se un bon xicot, ben treballador i casar-se i tenir fills, s'embolicava a treballar a 

la policia. La realitat, ara, començava a assemblar-se al seu somni. 

 -Bé, anem a fer un mos. Així no perdem el fil -va comentar, engrescada. 

 Tot i que el local del Cau del Llop semblava que no donaria més de si, els 

canaris dels baixos fons tarragonins havien refilat de valent i tenien tanta informació 

que feia menys d'una setmana no haurien ni pogut imaginar que fos possible recollir-la. 

 Després de la Remei Cors, la que havia obert el bar i més endavant s'havia 

plantat de senyora de casa seva, hi havia hagut la Serafina, una aragonesa frescassa i 

cordial que venia de Lleida. Aquesta sí que estava fitxada. I la Puri, que no se sabia 

d'on venia ni, com l'altra, on havia anat a parar, també constava als arxius de la casa 

gran. Quarantones totes dues i desaparegudes, quina casualitat. Segurament eren 



 

 
 
 1

elles, les qui havien criat malves al soterrani. L'una després de l'altra, i no juntes tal 

com deia el forense. Perquè si ni tan sols sabia dir quina era la data aproximada de la 

mort, ¿com era possible de dir que les havien mort totes dues juntes? 

 -No entenc com el comissari s'entretenia amb aquestes putarrangues -va 

remugar el Parra mentre recollien les safates amb el que havia de ser el dinar. 

 -Psè. 

 -Tu sí? -va insistir el sergent amb un posat de malícia, intentant d'endevinar què 

passa pel cap de les dones quan senten parlar d'aquestes coses. 

 Ella se'l mirava burleta, mentre obria la capsa de l'entrepà d'hamburguesa. El 

sergent s'havia ficat tot solet de peus al regat. 

 -Em sembla que és bastant evident veure per què el Mendizàbal anava de 

putes -va respondre l'agent Moreno, que es plantejava la feina com una cursa 

d'obstacles, on hi havia fins i tot herois i medalles. 

 Ell va mossegar l'entrepà per deixar temps a la Moreno d'explicar-se, però ella 

va fer queixalada al seu sense afegir res més. El Parra, amb la boca plena, va 

protestar: 

 -Què és el que és evident? 

 Ella va continuar mastegant com si res, sense respondre. Aquella era una de 

les coses que el Parra no suportava. 

 S'estaven de peu dret en un dels taulells laterals, a prop de la porta d'entrada, 

davant d'un mirall enorme. El Parra podia veure a través del mirall tot el que es 

bellugava a la planta baixa de l'hamburgueseria. De sobte aquelles noies que 

despatxaven li van semblar ridícules, com si s'haguessin escapat d'una pel⋅lícula de 

Walt Disney, amb aquells barretets horrorosos al cap... I li va semblar que li naixia una 

vena de simpatia feminista. Va fer el comentari per no sentir-se violent esperant que 

ella es dignés contestar la pregunta d'abans. 

 -Les dones hauríeu de protestar. 

 Es va tornar a equivocar amb ella. La Moreno va fer un cop d'ull al taulell de 
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venda i es va adonar del que mirava el Parra. 

 -Hi ha coses pitjors per a una dona. Aquelles dues desgraciades que jeien sota 

la calç del Cau del Llop no devien portar uniforme ni barretet. 

 -Només era un comentari -s'excusà ell. 

 -Escolta, no et vulguis fer el simpàtic amb mi i anem al gra. 

 Quin temperament! El Parra es va empassar les ganes d'escanyar-la. Si 

començaven malament no se'n sortirien, i dubtava que a arxius hi hagués algú més 

competent que ella. A més, la hi havien adjudicada tota sencereta per al cas. Es va 

revestir de paciència. 

 -Bé. M'has dit que el Mendizàbal... 

 -És evident. L'hauries de conèixer, la dona del Mendizàbal. 

 -Deu ser una dona normal, una bona dona. 

 El Parra va pensar en l'Empar, la seva dona, i les bessones, que estudiaven a 

l'institut. Va provar d'imaginar-se quina relació podrien tenir elles amb les ganes que ell 

tingués d'anar de putes. 

 -El món és ple de dones que, sense ser putes de cantonada, li haurien fet 

l'ullet... -va replicar. 

 -No, no! Aquí és on t'equivoques. No es tracta de dones. Es tracta de "la" dona. 

M'hi jugo mil peles que el gallet ho feia per fer emprenyar la parenta. 

 -Apa-li! 

 En aquell moment les bessones van entrar a l'hamburgueseria i se'ls van 

quedar mirant. 

 -Papa! 

 El Parra va córrer a fer les presentacions: les bessones, una companya de 

feina. Les noies van oferir una mà freda a la Coia Moreno i se'n van anar cap al taulell 

amb cara d'empipades. Va ser aleshores que el Parra es va adonar que la Moreno era 

jove i feia goig. Que potser ho era massa i tot per anar-la lluint de parella per les 

hamburgueseries de la ciutat. La gent es coneixia i aviat tenia tema de conversa. Va 
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contemplar el contrast que oferia la noia amb ell a través del mirall: es va veure els ulls 

vermells darrera les ulleres, al capdamunt d'unes bosses enormes de color moradenc-

grogós, i un rostoll rebel per les galtes i el coll, la pell verdosa, la camisa de tres dies... i 

ella que semblava acabada de sortir de la capsa. El pobre sergent tenia un aire patètic. 

 -Que es fotin! -va rondinar mentre feia una darrera queixalada. 

 -Això devia ser el que pensava Mendizàbal -va dir la Moreno, que s'havia 

adonat del que passava. 

 -No sé si t'entenc. 

 La Coia Moreno, mentre mirava les nenes de reüll, li va confessar que tenia una 

teoria sobre el comissari, tot i que va callar que la viuda l'havia feta la seva confident. 

Havia arribat el moment de treure-se-la del pap: 

 -Mendizàbal estava casat amb una dona que era un pou de virtuts, devota i 

caritativa, d'aquelles que ho censuren tot. En tinc proves. Una dona que havia crescut 

amb la dictadura però que s'hi havia trobat bé, que creia que la dictadura era l'estat 

natural dels pobles i de les persones. Li agradava moralitzar i criticar, mostrar una 

conducta rígida i exigir que tothom caminés pel mateix rengle. Li eren permeses molt 

poques expansions. I encara més poques n'hauria permès ella als altres, si d'ella 

hagués depès. 

 -Tot i així... 

 -Ser la muller d'un policia que arriba a comissari devia ser per a la senyora 

Mendizàbal tot un orgull. Em puc imaginar les nenes, que havien pujat amb aquest 

orgull, enmig d'un clima de rigidesa i prohibicions. 

 -Em faràs plorar. 

 -I ara ve l'argument central: el Mendizàbal, que era policia, però precisament per 

això creia que les lleis eren perquè les complissin els altres, aviat se les va haver amb 

la seva dona, perquè me la imagino estreta com un canut d'agulles. Però ja la tenia i 

no la podia canviar ni tornar-la a ca sa mare. No podia malbaratar la seva carrera amb 

una cosa tan absurda com una separació conjugal. La moralitat del règim, la pressió 
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de l'església, el conservadurisme de la societat, no ho haurien permès. En canvi, sí 

que li permetien de buscar el plaer sexual fora de casa, de tenir amants, amistançades 

o de comprar putes a tant el clau. De triar-les de la categoria o la classe social que 

volgués. Ell era un home i aquelles expansions, que no eren permeses, eren tolerades 

enmig de la satisfacció dels qui tallaven el bacallà. Perquè això demostrava que eren 

mascles, que eren vitals, que eren forts. Altra cosa era per a una dona. Però els 

homes... 

 -En fas un gra massa, maca -va protestar el Parra, molest pel que semblava un 

atac a la masculinitat-. I això no explica per a res que se n'anés amb bagasses. 

 -I tant que sí! Fantasies d'un home frustrat per una dona autoritària i moralista -

va sentenciar ella-. El contrapunt d'una llar que s'havia convertit en un infern de cotó-

fluix. 

 -I jo que tenia entès que la Mendizàbal s'entenia amb un viatjant de faixes! -li va 

etzibar ell, despitat. 

 -Aviat ho aclariu tot, els homes! 

 -Més imaginació que tu, reina, ja és difícil. 

 -No m'ho imagino gens. Vaig parlar amb ella. 

 -Que tu, què? 

 El Parra va quedar astorat i del verdós clar va passar al roig. Aquell era un cop 

baix. 

 -Sí, què passa? Recorda que els anys cinquanta, els anys seixanta, la mateixa 

dècada dels setanta, eren molt diferents dels d'ara -va comentar la Moreno. La 

prostitució femenina... 

 -Ja ho veieu! Qualsevol diria que ets tan gran! -la va tallar el sergent, provant de 

refer-se de la sorpresa-. Però com has gosat de fer-ho? 

 -El què? 

 -Anar a trobar la Mendizàbal! Ens caurà el pèl! 

 -Tira, home, no em diguis que ets un calçasses... 
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 El Parra estava atordit. Així que aquest era el secret de les absències de la 

detectiva! Per altra part, havia vist sortir les bessones amb una bossa de paper i 

llaunes de refresc i encara feien morros. No li havien dit adéu. Només li faltava 

aquesta. "Que es fotin!". 

 La Coia Moreno s'havia pres seriosament la seva explicació: 

 -Em miro la gent i sé llegir l'experiència a les arrugues de les cares. De les 

dones i dels homes. Només cal que es deixin anar i t'ho expliquin. Són les arrugues 

que han marcat a la pell de la gent els anys d'intolerància del dictador, d'una església 

opressiva i autoritària, omnipotent com el seu déu, les frustracions, els desitjos que mai 

no es faran realitat. A més, hi ha dades concretes, proves palpables... 

 La Coia Moreno no havia dit al Parra que s'havia matriculat a la universitat, als 

cursos nocturns, i que ja anava per quart de psicologia. La seva vida era plena d'ideals 

i d'esquemes per omplir. De vegades encara barrejava el que deien els llibres i els fets 

de cada dia, tan reals li semblaven els uns com els altres, però no era il.lusa i era 

capaç de deixar la pell per una causa que cregués justa. Ja no en quedaven, com ella: 

era com si hagués vingut al món amb vint anys de retard. I el Parra, en canvi, ho era 

tot menys llibresc. Aquella mossa el treia de polleguera. 

 -Tira, dona! Això són bestieses. Quina relació té una cosa amb una altra? 

 -Doncs deixa'm acabar. I després digues que no t'ho creus, si vols. Jo hi he 

parlat i et juro que la comprenc. La senyora Mendizàbal va tancar el seu entrecuix amb 

pany i clau el dia que van decidir que el sou de policia no donava per anar tenint tots 

els fills que Déu els donés, tal com prescrivia la seva religió, que era l'única permesa, 

l'única veritable, l'única que decidia cap on havien d'anar els plaers i les virtuts. 

 -Quina menjacapellans que estàs feta! Ni que t'haguessin fet alguna cosa! 

 -Calla, ¿vols? I el Mendizàbal, indignat per l'abstinència, no hi va poder fer res. 

Ja podia trucar a la porta, que les seves armes sempre topaven amb la fredor d'una 

paret. D'aquella manera se li haurien fet teranyines a la punta del pardal. I com que no 

era un virtuós de mena i a casa no podia tenir aquella autoritat que la societat li 
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reconeixia sense discussió per motiu de la seva feina, es va decantar per allò que 

podia fer més mal a la seva santa muller: l'escàndol. Un escàndol que aviat es va 

convertir en la seva diversió predilecta. 

 -Doncs jo penso que no sé quin gust hi podia trobar. Hi ha tot de malalties que 

aquestes pobres dones... Encara que li anés la marxa... 

 -Ja! 

 -Aquestes... No em farien cap gràcia. 

 El Parra ja parlava per parlar, desinteressat del tot pels arguments de la 

Moreno. Estava sorprès. Se sentia ridícul, al mig d'una hamburgueseria, amb aires de 

perdulari i exhibint-se amb una noia jove que li acabava de passar la mà per la cara, 

davant de les filles. Com si s'hagués begut l'enteniment. 

 Però ella no li seguia les oracions: 

 -I les altres sí, oi, que te'n farien, de gràcia? Més netes, més cares, més joves. I 

en llocs discrets, que ningú no et veu fent tractes. Amb llençols nets, però la mateixa 

història. Tot més fi... 

 -Ei, para el carro! M'has pintat una pel⋅lícula de Fellini, o potser de Buñuel, i ara 

em vols enganxar en una baralla antimasclista. Doncs ves a fer punyetes! 

 No es podia controlar. Tenia ganes que se l'empassés la terra. Però ella, da-li. 

Els seus coneixements de psicologia no li obrien la porta d'aquella angoixa paterno-

professional i estava burxa que burxa: 

 -Tots els homes teniu la pell molt prima. No podeu suportar que algú digui les 

coses pel seu nom. Quan s'ataca un home sembla que us hagin atacat a tots. 

 -Ets una fanàtica! I, a més, és veritat allò que t'he dit del viatjant de faixes -

gairebé va cridar. 

 -Merda! 

 -Fanàtica, més que fanàtica! -ara sí, cridant. 

 La Moreno va respirar profundament abans de respondre. No es volia barallar 

amb el sergent, perquè barallar-se amb el cap sempre porta problemes, i ell 
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començava a cridar massa. Però aquella actitud la molestava profundament. Els 

homes aviat ho enllestien i sempre ho feien de la mateixa manera: si una dona els 

discutia, l'acusaven de fanàtica o d'histèrica, i si aquesta no hi estava d'acord i s'hi 

regirava, ells tenien automàticament un punt més a favor de la teoria del fanatisme o 

de la histèria. No li volia donar aquestes facilitats. Però tampoc no podia claudicar del 

que pensava que era raonable. La seva explicació era coherent. Almenys es mereixia 

que ell se l'escoltés seriosament. Però no tenia ni idea del que realment passava a 

aquell pobre home. 

 -Fem una cosa. Passa per casa del Mendizàbal amb qualsevol excusa, parla 

amb la viuda. Ja me'n donaràs raó -li va recomanar. 

 -I què li dic? -ell, totalment descol⋅locat, sense interès. 

 -Això ja és cosa teva. Li pots dir que vens cotilles. I després parlarem de les 

pel⋅lícules de Buñuel. De vegades la realitat encara és més sòrdida que el cine. 

 El Parra va estrènyer les dents. Feia estona que tenia mal de cap i aquella 

escalfor del local i la xerrera li havien revingut la tos. Maleïda bronquitis! 

 Estaven en una democràcia acabada d'encetar. Només s'havien fet eleccions 

parlamentàries unes quantes vegades després d'una dictadura llarga i ferotge. Hi havia 

gent que encara no es creia que els canvis haguessin de durar gaire. En aquell país, la 

democràcia sempre havia estat com una flor malaltissa que aviat s'ofega i es mor. 

 

 

 

 

 Per les dades que la Moreno havia anat recollint, el Parra es va adonar que la 

Serafina, la segona dona que havia regentat el Cau del Llop, havia passat per 

Tarragona com un huracà. Havia fet tronar i ploure i l'havien haguda de fer fora fins i 

tot del mateix palau arquebisbal. Ella tenia les seves teories i li agradava la vida que 

feia. Sempre s'havia triat els clients i controlava una colleta de nenes jovenetes, majors 
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d'edat, deia. Algunes no tenien més de setze anys. Però sempre havia tingut amics en 

llocs influents i una mena de bona sort innata que la protegia de les calamarsades de 

la vida. 

 I li agradava jugar. Li agradaven les coses perilloses, l'aventura. Li agradava el 

risc d'exercir una professió prohibida, de viure al marge de totes les lleis, i de tenir els 

clients més escollits agafats pels pebrots, això deia. Perquè ella ja era de les que es 

feien fer reportatges de fotografies, si més no hi havia hagut aquell cas del Palau, 

encara que no es conservessin les proves. No era una meuca i prou, era una 

apassionada de l'ofici. 

 Aquella vegada que es va ficar al llit del vicari general, va estar a punt de perdre 

d'una vegada per totes la seva bona sort. D'allà la va treure Mendizàbal. I en lloc 

d'engarjolar-la, es va fer un tip de riure i, a la fi, se'n va encatarinar. 

 Tenien el dossier de la Serafina Bes sobre la taula, tota un historial d'escàndols 

i provocacions, però cap acusació seriosa, cap procés, cap engarjolament. 

 -Això mateix del vicari general, si hagués passat quinze anys enrera se n'hauria 

fet l'estella, d'aquella meuca. Però quan ella se li va ficar al llit ja no hi havia tant de 

respecte per les coses dels catòlics. Ja s'havien legalitzat les altres religions, es 

parlava d'aprovar el divorci, els ministres no anaven a missa ni a les processons... que 

és com dir que ja els estaven tallant els esperons, als bisbes -el Sobradiel. 

 -Vols dir que els qui manaven encara s'ho van prendre com una gràcia? -el 

Parra. 

 -Home, tant com una gràcia... No sé si els en va arribar a fer, de gràcia. El cas 

és que no va fer cap efecte. El mateix arquebisbe es va cuidar de no fer arribar res a la 

premsa i la policia d'aturar el cop. Imagina't el que hi devia arribar a xalar el 

Mendizàbal! -la Moreno, que havia refet la fitxa de la dona amb informacions d'ací i 

d'allà. 

 -Pel que en sabem, d'aquest home, més que un comissari va ser un autèntic 

calavera. 
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 -Ui! I el que en diguis encara serà poc. Pregunta als qui el van conèixer. Ells et 

diran com era. Un gall de panses, això és el que era! -el Sobradiel, que volia lluir-se 

davant de la Moreno. 

 -Vols dir que li agradava la brega? 

 -Si convenia... Valia més no estar-hi de males -el Sobradiel. 

 -Imagina't que el mateix arquebisbe va haver de venir a la comissaria perquè al 

Mendizàbal li va passar pels dallonses de fer-lo venir a declarar! -la Moreno, repassant 

els papers. 

 -Quines penques! 

 -Mai no s'ho hauria permès quinze anys enrera, ja et dic, ni tan sols no ho 

hauria provat. Altre poder tenia l'església llavors. Ningú no s'hauria atrevit a gastar una 

broma així a un vicari general, això per començar. Però tampoc ningú no hauria gosat 

ni tan sols a insinuar que un arquebisbe podia haver d'anar personalment a la 

comissaria per declarar -la detectiva. 

 -Però què li va fer aquesta Serafina, al mossèn? 

 -Re. Una gràcia de les seves, per a l'àlbum de fotos, va dir, sense cap malícia. 

Es veu que va entrar amb les dones de la neteja, però se'n va anar directament cap a 

l'habitació d'aquell pobre home, on ja l'esperava un pinxet amb la càmera a punt, es va 

posar les seves millors lligacames i es va ficar sobre els llençols. Quan l'home va 

entrar a l'habitació i la va veure tan... carnosa... i a pèl! Diu que li va agafar un 

cobriment de cor. I no n'hi havia per a menys, a la seva edat i amb la seva posició. I 

mentre ella el replegava, foto va i foto ve -la Moreno. 

 -I el comissari... 

 -Vinga riure. Era un desvergonyit. I més quan va veure les fotos de la Serafina 

conilla ajudant aquell escarabat a refer-se de l'ensurt -ella, divertida. 

 -Bufa! 

 La Serafina devia haver estat una dona excepcional. Les fotografies d'arxiu que 

n'havien quedat, ni una de sola de l'aventura eclesiàstica, tot i que només eren de 
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carnet, mostraven una dona de rostre picardiós i insinuaven unes formes agradables i 

generoses, amb una mata rossa de cabells arrissats que li donava un aire una mica 

infantil. Tenia un historial complet, que s'aturava feia exactament quatre anys. Ningú 

no n'havia sabut res més. Havia desaparegut de sobte com si se l'hagués empassada 

la terra. Potser aquella terra del soterrani del Cau del Llop. Per l'edat i alguns altres 

detalls, podia molt ben ser. 

 

 

 

 

 La Puri, Puri Carrera, havia aparegut darrera el taulell del Cau del Llop 

justament després d'anar-se'n la Serafina i n'havia desaparegut tan misteriosament 

com ella. No era una dona especialment agraciada i, segons els ulls i les orelles que la 

policia tenia per aquell barri quan els antres eren porta sí porta no, tampoc no era 

especialment alegre. La Puri havia fet decandir el local amb les seves malenconies i 

els seus arravataments de tristesa o de ràbia. Ningú no estava per sentir el seu ploricó. 

Allà, la gent hi anava per divertir-se. A més, tenia un bordegàs, un xuleta que gastava 

molt mala llet. Es ficava amb la gent, apareixia i desapareixia. Una mena de serp. Al 

final van haver de tancar. A més a més, va ser llavors que Mendizàbal acabava de 

tenir aquell accident desgraciat. Feia poc més de tres anys. No se sabia per què, la 

dona havia tancat el bar i havia desaparegut. Ella i el fill. O bé havia desaparegut 

abans de tancar el bar i havia criat malves al soterrani? 

 -Ningú no sap ben bé si el bar va tancar abans de la mort de Mendizàbal o 

després -se li va excusar la Moreno-. Però en tot cas, es van portar poc temps. 

 -Doncs és important, noia. Perquè podia haver estat cosa seva... només si era 

viu. 

 -Veurem què s'hi pot fer, però em sembla molt difícil de concretar. 

 El Sobradiel, que es movia força bé entre la xusma, va brandar el cap amb poc 
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convenciment que pogués aconseguir alguna cosa. 

 -I la tal Puri? 

 -Com l'altra: evaporada. 

 -I el fill? 

 -Ben bé no vivia amb ella. Anava i venia. Es veu que ella es passava la vida 

traient-se'l del davant i al final sempre acabava per aparèixer a emprenyar. Diu que es 

barallaven com gat i gos. 

 La Moreno havia fet una bona feina a base de les informacions del Sobradiel i 

les investigacions personals. 

 -I què li devia veure el Mendizàbal, a aquesta meuca? -el Parra, sempre a punt 

per vessar-la en presència d'una dona. 

 La Coia va sospirar amb suficiència. 

 -I què volies que li trobés? El mateix de totes. O és que ella no en tenia? 

 -Em penso que les dones encara gasteu més mala llet -va atacar per excusar-

se. 

 -Sou vosaltres els qui en teniu prou amb un forat, encara que sigui el de 

l'aigüera. 

 El Parra es va enfadar. 

 -No sé per què discuteixo. A mi mateix no m'agrada la prostitució. Penso que és 

cruel, brutal. I que hi ha homes i dones, no te n'oblidis. 

 -Sí, és clar, els homes dalt i les dones sota -va respondre la Moreno amb 

rancúnia. 

 -Deu tenir algun problema amb algun paio -va comentar el Sobradiel amb el 

Parra, en veu prou alta perquè ella ho sentís. 

 -Aneu a fer punyetes! -va cridar la Moreno, enfadada de debò. 

 Se la van mirar amb sorpresa. Entrava un sol net per la finestra, després de 

dies sencers de boires i humitats. L'encenedor del Sobradiel li feia pampallugues entre 

els dits i aquella era l'única cosa que es movia. S'havien quedat muts de sobte i el 
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Parra va esclatar: 

 -Voleu fer el fotut favor de tenir dos dits de seny? Tenim dos escabetxos que no 

sabem de qui són i vosaltres sembla que jugueu a veure qui es fa més el graciós. 

 El Sobradiel va deixar l'encenedor sobre la taula a poc a poc, com si fos una 

peça delicada i fràgil, es va empassar un glop de desconcert, que li va deixar un regust 

acerat a la gola, i es va continuar explicant com si no hagués passat res. L'aire tornava 

a ser respirable. 

 -La Puri estava amargada, ho diu tothom. Però alguna gràcia havia de tenir. El 

Mendizàbal la va portar al bar, com a les altres. I potser se la va quedar per sempre en 

aquell soterrani. 

 -Diu que es barallaven sovint -va insinuar la Moreno, moixa-. Un clap de sol li 

arrencava espurnes dels seus cabells rutllats, negríssims. 

 -Sí que se les tenien, ella i el comissari. Però per aquella època diu que el 

Mendizàbal quasi no s'acostava pel Cau del Llop -el Sobradiel, atent. 

 -No m'estranya. El Mendizàbal no devia ser cap enze -la Moreno, professional. 

 -Ella era vinagre del pur -el Sobradiel. 

 -Mirem-ho així: la Puri era una dona eixarreïda i capriciosa, carregada de 

manies i d'idees de bomber, malhumorada, potser amargada. Havia vingut del carrer i 

tenia poca experiència en un bar d'aquella mena. Això era tot. I arrossegava un fill que 

es veu que no volia. N'hi ha prou, oi? Potser va ser això el que li va agrejar el caràcter i 

al final li va arruïnar el negoci. Però potser el caràcter va ser el que li va arruïnar la 

vida, i el negoci mai no hi va tenir res a veure. 

 -La vida sovint ens destrossa i ens fa a miques sense que puguem arribar a 

saber com ha estat, sense que ens n'adonem -el Sobradiel, seriós. 

 La Coia se'l va mirar. De vegades aquell xicot amb cara de verge barroca hi 

tocava. Havia fet una bona feina buscant dades i ni ella mateixa no les hauria 

interpretades millor. Però es va amagar la seva admiració al fons de tot dels seus ulls 

verds i foscos, tan endins que de fora no es veia. 
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 -Hauríem de saber què se n'ha fet, d'aquestes dones. Quan van desaparèixer, 

qui les va veure per darrera vegada -el sergent. 

 -Compte, Parra, que t'acostes al comissari -li va recordar el Sobradiel. 

 El Parra va brandar el cap. 

 -Si al final ens trobem que ho va fer ell, haurem d'arxivar el cas -va anunciar el 

sergent, a desgrat del que pensava de debò. 

 -Oh! -van protestar tots dos alhora. 

 -Ordres són ordres. Mala sort. 

 -Ah, no! Aquell desgraciat ha de pagar el que ha fet, encara que sigui des de 

l'altre barri! -va protestar la Moreno amb una punta de llampec a la mirada. 

 -Ja us ho he dit, ordres són ordres -el Parra, divertit en el fons que la seva boca 

digués unes coses que no creia-. Serà llàstima de feina feta, però les coses van així. 

No sé com ho podríem fer d'una altra manera. A més, no s'hi guanya res de 

desenterrar els morts per fer-los un escarni públic. 

 -Ah, no? -es va deixar anar la Moreno-. Antigament ho feien. Servia d'avís, 

d'advertència, d'ensenyança. 

 -I les bruixes com tu, les cremaven a la foguera -va dir el Sobradiel sense 

engaltar, tornant a trencar aquell fil d'aranya amb què havia aconseguit d'aturar-los el 

Parra moments abans. 

 La Moreno va saltar. No s'adonava que el Sobradiel la punxava precisament per 

fer-la saltar. Perquè era la seva manera de fer-li notar que li agradava. Una manera 

ben poc traçuda, certament, perquè per aquell camí ella mai no faria cas d'aquell xicot 

robust i amb cara d'àngel d'un quadre de Murillo que l'acompanyava en moltes de les 

investigacions de rutina i hi deixava la pell per aconseguir respostes cada vegada que 

ella li demanava alguna cosa. 

 Quan finalment, hores més tard, va arribar al pis que compartia amb unes 

amigues a Riuclar, es va tancar a l'habitació i es va estirar damunt d'una pila de 

coixins, sobre la moqueta. Sempre ho feia quan volia pensar. Estava excitada i s'havia 
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de tranquil⋅litzar, relaxar-se, deixar-se dur. Encara no hi havia ningú a casa, però els 

veïns del costat tenien la televisió connectada. 

 De mica en mica, els pòsters que omplien les parets i el sostre, dotzenes de 

cares i gestos, i les prestatgeries amb centenars de llibres, el requadre negre de la 

finestra, motejat de llums pàl⋅lides i menudes que parlaven d'altra gent, d'altres vides, 

es van convertir només en puntets de colors llampants, en estímuls cromàtics que 

giravoltaven al seu entorn. I els sorolls s'apagaven. 

 Llavors la Moreno deixava surar el seu cervell i les idees apareixien suaument, 

sense cap mena d'esforç, com si sempre haguessin estat allí mateix per ajudar-la. 

 

 

 

 

 Trobar el Jeroni Carrera no va ser gaire difícil per a la Coia Moreno. Tenia els 

mateixos cognoms que la seva mare i als seus papers no hi constava pare conegut. 

Tenia vint-i-tres anys i un posat tímid, retret, com si a la seva joventut hagués rebut 

moltes pallisses. Les monges que portaven el centre d'acolliment d'orfes i nens 

abandonats, que s'havien traslladat feia anys a Barcelona, el recordaven com un nen 

quiet i introvertit, trist, que mai no ocasionava problemes. 

 Ara el Jeroni Carrera s'havia fet gran i treballava d'ajudant de laboratori en una 

empresa farmacèutica. Feia més de quatre anys, d'abans de fer la mili. Ningú no en 

tenia queixes. 

 -Jo no vaig viure mai amb la meva mare. De petit, ella em va deixar amb uns 

avis. Havia de treballar, no podia carregar-se amb una criatura. Em venia a veure i em 

portava coses. M'estimava, com totes les mares s'estimen els seus fills. 

 Era alt i prim, amb posat d'endreçat i maneres polides. Era calmat i agradable, 

amb les mans massa grosses, que li sobraven quan parlava. Se les anava refregant a 

poc a poc com un usurer que ja calcul⋅la el fruit d'un negoci, mentre rumiava què havia 
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de dir o què havia de fer. Però no devia ser càlcul ni premeditació, sinó simplement un 

tic de timidesa. La Moreno tenia un germà que se li assemblava, tan grandolàs i tan 

esporuguit d'haver de viure. 

 -I les monges? 

 -Qui te n'ha parlat? -va saltar, crispant les mans. I es va fer petar ràpidament 

tots els ossos dels dits: crec-crec-crec-crec... 

 -Diguem que ho hem sabut per casualitat. No té cap importància. 

 -No m'agrada parlar-ne. 

 -Doncs no en parlem. Parlem de la teva mare -la Moreno, professional. 

 -Els meus avis van morir. La meva mare no hi era. No sabíem on era. Ella 

treballava fora. I em van portar a les monges. M'hi vaig podrir, allà! 

 -Parlem de la teva mare. 

 -Sempre m'estaven al damunt, amb prèdiques, amb consells, que si no 

menjava, que si no cantava a l'església, que si no jugava, que si no, que si no, que si 

no... Sempre sermons, sempre lletanies. No t'ho pots ni imaginar! 

 -I la teva mare? 

 -Em van tenir allà fastiguejat fins que no vaig ser prou gran per campar-me-la 

sol. Llavors vaig fotre el camp i no he tornat a passar mai més per aquell carrer. 

 -Ja no hi són, les monges. 

 -Però encara deu fer pudor, encara deu fer la mateixa refotuda pudor, aquell 

carrer. 

 -Llavors te'n vas anar amb la teva mare? 

 -Llavors me la vaig campar sol. Un dia em van dir que havia preguntat per mi. 

La vaig anar a veure. Havia tornat a casa però la casa ja no hi era. 

 -I us en vau anar a viure... 

 -Jo vaig fer la meva, ella no podia tenir-me amb ella, deia, perquè ja m'havia fet 

massa gran, però jo sé que és perquè hi havia aquell paio que feia el borinot per allà, 

que li feia fer el que volia. Ella estava espantada, sempre tenia por. Aquell paio la 
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dominava. No em podia veure. 

 -Un paio? Hi havia algú amb ella? 

 -Sí, un paio, no sé qui era. Un home gran, carregat de mala llet. Vaig fotre el 

camp per no veure-ho. A la mili. Em vaig fer paraca. 

 Parlava a poc a poc, amb una veu opaca, com si tot allò formés part d'un passat 

molt remot que ja no li pertanyia. Ho explicava com aquell qui conta un conte que ha 

sentit de petit i li costa de recordar-ne els detalls. 

 -I la teva mare? 

 -No ho sé. Quan vaig tornar, vaig passar pel bar. Estava tancat. No hi havia 

ningú. No n'he sabut res més. 

 -Vols dir El Cau del Llop? 

 -Em penso que es deia així. Sí, així. Allà dalt a l'arc del Roser. Una casota que 

tenia molt mala pinta. No sé com ella s'hi podia haver estat ni un sol dia, allà. Al final 

se'n devia anar, devia plantar aquell fill de puta fastigós i devia fotre el camp. Era el 

millor que podia fer. 

 -No saps on és? No t'ha escrit ni t'ha fet dir res? 

 Va vacil.lar i en contestar se li va esquerdar la veu, com una criatura que vol 

dissimular el trenc del plor. Era gairebé grotesc, tan enorme i tan feble. 

 -No en sé res. 

 -Vols dir que et va deixar sense avisar-te? 

 -Sí, així, sense avisar... Però ella tornarà. Algun dia. Ho sé. Quan pugui tornar 

tranquil⋅la. Ella em vindrà a buscar i llavors sí que... 

 Va callar. Estava trasbalsat. A la Moreno, que no era gens sentimental, la va 

esborronar aquella història. Perquè sabia que el fill de puta que anomenava el xicot era 

el Mendizàbal. I que, per culpa seva, aquell tal Jeroni havia perdut una vegada més la 

pista de la seva mare. Al cap dels anys, gran com un sant Pau, aquell xicot encara no 

ho havia superat. 

 Però la detectiva encara es va quedar més trasbalsada quan va explicar aquella 
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història al sergent Parra. Ell també s'havia quedat sense mare molt jove, per això el 

podia entendre més bé que ningú. 

 -Hi havia d'haver parlat jo. 

 -Mai no t'ho hauria dit. Això un home no ho explica a un altre home... 

 Potser no. Però el Parra revivia la seva adolescència sense poder-ho evitar, 

amb la Coia Moreno allà al davant, asseguda a contrallum, amb aquells cabells negres 

que treien espurnes de tan lluents, de tan vius. 

 El Parra tenia tretze anys quan ella es va morir. 

 -Però no es pot comparar una cosa amb l'altra -la Moreno. 

 El record li va clavar una fiblada traïdora entre les costelles, a l'açada de 

l'estómac. I li va agafar fred als polsos. 

 El sergent, quan ni tan sols imaginava que mai acabaria de sergent, havia vist la 

seva mare malalta, molt, molt de temps, com la imatge patètica d'un plany mut. Quan 

finalment va deixar de respirar amb aquell rogall somort que no l'abandonava mai, ni 

quan dormia, i es va morir, els dies feliços s'havien dissolt des de feia molt de temps 

en el record. I tot i així ell sabia que era veritat que hi havia hagut un temps que 

anaven junts a l'horta a collir bajoques o que triaven les taronges més sucoses i les 

pelaven allà mateix, a la soca del taronger, a ca els avis. I reien de la trapelleria i de 

com cridaria l'àvia quan veuria les pellofes i els pinyols, perquè diria, com sempre, que 

allò treia la gana del xiquet a l'hora dels àpats. Sabia que era amb ella, com si fossin 

companys, que corrien fins al rec i es descalçaven rient i anaven rec avall xipollejant, 

amb les sabates a les mans i la roba molla... Ja feia molt de temps que la mare era 

una ombra estranya que feia por de mirar i s'estava quieta al llit, sense gosar moure's, 

sense gosar parlar, ni cridar, encara que potser li hauria fet bé de cridar ben fort i 

treure per la boca tot l'horror que li tenallava el ventre, aquell horror aferrat a un crit. 

 Però no era igual. 

 El Parra sabia que no era igual i que en aquella queixa monòtona i sorda de la 

seva mare, que no era ni una queixa ni era res, que era més que res un plor per dins 
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rosegant tota sola el dolor per no fer patir els altres, allà hi havia l'esforç d'una dona 

que volia quedar-se al seu costat. Que no va poder quedar-se però que ho va intentar 

amb tota la seva ànima. I quan va deixar de respirar amb aquella mena de rogall que li 

feia por i ja no va respirar més, el Parra va poder tornar a recordar-la com era quan el 

prenia de la mà i anaven a plaça, o el duia a escola, o li explicava les làmines d'un 

llibre i li deia que de vegades les coses no són tal com semblen. 

 No era igual. 

 -Em sap greu. M'hauria agradat de parlar-hi. Jo el podia haver entès millor -

només va saber dir. 

 -Creu-me, val més que no. No s'hi poden barrejar els sentiments. Al capdavall 

només buscàvem la dona i ell era l'esglaó que ens hi podia portar. S'havia de provar i 

no s'hi pot fer res. 

 -Deixa'l estar, Moreno, deixa'l estar, pobre noi. No es pot anar furgant en els 

records de la gent, fer mal perquè sí. 

 La Moreno recordava com s'havia acabat l'entrevista amb el noi, aquell mateix 

migdia, a la cafeteria on havien quedat de veure's quan ell havia plegat de la feina. 

S'ho havia arribat a passar malament. 

 El Jeroni havia arribat un moment que ja no se la mirava, com si es mogués en 

un altre món. Continuava el viatge dels seus pensaments pell endins, fins al centre 

dels desigs, i no li podia ser útil en res perquè no sabia res, o no recordava res. La 

fotuda feina tenia aquestes coses: de vegades arreplegaves una ferida i no et quedava 

altre remei que acabar-la d'escorxar de viu en viu. No calia donar-hi tombs. Valia més 

acabar. 

 -Em sap greu -li va dir, estrenyent lleument el braç del noi, però allò va ser 

només una insinuació maldestra d'afecte. 

 El Jeroni Carrera se'n va anar sense badar boca i la va deixar desanimada i 

moixa, amb aquella sensació desagradable que fa d'haver burxat inútilment una nafra. 

 -Pobre noi -va repetir el Parra. 
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 -Aquest podrit de Mendizàbal! -la Moreno. 

 I a canvi d'allò, d'aquell furgar a la carn viva, aquell xicot no sabia res, ni els 

podia ajudar gaire. Només els havia confirmat una cosa que ja sabien: la Puri també 

havia desaparegut. Només calia lligar el com i el per què. El qui semblava de cada 

vegada més clar. S'hi acostaven... 

 

 

 

 

 Però les coses van començar a canviar, per complicar-se més, encara que 

semblés que s'aclarien, quan va intervenir en el cas l'eminent metge forense Gustau 

Conillera, que havia estat catedràtic d'antropologia forense de la facultat de Medicina 

de Barcelona i tenia un llarguíssim i brillant historial d'investigacions, reconegut arreu 

del món. Durant anys s'havia dedicat a l'egiptologia. Ara estava jubilat i de tant en tant 

prestava els seus serveis i els seus consells a la policia. I tocava el violí en privat. Algú 

el comparava, fins i tot a la premsa, amb el gran Sherlock Holmes de la ficció. Però ell 

somreia i desmentia tot seguit: 

 -Jo no necessito morfina, ni fumo opi. A més, les meves investigacions són 

antropològiques. Són treballs científics. 

 Així i tot, es notava que li agradava que el comparessin a aquell personatge 

capaç de desvetllar els misteris més insondables d'esbrinar. 

 Efectivament, l'atreien les coses especialment difícils, els casos revessos. Era 

allò de descartar només l'impossible i tirar per l'improbable, si no hi havia res més, fins 

a la solució. Era dels qui pensaven que sempre hi ha algun indici, alguna pista, que pot 

ajudar a datar amb una precisió absoluta la mort i que pot donar més informació sobre 

una persona que una fotografia recent. Ningú no el coneixia personalment, a 

Tarragona. Però el seu prestigi hi era més que reconegut. 

 Ja havien passat gairebé tres setmanes des del dia de la troballa macabra. 
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 L'il⋅lustre doctor es va fer anunciar a la comissaria i va demanar de poder 

treballar amb les restes del Cau del Llop, si és que no tenien el cas tancat o l'havien 

resolt. Se li veia aquell interès especial en la lluïssor dels ulls. Aquella passió per la 

feina que fa aconseguir sempre resultats, sigui quina sigui la dificultat inicial. 

 N'havia llegit alguna cosa als diaris i havia rebut el prec i la invitació del forense 

de Tarragona, i n'hi havia prou. Aquell era un desafiament més per a ell, que feia una 

bona temporada que mandrejava de casa a la biblioteca i de la biblioteca a casa, amb 

breus estades a casa d'un fill, a Girona. Amb seixanta-vuit anys, li convenia encara 

una mica d'acció. Es veia polit, actiu, interessant. 

 La Coia Moreno el va acompanyar al laboratori i el forense de plantilla li va 

mostrar les restes que havien trobat. En van parlar llargament. El doctor Conillera tenia 

una veu avellutada, però mancada d'inflexions, com si s'hagués acostumat al discurs 

monòton per no alterar la quietud dels cadàvers que inspeccionava. Però, en canvi, 

aquesta fredor aparent era compensada per una afabilitat extrema i una calidesa de 

gest que l'humanitzaven fins al punt que el seu tracte era senzill, gairebé familiar. 

 -Llàstima d'haver-los tret d'allí -el doctor Conillera es referia als esquelets. 

 -Sí, em sap greu. Jo també hi vaig pensar quan se'm va acudir de demanar-li 

ajuda. Però ja era massa tard. 

 -Què hi farem! Almenys no hi deuen haver passat la fregona... 

 Tenia un cert sentit de l'humor i un gust per la ironia que no desdeien gens de la 

seva personalitat. 

 -Està tot tal com estava -va explicar la Moreno. 

 -Bé, ja és alguna cosa. 

 -No hi podíem deixar els cossos. Algú podia haver entrat i ho podia haver 

engegat tot a dida -encara es va excusar el forense. 

 -També és cert. Havia d'haver vingut el primer dia. De vegades m'empipa que 

em prenguin per un jubilat de debò, que s'agafin tan al peu de la lletra les meves 

escapadetes a cals fills. 
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 -Ja se sap... -va fer el forense, comprensiu. 

 -No se sap! Haurien de saber que hi ha coses que són urgents, que no es 

poden deixar per quan em vingui de gust de tornar d'un viatget. Que hi he d'anar 

immediatament. 

 El doctor Conillera va sospirar i va afegir: 

 -Però també és veritat que si en seixanta-vuit anys no ho he aconseguit, pobre 

de mi, ja seria estrany que ho aconseguís ara. 

 -Vol dir que la seva família el protegeix? 

 -Em volen estalviar feina. Des de sempre que m'han amagat tant com han 

pogut les urgències, les presses. Han volgut que jo visqués tranquil, metòdicament. No 

els he pogut fer entendre mai, ni a la pobra Enriqueta que en pau descansi, ni a la 

Roseta, que sembla la mestressa en lloc d'una minyona, perquè mana més que jo, no 

els he pogut fer entendre mai que el que m'amoïna de debò és no ser als llocs a l'hora 

justa. Hi ha coses que no es poden deixar per un altre dia... 

 Era com si hagués conegut des de sempre les persones que tractava, com si 

tots estiguessin al mateix nivell. Aquesta era una qualitat que només tenien les 

persones realment grans, en ciència, en personalitat, en esperit. Però la Moreno es va 

adonar que havien estat esperant tant la seva arribada que estaven predisposats a 

trobar-li totes les gràcies. 

 -M'hauria agradat tant poder-vos ajudar en l'aixecament dels cadàvers! Hauríem 

pogut comprovar junts la temperatura dels cossos, els tipus d'insectes que hi havia, les 

larves... 

 -He anotat el que he pogut, el que se m'ha acudit. Però no sé si servirà. Em sap 

greu. És clar, no és el mateix -es va excusar el forense, com si la culpa del retard 

hagués estat d'ell. 

 -Oh, segur que sí, que servirà. Segur. Heu vist si hi ha larves vives? 

 -Podem repassar les dades ara mateix -s'oferí el col⋅lega. 

 -Què voleu dir, larves vives? -va preguntar la Moreno amb una punta de fàstic a 
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la veu. 

 -Són les anomenades esquadres de la mort -va aclarir el doctor Conillera-. Les 

larves que s'encarreguen de la putrefacció dels cadàvers. No són iguals sempre. I no 

és el mateix de trobar-ne de vives o que siguin totes mortes. Ens pot ajudar molt a 

datar la mort. A partir de quatre anys, per exemple, normalment ja no hi ha fauna viva. 

 -Fantàstic! 

 Ella es va imaginar un rosari d'animalons resseguint els ossos amunt i avall, 

rostant la carn com si es tractés d'un festí de pollastre al forn. Va haver de sortir del 

laboratori. S'havia marejat. 

 

 

 

 

 El Parra no va tenir una sorpresa gaire grossa quan el comissari Esplugues li va 

engegar l'esbroncada. L'havia cridat al seu despatx i de primer s'havia cregut que era 

per alguna cosa de rutina. Però aviat es va adonar que li repicarien el crostó. 

 -Et vaig dir que no anessis pel carrer fent preguntes sobre el Mendizàbal! -li va 

etzibar l'Esplugues. 

 -Però si jo... 

 -T'ho vaig dir o no? 

 -Sí, és clar, però jo... 

 -I tu què fas? Et presentes a casa seva fotent tuf de perdiguer que busca 

rastres. Espantes la viuda. 

 Era qüestió de fer-se el ruc i aguantar el xàfec. Ja s'imaginava que l'Esplugues 

ho acabaria sabent i que llavors li cauria al damunt amb tota la cavalleria. Ara li tocava 

de fer el posat de l'ase i esperar. Encara sort que aquella dona no s'havia adonat que 

la Moreno, aquella amiga nova que li havia sortit a la parròquia, també era del ram. Es 

va excusar: 
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 -Però si jo... 

 -Després l'emprens amb el nano. 

 -Quin nano? De què parla? 

 -Em diràs que no vas anar a cal Mendizàbal? 

 -Home sí, però jo... 

 -Ah! Així que ho reconeixes! Així que l'espavilat se n'ha anat a cal Mendizàbal 

encara que li haguessin dit que el deixés córrer. 

 Ara tocava fer-se l'orni, a veure què passava: 

 -Qui vol dir, el nano? 

 -No em diguis que no. Jo mateix vaig veure la detectiu Moreno amb ell. A la 

plaça Corsini, en un bar. 

 -Vol dir el fill de la Puri? El Jeroni? 

 -I és clar, que sí, tros d'ase. Semblava que hagués tret el santcristo gros. Amb 

aquella cara de tres pams, allà, damunt del xicot! 

 -És que, com que havíem perdut la pista de la Puri, havia pensat que la Moreno 

el podria treballar una mica... La Puri devia tenir aquella edat, quaranta anys, i... -no es 

va atrevir a confessar que la Moreno hi havia anat pel seu compte, però que ell ho 

hauria fet personalment si se li hagués acudit. 

 -Deus tenir sort si algun dia penses! -va atacar fort l'Esplugues. 

 No era qüestió de discutir ni de buscar l'enfrontament, sinó d'esquitllar-se com 

fos. 

 -Li va preguntar per la Puri, per si en sabia res, a veure si havia desaparegut o 

se n'havia anat. 

 -Punyeta, això ja t'ho podia haver dit jo mateix, sense haver d'anar a emprenyar 

el personal! 

 -Sí? I per què no m'ho deia? -va fer el Parra amb una innocència que el feia 

semblar un col⋅legial. 

 -Que en sou, d'inútils, fills meus! 
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 El Parra va córrer a excusar-se: 

 -Però no hem dit a ningú ni una paraula del Mendizàbal. 

 L'Esplugues es devia creure que aquell sergent era tan talòs com semblava. El 

va esbroncar un altre cop paternalment: 

 -Més te val que sigui així. El Mendizàbal el va ajudar molt, pobre noi. Val més 

que no l'hi emboliquis. Sa mare podia ser el que volgués, però ell té dret a... 

 -Què diu? Que Mendizàbal el va ajudar? A què? 

 Tenien informació del cas que no la hi donaven. Allò era un boicot clar, una 

trampa. Cada vegada era més evident que li havien encolomat aquell trencacolls 

perquè s'hi fotés de morros. I l'Esplugues semblava que s'hi divertia: 

 -Fot el camp. No et vull ni veure. I guarda't d'anar emprenyant el personal. De 

moment identifica les mortes. Si no ho pots fer, deixa-ho córrer. Estic rodejat d'inútils. 

No es pot anar calumniant la gent així com així. 

 El Parra se'n va anar sense obrir més la boca. Però es va fer el propòsit 

d'arribar al capdavall, tant si l'hi ajudaven com si no. 

 

 

 

 

 Entre les poquíssimes coses que havia deixat la Serafina Bes a Tarragona 

abans que l'engolís la terra, hi havia una col⋅lecció de fotografies i un gat. Les 

fotografies, les havien localitzades en una dispesa, on ella havia anat a raure quan va 

deixar el Cau del Llop. Els va costar força dies d'estrènyer els cargols a alguns 

contactes, per arribar en aquella dispesa. El gat, que van saber que existia per les 

fotos, el van trobar després al soterrani del bar, convertit en un manyoc de pèl rebregat 

i polsós. 

 Tot plegat complicava encara més el panorama i alhora l'aclaria. Però el que 

semblava cert era que els dos cadàvers començaven a tenir nom. 
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 Aquelles fotografies deien molt de la manera de ser de la Serafina i de la gent 

que la rodejava. Eren un arxiu vivent. I podrien haver servit per fer agafar un bon 

maldecap a més d'un ciutadà i d'una ciutadana. Perquè, en això, la Serafina es veu 

que no hi tenia manies. 

 -Això és una prova que algú la va fer desaparèixer -va comentar el Sobradiel a 

la Moreno. 

 Ella va arrufar el nas. 

 -Si aquestes fotos tenien algun sentit per a la Serafina, no és lògic que se les 

deixés. 

 -Jo penso que... -ell va dubtar un moment i va callar. 

 -Doncs jo no sé què pensar. No és lògic que la matessin sense trobar les 

fotografies. 

 -I qui t'ha dit que la van matar per les fotos? 

 -Potser feia xantatge a algú. 

 Era molt agafat pels cabells. No semblava que aquelles fotografies estiguessin 

especialment amagades. Ells dos les havien trobades només de donar un cop d'ull, 

professional, això sí, però només un cop d'ull, a la golfa. 

 -La Serafina hi passava moltes estones, en aquesta golfa, mentre va ser a casa. 

Llavors teníem coloms aquí al costat -va explicar la senyora Nati-. Deia que li 

agradaven els coloms. 

 Era una dispesera vella que encara llogava habitacions a tant el dia, sense fer 

preguntes. Només posava la condició que els calés havien de ser per endavant. Cada 

dia. De tant en tant canviava els llençols i les tovalloles, però tampoc no gaire sovint, 

que allò no era el Plaza. Això sí, no tenia una mala bestiola en cap llit en tota la 

dispesa. Ningú no es podria queixar mai que havia trobat xinxes, puces, ni polls, ni res, 

allà. Però allò de canviar els llençols cada dia era ben bé un luxe, i la gent que anava a 

casa seva no era gent de luxes, ni de demanar gaire, ni de donar res. 

 -Hi va ser quinze dies. Ben bé, més que menys. Pagava religiosament cada 
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tarda, i mentre va ser a casa es va portar molt bé. No va portar mai ningú. 

 -Segur? 

 -I és clar! 

 La senyora Nati va fer cara d'ofesa: 

 -Pot ser una dispesa antiga, senzilla, puc ser vella, però aquesta és una casa 

decent. Sempre ho ha estat i sempre ho serà. Mentre jo sigui al món! 

 -No s'enfadi, dona, ningú no li diu que no -va concedir la Moreno. 

 -Només faltaria! 

 -I ella què feia? 

 -Es passava el matí al llit. Després m'ajudava. Deia que s'avorria i que em volia 

ajudar per distreure's. Era bona xicota, molt bona xicota. I carinyosa! Que n'era, de 

carinyosa! 

 -Però estava preocupada per alguna cosa? Se la veia espantada? 

 -Jo hauria dit que no... 

 -I què li va dir quan va marxar? 

 -Re. Això em va estranyar una mica, perquè ens havíem fet amigues. Però 

tampoc gaire, perquè la gent com ella va i ve. Ja se sap. 

 -Però li va dir que volia marxar? 

 -I ca! No! Si m'imaginava que es quedaria tota la vida, pel posat que feia. 

 El Sobradiel s'estava posant nerviós, però la Moreno tenia molta corda i 

aguantava bé la conversa. 

 -Vull dir que semblava que hi estava bé, que no tenia pressa per anar enlloc, 

com si no tingués ningú que l'esperés. És curiós... 

 -Què és el que troba curiós? -la Moreno, atenta. 

 -Que no semblava tampoc que vingués d'enlloc, com si la seva vida fos buida 

cap envant i cap enrera. I, en canvi, jo sabia que venia d'aquell barot de mala mort. No 

us penseu, si no perquè no em fico amb ningú, i perquè li vaig deixar clar que aquí, de 

qüento, res, no sé si li hauria llogat l'habitació. I després va resultar tan bona noia, tan 
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dolça... tan innocent! 

 -Vaja, que un bon dia toca el dos i vostè ho troba normal -la detectiva. 

 -Dona, normal del tot no. 

 -Doncs no va denunciar pas a la policia que hagués desaparegut. 

 -Alto, xiqueta! -va protestar la vella. I va fer un posat còmic, que volia ser molt 

seriós. 

 -Alto, què? 

 -Que una cosa és que jo no trobés normal que se n'anés sense di'm re i l'altra 

és que em pensi que ha desaparegut per alguna cosa dolenta. Per què ho havia de dir 

a la policia? Ella podia anar-se'n de la mateixa manera que un bon dia va venir, igual! 

Va ser una bona clienta i quan en va tenir prou, va escampar la boira. Perquè es devia 

avorrir, ves. Perquè quan va comparèixer semblava cansada, com si no tingués ganes 

d'anar enlloc. Un bon dia devia recuperar l'esma, es va llevar de punta de dia, o al pic 

de la nit, ves, que era la seva hora bona, i va tocar el dos. Així m'ho miro jo. 

 -I les fotos? Com és que se les va deixar? -el Sobradiel. 

 Se les van mirar per damunt, amb un cop d'ull ràpid. 

 -No hi devia pensar. O potser no les volia. Si se n'anava de Tarragona, per què 

les havia de prendre? -la Moreno. 

 -No ho sé -va fer el Sobradiel. 

 -O potser no se'n va anar. Potser la van fer desaparèixer... -ella, en un murmuri, 

que la vella no va entendre. 

 -Calla, dona! 

 -Mira -ella, mirant les fotos-. N'hi ha molts que no els conec, la majoria, però les 

habitacions sempre són les mateixes, deu ser tot de Tarragona. 

 -Exacte, maca -va dir la vella-. Ella deia que en sa vida havia retratat el cul de 

mitja ciutat i que el de l'altra mitja només era qüestió de paciència. 

 Van riure. 

 -Però no me les havia ensenyades mai. Ni sabia que les tenia... -va fer la vella. 
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 Era evident que, si ho hagués sabut, ja les hauria trobades molt abans que ells 

hi arribessin. 

 -Quina peça! -va fer el Sobradiel. 

 -I no ho semblava gens! -va insistir la senyora Nati. 

 -Dona! -va reprendre la Moreno. 

 -Vull dir de caràcter. Era una xicota molt normal, tractada. Molt com vostè o com 

jo. No sé si m'entén. 

 La Moreno va arrufar el nas. 

 -I on devia guardar els clixés? -va preguntar la detectiva. 

 -No crec que els trobem sota un cabiró. 

 -Em sembla que serà difícil de seguir-li la pista, a aquesta xantatgista. 

 -Si és que n'era, de xantatgista. Jo encara no ho veig clar. 

 -No, jo del tot, tampoc. 

 La senyora Nati els va acompanyar a la saleta i els va oferir un cafè aromàtic i 

reconfortant. A la golfa, remenant entre les juntures dels cavirons, buscant secrets, 

havien agafat fred. I s'havien omplert de pols. 

 -T'hi has fixat que no hi ha cap foto del... -la Moreno anava a dir el nom del 

comissari, però es va mossegar la llengua a temps. 

 -De qui? -va fer la vella. 

 Però va ser una pregunta sense resposta. La Moreno va fer veure que no 

l'havia sentida. El Sobradiel va comentar: 

 -Potser ell se les havia quedades. 

 -O potser no en tenia, d'ell. 

 La vella allargava les orelles però no aconseguia d'entendre'ls. I ells la 

ignoraven. 

 S'havien acabat els cafès i es feia fosc. A l'hivern es fa fosc molt aviat i els dies 

humits són més tristos. Feia un gener desagradable, aquell any. Normalment els 

hiverns de Tarragona tenen uns dies transparents i nets, de sol brillant i fredor quieta. 
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Aquell era un dia especialment humit i trist, d'aquells que caminen a poc a poc com 

una bestiola ferida i no acaben de passar mai. El gat negre de la senyora Nati va 

aparèixer a la saleta i es va cargolar sobre un coixí, al costat del braser. 

 Llavors la Moreno es va recordar del gat que apareixia amb la Serafina en 

algunes de les fotos: un gat d'angora menut i blanc. 

 -Sap si la Serafina tenia un gat? 

 La vella va riure. 

 -De tot ne diuen un gat! Era com un tou de pèl i prou. No fotia res de bo en tot lo 

dia, no sabia ni caçar. És clar que diu que l'havia fet capar i li havia fet treure les 

ungles. Per això es devia estar tan quiet. No sé per què volen una bèstia si li tallen tot 

lo que té de bèstia -va rondinar la mestressa. 

 -I se'l va emportar amb ella quan va marxar? 

 -El gat? No. Això va ser el que em va estranyar. Però, ves, on ha d'anar una 

persona amb un gat? I més, segons on vas, que no en volen, de bèsties. 

 -Així que vostè es va quedar el gat? 

 -Jo? No, què n'havia de fer, d'allò, si no era un gat ni era re? Per a què el volia? 

 -Doncs què se'n va fer? 

 -No ho sé. Va rodar un parell de dies per aquí. Després va fotre el camp i no el 

vaig veure més. Potser el va aixafar un cotxe. No el vaig trobar a faltar. Pel servei que 

feia! 

 Era estrany. Si s'havia pres la molèstia de carretejar el gat fins a la dispesa, no 

era lògic que abandonés la bestiola més endavant. Només si li havia passat alguna 

cosa. Però, què? Com per exemple que algú se l'hagués carregada i l'hagués colgada 

de calç... 

 Van estar una estona en silenci i després es van acomiadar de la vella. Allà ja 

no hi havia res més. A la porta de la dispesa els va preguntar: 

 -No deuen pensar que li ha passat alguna cosa dolenta, a la Serafina, oi? 

 No van saber què respondre. La Moreno va improvisar: 
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 -No, dona, segur que no. 

 Semblava que no relacionava per a res les preguntes dels policies amb la 

troballa macabra de tres setmanes enrera al Cau del Llop. Potser perquè no era de les 

que llegien els diaris. 

 -Tenia una planta, la Serafina! Quan ella caminava semblava que el terra 

hagués de tremolar. Era un bon tros de dona, sí senyor! -va fer la vella, entusiasmada 

pel record d'aquella desgraciada. 

 Van caminar una estona vorera avall i van agafar el cotxe. Quan arribaven a la 

comissaria ella se'n va adonar: 

 -Hi havia una cosa que em rodava pel cap ja fa temps i no sabia què era. Una 

sensació que hi havia d'haver alguna cosa que ens passava per alt. 

 -I ja ho saps? 

 -Me n'ha fet adonar aquella dona. 

 -Però de què? 

 -Tothom ha dit que la Serafina era gran i grossa. La dispesera ens ha dit que 

podia tremolar el terra quan ella passava. 

 -I què? 

 -Dons que un dels esquelets, almenys, hauria de ser un senyor esquelet. 

 -És clar, evidentment! És una cosa que cau de madura! 

 -Doncs no sé si el Parra ho ha tingut en compte. 

 Van entrar alleugerits a la comissaria i van buscar el Parra. Tenien un plec de 

fotografies i un mòbil: el xantatge. I un gat per buscar. I si no resultava, tenien un altre 

mòbil molt distint i, en lloc d'una víctima, una pressumpta assassina. 

 El Parra els esperava amb la notícia que entre les restes del Cau del llop que 

els havien passat per alt, hi havia les d'un gat persa sense ungles, mort a la mateixa 

època que les dues dones. Saber si un dels cadàvers era o no era de la Serafina, seria 

qüestió de minuts. El temps just d'arribar-se al laboratori i ensenyar les fotografies 

d'aquella dona als doctors. 
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 Tot començava a aclarir-se. I alhora es feia de cada vegada més difícil. 

 Quan la Moreno va passar pel seu despatx va tenir la sensació que algú li havia 

remenat les carpetes i els calaixos. No s'hi havia trobat cap altra sorpresa 

desagradable, però potser no era el primer dia que li regiraven la paperassa. Era com 

si li controlessin la feina. Hi hauria de posar alguna marca, algun senyal per estar-ne 

segura... I no deixar res de seriós al despatx. Havia de ser més espavilada que l'altre, 

si és que aquest altre existia. 

 

 

 

 

 El doctor Conillera encara no volia pronunciar-se. Hi havia moltes coses per 

tenir en compte, anàlisis per enllestir, experiments per fer amb els cabells i els fils de 

roba que havien recollit al soterrani. Però una cosa era evident: 

 -Aquesta dona té uns malucs considerables -va dir en veure les fotografies de la 

Serafina-. El seu és un senyor esquelet. No com aquests dos que tenim aquí. 

 -N'està segur? -va preguntar el Parra. 

 -I tant! Això ja us ho hauria pogut dir el meu col⋅lega fa dies. Oi que sí? 

 La Moreno va aclarir: 

 -Però llavors no teníem les fotos. Ens havien dit que la Serafina era tota una 

matrona, però no en teníem fotos de cos sencer. 

 -No calia que fos de tot el cos -va comentar el forense-. Amb el cap i el bust n'hi 

havia ben bé prou, si no era desproporcionada o esguerrada. Una dona com aquesta 

no cap en qualsevol racó. 

 Ja només quedava un detall: 

 -Podria fer prop de quatre anys de l'assassinat? 

 -Això encara no es pot dir del cert. Vostès volen dades exactes i jo vull fer una 

anàlisi científica. No sóc un endevinaire. 
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 -Però així, a primer cop d'ull... 

 -Jo no em guio mai pel primer cop d'ull. La primera impressió és important però 

no és mai definitiva. 

 -Vull dir si podria ser interessant que nosaltres, no sé si m'explico, vull dir que 

potser hauríem de fer... 

 El Parra no sabia com explicar-ho. La Moreno el va ajudar: 

 -És que, miri, si volem seguir la pista d'aquesta dona, voldrà dir que potser fa 

vora quatre anys que la cosa es va fer. Si en fes dos, o tres, no tindria cap sentit que la 

seguíssim. 

 El Parra se la va mirar, sorprès. 

 -Jo mateix no m'hauria explicat més bé. 

 Però al doctor Conillera no li importaven aquestes coses. Ell tenia ells ulls 

posats en les seves bossetes, les carpetes i l'instrumental. Feia massa pocs dies que 

hi treballava i no es volia precipitar. Per a ell, allò no era un joc d'hipòtesis ni una 

fantasia de la imaginació. Per a ell tot allò eren dades. Dades que s'havien d'anar 

llegint curosament, dades que anirien omplint tots els espais buits d'un trencaclosques 

fet d'interrogants amb la resposta concreta. Dades objectives, mesurables, precises, 

que calia anar destriant amb cura per elaborar una imatge situada en un espai i en un 

temps del passat. Ell no podia compartir aquella pressa que li demanava l'opinió a 

partir d'un cop d'ull. 

 -I tot i així -els avisà el doctor Conillera-, pensin que l'antropologia forense no és 

una ciència exacta. 

 -Però vostè què ens aconsella? 

 -Jo, pobre de mi? Només puc aconsellar el que segueixo sempre en les meves 

investigacions científiques: no deixin cap hipòtesi per considerar, no deixin cap prova 

per contrastar. Ja seran a temps més tard d'arraconar el que és inútil. Però potser no 

podran recuperar mai un detall que s'ha deixat perdre quan ha sorgit pel camí, quan 

han cregut que potser no pagava la pena. Tot és important fins que no s'ha arribat a la 
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veritat. 

 -La veritat? -va sospirar la Moreno-. De vegades dubto que la veritat existeixi. 

Tot és tan relatiu i tan canviant! 

 El doctor Conillera se la va mirar somrient. 

 -Hi ha veritats, veritats petites que cal anar buscant. De vegades no són les 

mateixes per a tots. Cadascú busca les seves, que potser no són les dels altres. Però 

no per això es pot deixar de fer camí. 

 El Parra anava mirant de l'un a l'altre amb un astorament que creixia: 

 -No em digui que no arribarem a saber la veritat de tot aquest cas! 

 -Sí, home, no pateixi. Això és relativament senzill. Vostè mateix, tot sol, ja deu 

tenir un munt d'idees. Jo em referia a les veritats de cadascú, a allò que ens fa viure i 

morir cada dia, allò que ens empeny a tirar endavant o a quedar-nos a mig camí i 

renunciar a la lluita. 

 -No sé si l'entenc. Ningú no ha parlat de deixar-ho. Encara tenim moltes pistes 

que no hem seguit. 

 -Doncs què espera, fill meu? Què espera per seguir-les? 

 

 

 

 

 El sergent Parra intentava concentrar-se a casa seva per ordenar les idees. Hi 

havia massa caps per seguir i no era segur que els portessin enlloc, però havia de triar 

una direcció per damunt de les altres possibles. Va treure el paquet de negre. Ja 

tornava a fumar regularment, sense amagar-se'n. 

 -A fer punyetes! -va remugar mentre agafava l'encenedor, pensant que l'Empar 

li retrauria la seva poca voluntat per deixar el tabac. 

 Va fer un parell de xuclades i va tancar els ulls. S'hi estava bé, a casa. Es va 

acabar la cigarreta i després va anar a buscar una maqueta començada d'un 
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bombarder Breguet 14 de la guerra europea. Es va asseure de nou i es va mirar la 

maqueta amorosament, apartant-la i aclucant una mica els ulls. Qualsevol dia també 

s'hauria de posar ulleres per mirar de prop. El temps passava molt de pressa. 

 Se sentia alleugerit que finalment hagués aparegut un altre personatge a 

l'escena, diferent del Mendizàbal. Anava enganxant escuradents amb agilitat al 

fussellatge del bombarder i somreia. La idea de carregar les morts a la Serafina no li 

semblava malament i li solucionava la papereta galdosa d'haver d'anar a investigar el 

comissari. Si sabien que anava per l'aragonesa, ningú no s'estranyaria que entre 

pregunta i pregunta n'engaltés alguna sobre el calavera del Mendizàbal. Tot semblava 

més senzill. Fins i tot, com més hi rumiava, més factible semblava que aquella dona 

s'hagués carregat dues de les seves, diguem-ne sòcies, i les hagués enterrades abans 

de desaparèixer per sempre. Potser sí que aquella porta havia estat tancada des de la 

desaparició de la Serafina. I calia no oblidar que la Serafina venia de Lleida... 

 A més, hi havia el detall del gat, que la podia haver seguida sense que se 

n'adonés, i s'havia quedat tancat allà... 

Però l'edat de les dones era un altre misteri. Quin sentit tenia que la Serafina es 

carregués dues quarantones? Ella treballava sempre amb canyella fina, material de 

primera mà, carn tendra, quasi per estrenar. Semblava estrany que ningú no hagués 

trobat a faltar aquelles dues desgraciades. Potser sí, que les havien trobades a faltar, 

però com que potser venien de lluny, com la mateixa Serafina, es van perdre les 

pistes, les marques fresques sobre el camí. 

 L'udol i la tronada el van distreure i va esquerdar sense voler l'escuradents que 

tenia als dits. Les bessones acabaven d'engegar l'equip de música. Decididament, 

s'havien fet grans. 

 -Nenes, abaixeu aquest terrabastall! 

 Ni el van sentir. Des del dia que l'havien vist a l'hamburgueseria amb la Moreno, 

que li feien morros. Devien esperar una explicació. Com si ell hagués de justificar res 

del que feia. Què s'havien cregut les marreques? Es devien pensar que es dedicava a 
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lligar per les hamburgueseries a les hores lliures, mentre l'Empar feia el seu torn a 

l'hospital. Quina joventut més reaccionària que pujava avui dia! 

 La música l'havia molestat i se sentia agressiu, violent. Però potser no era per 

culpa de l'esclat de rock & roll, sinó per aquella impotència que t'agafa quan els fills 

s'han fet grans i es creuen amb dret de jutjar i condemnar. O és que ja havia començat 

el temps d'haver de donar explicacions, la senilitat? Se sentia a disgust. Si mai no 

havia hagut de justificar res als pares, ni tan sols a l'Empar, perquè tots eren adults i hi 

havia confiança... ¿com podia ser que ara se sentís censurat per les seves filles? 

 A més, ¿què els havia de dir? Que eren imaginacions sense fonament? Per què 

calia discutir una fantasia amb les filles? 

 La música tronava, despietada com elles, i el Parra va esclatar: 

 -O l'abaixeu o us xafo el compact! Així no es pot pensar. 

 Va notar una millora lleugera. Hi havia una improvisació de guitarra, un riff 

escales amunt i avall, una repetició sense sentit, que ressonava per tota la casa. El 

rock era una música ben bèstia. I ell que no es podia concentrar i l'Empar que acabava 

d'arribar i també s'encarava amb les bessones pel soroll de la música. 

 -Així no es pot fer res! -va cridar ell deixant la maqueta i sortint a la sala. 

 -I què estàs fent, si es pot saber? -li va preguntar la Xela, que encara era una 

mica més monstre que sa germana, amb aquell to impertinent que donen els quinze 

anys. 

 -No re! Si jo no foto mai re! -va cridar el Parra perdent els estreps i allunyant-se, 

desesperat, d'aquell infern de rock. I va sortir de casa fent petar la porta. 

 L'Empar va dubtar un moment si cridar, xisclar o marxar. I finalment se'n va 

anar cap a la cuina i es va preparar una beguda de cacau ben calenta. Havia hagut de 

plegar dues hores més tard del compte perquè tenia quiròfan i la Neus no s'havia 

presentat a rellevar-la. Diu que estava malalta. I encara tenia el fred als ossos de la 

caminada que havia fet des de l'hospital a casa, se sentia els peus inflats i potser tenia 

febre. Estava molt cansada. Es va asseure en una cadira de fòrmica i es va mirar la 
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cuina sota la claror freda del fluorescent, com si fos una habitació estranya. Aquell era 

el seu reialme domèstic. Fora es barallaven les bessones a estiracabells. El Parra 

deuria tornar tard, com sempre que treballava en algun cas. Quan algú tenia feina 

semblava que fos l'únic al món de tenir-ne. I ella havia d'estendre la roba de la 

rentadora i després s'hauria de recosir la bata i mirar de treure aquella taca de 

retolador de la camisa del Cento. I després, preparar la verdura... Li feien tant de mal 

els peus! 

 Es va repenjar a la cadira i es va anar bebent el cacau calent a glopets petits, 

mentre s'escalfava els dits amb el tacte del got de vidre. I es va prometre a si mateixa: 

 -Avui, qui vulgui sopar, se l'haurà de fer. 

 Es donava una estoneta de treva. Després ja ho veuríem. Quan s'acabava un 

dia sempre en començava un altre. 

 

 

 

 

 Era evident que el Jeroni Carrera els havia mentit en algunes coses. Almenys, 

si no era mentida, no els havia dit la veritat. Perquè aquell home fastigós que havia 

descrit, el que s'entenia amb la Puri, devia ser el comissari Mendizàbal, i no semblava 

que ell i el xicot haguessin tingut tan males relacions com això. Per començar, el 

mateix Esplugues, quan havia avisat al Parra que deixés estar el noi, li havia dit que el 

Mendizàbal li havia buscat la feina. I hi havia testimonis, a la comissaria i al carrer, que 

indicaven que s'entenien prou bé. 

 -Per què ho devia dir? -va comentar el Sobradiel després de bufar-se les puntes 

dels dits? 

 Feia un matí fred i plovisquejava. Ell i la Moreno s'estaven sota un porxo 

esperant que el xicot sortís de la feina. La Moreno estava glaçada. Es fregava les 

mans i tremolava. Agraïa al Sobradiel que hagués volgut acompanyar-la i, sobretot, 
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que no n'hagués dit res al Parra. No va respondre. 

 -És una bestiesa que ens enredés. Ell mateix podia pensar que ho acabaríem 

sabent -va tornar a dir el Sobradiel. 

 -No es devia imaginar que tingués cap importància -va comentar la Moreno. 

 -Dona! 

 -Vull dir que es deu haver anat fabricant una imatge de la seva mare i dels 

mansos que ha tingut. No sé si ell sap on para la seva mare, però el cas és que se'n 

deu haver fet una imatge ideal, que potser no té res a veure amb la realitat. 

 -Caram! I per què? 

 -Precisament perquè és la seva mare, perquè no la té, perquè no l'ha tinguda 

mai. Potser en el fons pensa que la culpa de tot la tenen els paios com el Mendizàbal, 

que ells són els responsables que se n'hagi tornat a anar. O que sigui enterrada al 

soterrani, però ell això encara no ho sap. 

 -Però si ho va fer la Serafina, la Puri no és al soterrani. No hi pot ser de cap 

manera del món. Ja feia temps que havia desaparegut la Serafina, que la Puri encara 

brandava. 

 -No m'entens. Jo et vull explicar els sentiments del xicot i tu fots el camp al 

soterrani. 

 -Perquè és veritat! L'únic que hi ha de segur són les dues mortes. Les altres 

coses són imaginacions. 

 -No són imaginacions. És ciència. 

 -Quina ciència, si es pot saber? 

 -Es diu psicologia, ignorant -va dir ella indignada, perdent els papers un altre 

cop. 

 Ell va sospirar i es va tornar a bufar els dits. Aquella noia era difícil. Sempre li 

sortia amb ciris trencats. No entenia que ell no parlava de llibres, sinó d'una altra cosa. 

Per això no s'entenien. Se la va mirar. Sempre parlaven de coses diferents. Tenia les 

galtes rosades pel fred. Quan respirava li sortien dues columnetes de fum dels badius. 
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Estava graciosa. 

 -Ja sé què vol dir la paraula psicologia, dona -va dir en to conciliatori-. Però no 

sabia que t'interessés tant. 

 Ella va cedir a temps. El Sobradiel no li desagradava com a company. N'hi 

havia que eren molt més bastos i desconsiderats. A més, ben mirat era maquet, 

encara que fos curt de vista. 

 -Estudio psicologia -va dir en un murmuri, com si li costés d'explicar un secret 

que ningú més al cos no coneixia. 

 -A la Universitat? -va fer ell, sorprès de debò, amb els ulls brillants. 

 -És clar! 

 -I es pot fer? Vull dir si tens temps i tot això. 

 -De vegades no gaire, però m'ho vaig traient. Ja faig quart. 

 -Ostres! -va dir ell, admirat-. Ja deia jo que no semblaves una noia corrent. 

 No va tenir temps d'enfadar-se. El Jeroni Carrera estava sortint i van dedicar-li 

tota la seva atenció. Però no calia tanta dedicació. El xicot va anar directament cap a 

una casa de menjars i va demanar el menú del dia. Després de dinar es va arribar fins 

a les màquines de jocs i va fer unes quantes partides. Devia ser bo, perquè anava 

encadenant una partida amb una altra sense tornar a pagar. Sortint d'allí va tornar a la 

feina. Els quedava una tarda llarga per parlar de psicologia i per escatir els motius que 

havia pogut tenir el noi per mentir sobre el Mendizàbal. 

 Quan va arribar la nit encara no n'havien tret l'aigua clara. Només sabien que el 

xicot se n'havia anat voluntari a la mili pocs mesos després de començar a treballar i 

que el Mendizàbal es va assegurar que li guardarien la feina per quan tornaria. Que 

mai no havia insinuat que es volia fer voluntari, i molt menys a paracaigudistes, que 

era un cos més aviat dur, mentre que el noi era quiet, educat i sensible. No sortia amb 

noies, ni bevia, ni li coneixien vicis. Treballava bé i era responsable. Vivia sol en un 

apartament petit. Ningú no sabia res de la seva mare i ell no n'havia parlat mai. 

 -Val més que ens ho repartim una mica, Sobradiel. Estem perdent el temps tots 
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dos junts. 

 -Que ha de durar gaire? -el Sobradiel va intentar amagar el seu disgust, perquè 

el que li feia goig de debò era estar-se amb la Moreno i no vigilar aquell andova. 

 -Fins que passi alguna cosa. 

 -Com què? 

 -Encara no ho sé. Quan passi ho sabrem. És massa normal, no m'acaba de 

convèncer. I si les coses són com semblen, no tenia perquè dir-me troles l'altre dia. 

 Van decidir de deixar-lo córrer per aquella nit quan va entrar al seu apartament. 

La psicologia podia explicar molt bé que aquell xicot no guardés un gran record del 

Mendizàbal ni del Cau del Llop. La Moreno buscaria la clau del seu cervell i de la seva 

mentida. 

 

 

 

 

 Quan el doctor Conillera va avançar que els esquelets pertanyien a dues dones 

molt més joves del que havien cregut en un principi, el Parra va començar a sentir 

aquella inquietud típica dels moments crucials: quan les investigacions entraven en 

una fase de ritme trepidant, de resolució ràpida. Aquell mateix matí, sense saber-ho, 

havia enviat ordres de recerca de les dues dones desaparegudes i fotografies de la 

Serafina. Si no havien canviat d'ofici, seria relativament fàcil de trobar-les, això si 

encara eren vives. El Parra estava content, el seu cop de cor havia funcionat. Ara 

sabia segur que aquelles dues dones no eren al soterrani del Cau del Llop. 

 Però si hi havien tingut alguna cosa a veure, potser s'haurien amagat prou com 

per fer impossible de seguir-los la pista. 

 Ja només calia la confirmació de la data de la mort i més detalls per saber qui 

eren les mortes. El doctor Conillera havia estat molt caut: 

 -Només li puc dir que no tenen quaranta anys. De primer jo també ho havia 
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cregut, perquè ens vam mirar la seva dentadura i està feta malbé del tot, semblen 

d'unes persones molt grans, tant la de l'una com la de l'altra. I aquells cossos també 

estaven envellits, es nota que no havien portat una vida fàcil ni reposada: alcohol, 

drogues, mals menjars... vagi a saber. Tot això gasta molt aviat l'organisme, per parlar 

en termes planers, no sé si m'entén. 

 -Me'n faig una idea. 

 -Els resultats de les primeres proves, doncs, sempre han de ser enganyosos si 

ens pensem que es tracta de persones que han tingut una vida normal. 

 -És clar. 

 -Però si imaginem que han tingut una infantesa difícil, que són drogaaddictes o 

prostitutes, o totes dues coses, o que bevien més del normal, llavors els comptes són 

uns altres. 

 -I quins comptes podem fer? 

 -Ni l'una ni l'altra no tenen més de vint-i cinc anys. 

 -I podrien ser molt més joves? Vull dir setze, disset, què sé jo, vull dir jovenetes 

-el Parra pensava sempre en les noies que dirigia la Serafina. 

 -No, ca, tregui-s'ho del cap! Són dones formades. Molt joves, això sí, però no 

tenen menys de vint anys. 

 -Segur? 

 -I tant, home, segur! 

 -Ni que haguessin begut molt? 

 -Ni que s'haguessin criat amb biberons de ginebra, home. L'esquelet ja està 

totalment format. No té menys de vint anys. No hi ha error possible. 

 -Bé. Ja és alguna cosa. I detalls? 

 -Encara no li puc dir res. Però no trigarem gaire. Tot comença a quadrar. 

 -I la data? 

 -També s'haurà d'esperar una mica. Però ja no gaire. Ja l'hi he dit. Estem 

arribant al cap del carrer. 
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 Ara li tocaria a ell. Treballar amb un bon equip forense sempre era una ganga. 

Una ganga que no es podia permetre qualsevol, perquè el doctor Conillera no era pas 

un privilegi habitual. 

 

 

 

 

 En menys de vint-i quatre hores van començar a arribar algunes respostes per 

télex. La Serafina portava una casa de relax a Marbella. Tenia tots els papers al dia i 

pagava impostos, votava i era amiga personal de l'alcalde d'aquella població. 

 Al Parra li havien faltat cames per viatjar fins a Marbella. L'Esplugues estava 

satisfet que finalment comencés a encadenar les dades i que s'allunyés del 

Mendizàbal. Però abans que agafés l'avió el va tornar a advertir que havia d'anar amb 

compte. 

 Caram, de Serafina! Sempre s'havia sabut relacionar molt bé. El Parra estava 

impacient per conèixer-la. I una mica nerviós, com una criatura que comença al 

col⋅legi. 

 La Serafina Bes vivia en un bloc d'apartaments de luxe, en un barri de moda de 

Marbella. 

 -Estic detinguda, jove? -li havia preguntat ella amb una coqueteria melosa 

només d'obrir-li la porta personalment. 

 Sabia que l'aniria a veure un sergent de la policia de Tarragona i s'havia vestit 

per a l'ocasió. Tenia els ulls brillants de murrieria, però se la veia cauta i intel⋅ligent, 

vital, no gens vulgar. Feia tossa, efectivament. La dispesera havia tingut raó en dir que 

podria tremolar el terra quan ella passava. Però no per la grandària del cos només, 

sinó per la majestat del seu aspecte. 

 -Senyora Bes, vostè sap que no la vinc a detenir! -es va excusar el Parra, 

provant de somriure. 



 

 
 
 1

 -Ah, té raó. Encara no em ve a detenir. Passi, home, no faci aquest posat! -va 

fer, exhuberant i cordial. 

 Va endevinar de seguida que li sabria greu de detenir-la quan arribaria el 

moment, si s'arribava a demostrar que havia estat ella. Perquè reconeixia que el 

magnetisme d'aquella dona, realment, arrossegava. Però va saber també 

immediatament que ho faria, encara que les seves amistats fossin les més influents del 

món. Aquells assassinats macabres, aquells enterraments al soterrani... El seu record 

li va produir un calfred mentre la matrona li servia un cafè. Sabia dissimular, no en 

tenia cap dubte. Amb aquesta idea fixa, les coses li van ser més fàcils. 

 -Vostè dirà... -va invitar ella. 

 No li va costar de parlar-li obertament de l'assassinat doble, dels cossos al 

soterrani. Ella el deixava dir, com si no li estranyés res del que sentia. Ell li va 

començar a explicar el cas gairebé amb violència, per no deixar-se portar en cap 

moment per cap mena de debilitat i esperant que ella reaccionaria d'alguna manera 

especial, que li permetés de lligar els indicis. Però ella el va interrompre aviat: 

 -Ho vaig llegir al diari, sergent. No cal que m'ho expliqui. Quin horror! A mi 

mateixa se'm va posar la pell de gallina de pensar que jo havia estat en aquell lloc. No 

vaig poder dormir en un parell de dies. Imagini's! 

 -M'ho imagino -va comentar ell, molest per la barra que tenia aquella dona de 

fer tanta comèdia. 

 -Ah, no, no s'ho pot imaginar. Quan penso que en aquell mateix local... Ah!, 

quina esgarrifança! 

 -És una artista excel⋅lent, senyora -li va dir ell amb una certa aspror. 

 -Què vol dir? 

 -No es faci l'enze. Vostè és una dona llesta. Sap que tan aviat com haurem 

identificat les noies, ja no hi haurà res a fer. És qüestió d'hores, li ho asseguro. 

 Ella se'l va mirar fixament i per un instant i va deixar anar una riallada. Una 

riallada sorollosa, que semblava de diversió pura. A la fi, contenint-se, li va dir: 
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 -Vaja, així sí que és veritat, que m'ha vingut a detenir. 

 -Encara no. Però volia veure quina cara faria quan li explicaria que estem a punt 

de saber-ho tot. 

 Ella es va posar seriosa, com si es prengués allò amb una mica més de 

profunditat, com si la diversió banal s'hagués acabat. El sol que entrava per la 

balconada li dibuixava clapes de llum a les cames i feia lluir amb mil colors una pedra 

transparent que duia engastada en una orella. 

 -Vostè no pot dir seriosament que creu que vaig ser jo. 

 -O que ho va fer fer. Per què no? 

 -Vaja, home! Perquè és... senzillament una bestiesa. Ves, per què ha de ser. 

Quan jo me'n vaig anar no hi havia res al soterrani. Li pot dir qualsevol que no hi havia 

ningú, allà. 

 -Com per exemple? 

 Va rumiar un instant. A la fi va dir: 

 -No ho sé, qualsevol. Algú devia portar el bar quan jo me'n vaig anar, oi? 

 -Aquest és el cas, que ningú no ho pot dir. 

 -Doncs deu poder saber quant de temps feia que les mortes eren allà, oi? Això 

se sap! Tothom li podrà dir que jo ja no hi era... 

 -Qui ho va fer va voler dissimular els detalls. Però no li servirà de res. 

 -Apa, home! I què se suposa que vaig fer per carregar-me un parell de 

quarantones? No és pas el meu estil. No sóc un pou de virtuts, això vostè i jo ja ho 

sabem. Però d'aquí a... Vaja! Quina poca solta! 

 I va tornar a riure, però aquest cop el riure va sonar més forçat. 

 -No n'eren pas, de quarantones. Tenien menys de vint-i-cinc anys. Què me'n 

diu? 

 -Però el diari... 

 -Una equivocació. Ja s'ha aclarit. 

 -Però això és un disbarat! Hi ha d'haver algú que ho aclareixi. Si el Tito, vull dir 
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el comissari Mendizàbal hi fos... 

 -Se li ha acabat la sort, reina, només és qüestió de dies, potser d'hores. 

 -Però ell... n'hauria dit alguna cosa, ¿que no ho veu? Ja m'hauria vingut a 

detenir ell mateix. 

 -Ell? Amb el que diu que n'estava, de vostè? Potser ni tan sols no se'n va 

adonar, pobre home. 

 -Pobre home? I gosa a dir-li pobre home? Però si era un porc miserable! I que 

el cel em perdoni de parlar així d'un mort. Però és que era un veritable bacó! 

 Ella estava a un pas de perdre la compostura. 

 -I les fotografies? També la va fer detenir per allò de les fotografies? 

 -Quines fotografies? 

 Ara sí que havia tocat un punt vital. Se'n va adonar immediatament. Per un 

moment la cara d'ella va empal⋅lidir i els llavis se li van contreure en un tic sobtat. Però 

si no hagués estat per aquests detalls gairebé imperceptibles, ella hauria aconseguit 

dominar del tot la sorpresa. 

 El sergent Parra va escampar el contingut d'un sobre per damunt de la tauleta. 

Algunes van caure per terra, sobre la catifa de llana. 

 -Vaja! -va fer ella, desarmada. 

 -I què? -va insistir el Parra. 

 -Això no hi té res a veure. És aigua passada. Vostè no em podrà embolicar en 

res amb aquesta excusa. 

 -A més -va afegir el Parra sense fer cas dels comentaris desmaiats de la dona-, 

hi ha el detall del gat. 

 -Quin gat? 

 -Vostè tenia un gat, a Tarragona. 

 -Ah, sí, el Mixu -va reconèixer ella, calmant-se una mica i somrient, perquè de 

sobte li havia vingut a la memòria. 

 -Què se n'ha fet, del seu gat? 
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 -El vaig deixar a la dispesa. Amb aquella dona, ¿com es deia? Em penso que 

no me'n recordo. Deu ser vellet, pobre Mixu. 

 -És mort. 

 Va encongir les espatlles i va fer un gest de disgust amb la boca: 

 -Llàstima, pobra bèstia. Era dòcil, però era una mica carallot. 

 -El vam trobar al soterrani del Cau del Llop, al costat dels esquelets. 

 -No foti! -va saltar, amb els ulls molt oberts i una cara de sorpresa que semblava 

de veritat. 

 -Què? Vol que en parlem, ara? -el Parra, satisfet de l'efecte aconseguit. 

 Però la Serafina no li va respondre i es va deixar caure al sofà. Al sergent li va 

semblar veure dues llàgrimes que rodolaven quietament galtes avall d'aquella dona. 

Només això. Però potser s'havia enganyat i ella no plorava. El sol il⋅luminava un 

requadre gran de paret i feia bellugar un caient de polsina gairebé ingràvida, amb una 

tremolor constant, que no la portava mai a terra. 

 

 

 

 

 Mentre el Parra prenia el sol a Marbella, els forenses anaven lligant caps. El 

comissari Esplugues va rebre els seus primers informes definitius sobre els cossos, tot 

i que encara deixaven fluctuar la data de la mort entre tres i quatre anys. Per no 

comprometre's mentre feien unes darreres proves, van dir. El fet que s'haguessin tret 

els esquelets del seu estat natural per portar-los cap al dipòsit, ho havia complicat 

bastant més tot. Els havia allargat la feina. 

 Van començar a buscar, entre els desapareguts, dues noies d'entre vint i vint-i 

cinc anys, amb una alçada concreta i un pes concret, amb una roba concreta, que 

havien refet a partir d'alguna filagarsa que la calç no s'havia menjat del tot; amb uns 

cabells i quasi bé una cara. 
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 Entre els dossiers de desaparegudes hi havia una tal Gervàsia, Gervi de renom, 

Porres, prostituta de professió, mare de dues criatures que es feien grans en una casa 

d'acolliment. Tenia vint-i-dos anys quan va desaparèixer i solia vestir texans i, de 

vegades, botes de roba de color de rosa, tenia els cabells negres i llargs, tal com deien 

els papers dels forenses en descriure una de les mortes. Podia ser ella. Però ningú no 

n'estava segur del tot. La Gervi feia el carrer i de vegades alternava en algun local. 

 La denúncia de desaparició, l'havien presentada uns veïns, datada feia 

exactament tres anys i quatre mesos, quan es van adonar que les criatures s'estaven 

soles a l'habitació i que sa mare no tornava. Però ningú no se'n va preocupar gaire 

més i, a la fi, s'havien arribat a oblidar que havia viscut rellogada en aquella cambra. 

Els seus mateixos companys de dispesa havien anat passant, se n'havien anat, havien 

canviat de lloc per viure. Ningú no havia guardat les seves coses, si és que en tenia. 

No en quedava res enlloc, sinó aquells dos nens d'ulls grossos i cabells negres que no 

es recordaven de la seva mare i es feien grans entre gent estranya. 

 Els del barri que recordaven la Gervi, no l'havien arribada a tractar i en podien 

dir molt poca cosa. Era forastera, de lluny, no sabien ben bé d'on, perquè ella no 

parlava mai amb ningú, i no feia gaire temps que s'estava a la ciutat. Ja hi havia 

comparegut amb els menuts. Els seus familiars ni tan sols no havien respost als 

requeriments oficials quan es va presentar la denúncia. Algú s'havia de fer càrrec dels 

nens. Després es va saber que mai no havien rebut les cartes, perquè feia anys que 

els pares eren morts i els germans s'havien dispersat. Aquesta era la Gervi. 

 Alguns dels veïns de l'antic Cau del Llop van recordar que potser una dona com 

ella havia freqüentat el local. Però no recordaven ben bé quan. Hi havia passat tanta 

gent! 

 De l'altra, no se'n va arribar a saber mai res. Ni tan sols enlloc no s'havia fet cap 

denúncia. Devia campar per lliure i potser no tenia ningú que l'esperava. Tan jove com 

era, no la van trobar a faltar. 
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 Tornaven a estar com al principi. Si una de les mortes era la tal Gervi, llavors no 

havia pogut ser la Serafina qui l'assassinés, perquè se n'havia anat de Tarragona cinc 

mesos abans que haguessin presentat la denúncia de desaparició. La Serafina Bes 

tenia una coartada perfecta des del moment que s'havia instal⋅lat a Marbella. Podia 

provar que en cap moment no havia tornat a Tarragona. Només la podrien enxampar 

si tenien la sort de poder demostrar que les morts s'havien comès feia tres anys i nou 

mesos, o més, i que una de les mortes no era aquella Gervi que deien els papers. 

 S'havien de continuar esperant. 

 -Però si aquesta paia és la Gervi, tornem a anar a parar al mateix del 

començament. 

 -Al Mendizàbal -va dir el Parra, que volia dir les coses pel seu nom. 

 -I llavors ja l'hem fotuda -va comentar la detectiu Moreno per telèfon, des de 

Tarragona. 

 -Jo em penso que encara en puc treure més, d'aquesta Serafina, ara que 

sabem que un dels fiambres era la Gervi. L'havia de conèixer, si rodava pel barri. 

 -Suposo... 

 Van fer un silenci. El Parra, encara que l'havia anomenat, s'allunyava 

instintivament del comissari, de la possibilitat de carregar-li els morts. No li cabia al cap 

que hagués estat tan ruc o tan boig de fer una cosa com aquelles. Tornar al comissari 

era com tornar a l'absurd. 

 Hi havia massa coses que no encaixaven. Tenien un bon caramull de peces, 

però no les sabien fer lligar. Hi havia molt de marro, massa, en aquell cas, i potser és 

que havien trobat camins que no tenien cap relació entre si, ni tan sols amb les morts, i 

es perdrien definitivament al laberint de les pistes, perquè els faltava el fil d'una 

Ariadna que prengués la forma d'un cop de sort. 
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 -Em fa estrany! -va comentar la Moreno, a la fi. 

 -Què és, el que et fa estrany? 

 -Que anessin precisament allí a enterrar aquelles dues pobres xiques. No té ni 

cap ni peus. Si la Serafina ja no s'estava al local i ho va fer fer, li hauria estat més fàcil 

fer desaparèixer les mortes en qualsevol lloc, que no pas fer-ho en una casa on vivia 

gent estranya, gent que els podia enxampar en qualsevol moment. No, jo diria que ella 

no ho va fer. 

 -Potser tens raó. Però potser aquella paia no és la Gervi i ho va fer abans de 

marxar. 

 -I la idea del xantatge? Jo diria que encara té pes. 

 -Oh, i tant! És l'única que en té. És l'única que pot explicar alguna cosa. Si 

haguessis vist la cara que ha fet quan ha vist les fotos! 

 -Aquestes pobres desgraciades li devien trobar els clixés i els van voler fer 

servir. I la mestressa se les va carregar. 

 -Exactament. O va manar que les traguessin de la circulació. 

 -Però per què allà? 

 -Això és el que no sabem. 

 -Ja és difícil, també, tot plegat! 

 -S'ha de provar, Moreno, s'ha de provar. Mira què faré: tornaré a estrènyer una 

mica mica més els cargols a aquesta tal Serafina. Potser no la podrem enxampar, però 

confio que, a la fi, ella mateixa es posarà en evidència. L'haguessis vista avui, quines 

llàgrimes de cocodril! 

 -No fotis! 

 -És una comediant de primera. 

 -Tu mateix... 

 El telèfon sempre feia difícils les converses. El Parra hauria volgut ser al 

despatx, escampar les fotos sobre la taula i comentar la jugada amb ella. Així era com 

ell treballava, no li agradava prendre decisions pel seu compte, encara que el cas fos 
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seu. Sempre tenia por d'equivocar-se. Ara estava sol i se les havia amb aquella 

Serafina, una dona que era molt més del que qualsevol sergent estigués acostumat a 

tractar. Ho sabia i li feia una certa angúnia de no estar a l'alçada de les circumstàncies. 

Tenia molt poca experiència en casos realment difícils. La seva vida policial estava feta 

de rutines i petits delinqüents, coses banals que ja coneixia abans de posar-s'hi. Ara 

era diferent. Era a Marbella, col⋅laborava amb uns policies que no coneixia i que 

encara feien més esforços que l'Esplugues perquè no fes cap mena de polseguera en 

aquella ciutat. Això de la prudència s'encomanava. Semblava que la democràcia 

acabada d'estrenar només havia de servir per protegir els delinqüents. Ell que pensava 

que havia arribat el moment d'obrir finestres i fer bugada! 

 -I Marbella, què? -va preguntar la Moreno, trencant-li els pensaments. 

 -Psè! Com Salou, no et pensis. Però hi ha més pela. I més bords que la campen 

a l'esquena dels altres. 

 -Tu sí que t'ho passes bé, paio! 

 El Parra es va quedar pensant després de la trucada. Havia de saber més 

coses de la Serafina i d'aquelles fotos. No la podia deixar escapar així com així. 

 Però si es començava a ficar amb els de les fotos, es podria trobar en dificultats 

a la mateixa policia. La Serafina havia picat realment molt amunt. No es podia remenar 

la merda i pretendre que no fes pudor. 

 

 

 

 

 A la tarda del mateix dia tot havia canviat per al Parra com si hagués passat un 

any. No el van deixar que s'entrevistés més amb la Serafina. Aquell migdia, un parell 

d'hores després d'haver sortit de l'apartament de la Bes, l'havien dut en un cotxe oficial 

des de la comissaria a l'ajuntament. L'alcalde en persona l'havia rebut amablement, li 

havia fet comentaris sobre la necessitat de mantenir neta i eficaç la justícia, i li havia fet 
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un sermonet edificant, tot desitjant-li que tingués una bona estada a Marbella i 

demanant-li que, si podia ser, no els ocasionés maldecaps. 

 De tornada, el cotxe l'havia tornat a deixar a la comissaria i allí, clar i net, el 

comissari el va amenaçar de fer-li el paquet si gosava acusar mai més ningú que 

estigués sota la seva jurisdicció d'aquelles barbaritats que havia intentat encolomar a 

la senyora Bes. Va reblar el clau una trucada personal de l'Esplugues ordenant-li que 

tornés immediatament i que deixés de fer interrogatoris mentre no tingués proves 

sòlides contra ningú. 

 Era evident que ho tindria molt difícil si volia tirar per aquell camí. Tots els 

directors d'orquestra atacaven en contra seu. I això mateix demostrava que la pista de 

la Serafina era la més segura de totes! 

 Va preguntar de passada, fent-se l'enze, si el deixarien parlar una darrera 

vegada amb la senyora Serafina, per demanar-li disculpes i tot això. Encara 

conservava una esperança d'arribar-hi i de fer-la cantar. Només dir-li un nom, així de 

senzill, dir-li "Gervi", i a veure quina cara hi feia. 

 -No la molestaràs més, col⋅lega. Que no ho has entès? 

 -No vull molestar-la. Me'n guardaria prou! Ni que fos boig! 

 -Emporta-te'l, Soriano. Treu-lo del meu davant -va fer el comissari marbellenc, 

de mal humor. 

 El Parra encara remugava quan van arribar al despatx del sergent Soriano, un 

home que passava de la cinquantena, secardí i amb cara de gana. 

 -Però ella podria ajudar-me. No hi ha ningú més que pugui ajudar-me. Que no 

ho veieu, que tots són morts? 

 El sergent li va somriure: 

 -Doncs si són tots morts, què caram busques? 

 -Va, Soriano, que vostè faria el mateix. No em digui que no tindria el cuquet de 

saber què ha passat si es trobés amb un cas així per resoldre... 

 L'home va brandar el cap. 
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 -És un trencaclosques bonic. Només que et fots de morros amb la policia i amb 

la política. La cosa encara és molt tendra, Parra, per carregar-nos les institucions. 

 -Home, que vostè sap que no em vull carregar les institucions. 

 -Però els que hi estem ficats bé hem de tenir alguna garantia. Entén-ho, Parra, 

si comencéssim a destapar pastissos, si comencéssim a treure roba bruta de sota del 

llit dels nostres, la gent s'esveraria. Es pensaria que estem podrits, que el nostre país 

està definitivament podrit. I no podem fer aquest efecte. 

 -No vull fer pas aquesta impressió. 

 -I seria una porcada que ara volguéssim començar a passar comptes als 

nostres. 

 El Parra no el va entendre. Parlaven de coses diferents. 

 -Precisament si les coses es poden fer a la llum, sense amagar res, és quan es 

podrà comprovar que la podridura no és tan gran, que la gent no busca els càrrecs i 

les proteccions oficials per estar a cobert de tot, per poder tallar i cosir i, si convé, 

assassinar i tot impunement. 

 -Tu t'hauries hagut de dedicar a la política. I encara hi ets a temps. Ara que els 

polítics poden tornar a fer discursos i prometre coses, que hi haurà eleccions cada dos 

per tres per a un munt de càrrecs. 

 -No se'n rigui, Soriano. Vostè sap que jo vaig de bona fe. 

 -Ets un il⋅lús, Parra, i perdona que t'ho digui. Ets un il⋅lús si no t'adones que per 

arribar a Marbella i començar a empipar el personal ben relacionat, es necessita 

alguna cosa més que una placa. Això ha estat i serà sempre així. 

 -Però algun dia això canviarà. 

 -Ja no ho veurem ni tu ni jo, Parra. I mentrestant asserena't i duraràs. Si no ho 

fas, patiràs molt, en aquesta feina. Això si la conserves. 

 El Parra es va asseure, va creuar les mans i feia rodar els polzes l'un al voltant 

de l'altre. Ho feia sovint quan es concentrava, si no tenia les maquetes a mà. 

 -A vostè li sembla que, si ella acceptava de veure'm, m'hi deixarien parlar? 
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Encara que només fos una darrera vegada. 

 El sergent Soriano es va arronsar d'espatlles. 

 -I què li voldries? 

 -Hi ha dades noves, coses que no sabia quan vaig arribar. Han identificat una 

de les noies mortes i potser ella la va arribar a tractar. Voldria provar com reacciona i 

tot això. Si em digués alguna cosa... 

 -Ets un il⋅luminat. Et sembla que ella mateixa es posaria la corda al coll? Si hi té 

res a veure no t'ho dirà. És més clar que l'aigua. No li pots demanar que t'ajudi a fer-se 

el clot. 

 -Doncs jo no puc deixar les coses així. Ara que tot començava a lligar... Que no 

ho entén, Soriano? 

 -Prou. Jo ho entenc tot. Per això encara sóc aquí. O potser és per això que, a la 

meva edat, encara només sóc sergent. Creu-me, Parra, torna a casa i espera l'informe 

complet dels forenses. Identifica les víctimes i busca un mòbil coherent. Un crim 

passional, per drogues, un arranjament de comptes a dues meuques que s'escapaven 

del ramat... El que vulguis. Però tingues dos dits de front d'una vegada per totes. Vas 

pel món donant bastonades de cec. Un policia no pot anar així. I menys picant contra 

la teulada de casa. Et pot caure una teula al cap. 

 -Gràcies pel sermó, doncs. Veig que no hi ha res a fer. 

 -Quan te'n vas? 

 -Menjo una mica i me'n vaig. Em sembla que surt un tren a mitja tarda. 

 -No te'n tornes amb avió? 

 -I per què tanta pressa? 

 -També tens raó. A reveure, Parra. Que et vagi bé. 

 Quan va sortir de la comissaria va pensar que el Soriano era un bon home i que 

tots devien fer la seva feina i la devien fer bé. Però no podia suportar tanta prudència. 

Un excés de prudència no podia amagar sinó por. 
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 Eren més de les dues de la matinada quan la Serafina va arribar al seu 

apartament. Va anar directament a l'habitació i va entrar al bany. Es va mirar al mirall. 

En aquella hora sempre se li veien més les arrugues. Feia cara de cansada i se li 

marcaven unes bosses liloses sota els ulls. Va obrir l'aixeta de l'aigua calenta de la 

banyera i hi va tirar un grapat de boletes de color groc. Aviat es va sentir una aroma 

fresca i la banyera bombollejava així que s'anava omplint. Llavors va sortir de 

l'habitació i va encendre el llum de la sala, per agafar els encàrrecs del contestador 

automàtic. 

 L'home era allí, assegut en una butaca al costat del telèfon, mirant-la de fit a fit 

amb posat insolent. 

 -Però què fots aquí, bandarra? Què t'has cregut, milhomes, d'entrar així a casa 

meva? -va cridar ella, espantada de debò. 

 El visitant va somriure, satisfet del cop d'efecte, i va mostrar una dent corcada. 

Ella va dubtar un instant i va cridar: 

 -Ara mateix truco a la policia! 

 -Tu no trucaràs a ningú, reina. Almenys mentre jo sigui aquí- I ho va dir amb 

una tranquil⋅litat i una parsimònia que li donaven un aire encara més amenaçador. 

 -Què vols? 

 El pinxo de les dents corcades se la va mirar, burleta, i li va respondre: 

 -Re. 

 -Re? Com s'entén? 

 -Re de re. Només dir que l'amo està al corrent de tot, que ja sap tothom que te'n 

vas com una canal amb la bòfia. Ara farem una excursioneta i ho aclarirem, tot això. 

 Ella va callar, dubtant, amb les ungles clavades als palmells. Estava ben llesta. 

 Llavors es va adonar que no tenia res a fer i, mal per mal, va tirar al dret, va 
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saltar amb tota la seva ànima sobre el pinxo i li va clavar les ungles a la cara i al coll. 

Estava disposada a vendre cara la seva pell. L'home va reaccionar ràpidament i va 

tombar-la a terra, però ella el va fer seguir i van rodolar per la moqueta mentre ell 

renegava. 

 Llavors es va obrir la porta i va entrar el Parra, foguera en mà. El pinxo no se 

l'esperava, aquella, i ni tan sols no va ser a temps de treure la ferralla. El Parra li va 

encanonar l'eina a la ronyonada i el pinxo es va donar com un poll. 

 -Vaja, deu ser la nit de les visites -va fer ella, posant-se a lloc la roba i els 

cabells. 

 -Una mica maleducat, de tractar així una dama -va fer el Parra, sorneguer. 

 -Sort que encara queden cavallers -ella, tranquil⋅la del tot. 

 -Un amic gelós? -el Parra, fent un gest cap al pinxo. 

 -És un desgraciat que fa feines brutes a preu fet -va explicar ella-. Feia anys 

que no el veia. 

 I la matrona li va clavar una puntada de peu al ventre, que el va fer grinyolar 

com un gos bastonejat. 

 L'homenic estava acubat i, abans de rebre de valent, es va afanyar a confessar 

que només volia donar un ensurt a la dama, perquè no cantés, i acompanyar-la en una 

excursió improvisada cap a Lleida. 

 Llavors ella va riure. Va ser una riallada com la que havia fet quan es van 

conèixer. I va dir al Parra: 

 -U a zero, sergent! Esperi's un moment, que tanco l'aigua de la banyera. No 

m'agradaria que hi hagués una inundació d'escuma. I mentrestant miri de deixar-me 

ben quiet aquest manso. Ja pensarem què en fem. 

 -Vostè i jo? 

 -Em temo que no tinc cap més remei que posar-me a les seves mans... Ja no 

es creurà ningú que no li he explicat la vida. 

 -Vol dir que vindrà amb mi a la comissaria? 
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 -No, jove. A la comissaria se n'hi pot anar amb ell. M'ha forçat la porta, deu 

haver entrat a robar, oi?, és això el que fan els qui forcen portes... 

 -I doncs? 

 -No es faci l'enze. Vull dir que vostè m'ha d'ajudar a trobar una pedra prou 

grossa per poder-m'hi amagar sota una temporada. I, a canvi, jo també el podré 

ajudar. Favor per favor. 

 I quan sortia de la sala es va aturar i encara li va dir: 

 -Ah, i després li fa cantar com s'ho ha fet per entrar al meu apartament. Tenia 

un pany a prova de lladres i ara això sembla la Rambla. 

 

 

 

 

 -La Gervi no va treballar mai al local. Apareixia i desapareixia, se sabia tots els 

llocs per on es podia moure, aviat se'ls va aprendre, i anava on volia i feia el que li 

venia de gust. Feia el negoci pel seu compte. I no sé de ningú que fos prou imprudent 

per embolicar-s'hi. 

 La Serafina afegí un parell de glaçons al seu got i se serví més whisky. Era un 

malt suau. El Parra també se'n va posar més. S'havien assegut en unes butaques 

baixes al costat d'un escalfapanxes decorat amb marbre rosa. Les flames llepaven un 

tió d'olivera. La dona s'havia refet el maquillatge i s'havia canviat de roba. El Parra se 

la mirava escèptic i divertit, pensant un cop més quina bona actriu s'havia perdut el 

teatre. 

 -No la vaig arribar a conèixer gaire. Però per la descripció i el nom, només podia 

ser ella -va afegir la Serafina, com qui dóna per acabada una explicació. 

 -I per què era una imprudència embolicar-s'hi? 

 -Ah! 

 Ella va fer un gest despectiu, molest: 
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 -Es punxava. Mai no m'ha agradat la gent que es punxa, és dolenta per al 

negoci. Quan necessiten els calés serien capaces del que fos... 

 -Caram! Sí, és clar, en una professió tan honrada, una heroïnòmana deuria 

desacreditar el local, oi? 

 Ella se'l va mirar amb posat de repte. 

 -No m'entén. No es poden barrejar les coses. 

 -Doncs, que jo sàpiga, la meitat ho fan per poder-se punxar. 

 -És això el que arruïna el negoci. 

 -Miri, escolti, deixem-ho córrer, Serafina. Tant vostè com jo sabem que no cal 

fer comèdia. Sabem que la majoria no ho fan per gust i que n'hi ha que quan 

comencen quasi que no tenen ús de raó de tan joves. I que això de negoci... Vaja, 

deixem-ho en tràfic de blanques. 

 -Home! 

 -Vol que repassem les fotografies? 

 Ella va callar. No calia que en parlessin. Era veritat que tant l'un com l'altra 

coneixien bé el negoci. 

 Van estar una estona en silenci, assaborint el malt. Se sentia el crepiteig del tió i 

de tant en tant saltava un floc d'espurnes. 

 -No sé com devia anar a parar en aquell soterrani. El local només servia de bar. 

Vull dir que les habitacions no eren públiques, no sé si m'entén. 

 -Però hi devien fer alguna excepció? 

 -Després, no ho sé. Quan hi vaig ser jo, no. Era casa meva. I jo no barrejo les 

coses. I dubto que una altra, si era espavilada, ho consentís. Aquella casa era molt 

petita i no hi podia entrar gent forastera sense molestar de debò. No sé si m'entén. 

 -Així, doncs, només feien contactes. 

 -El bar servia begudes. I deixàvem que les noies s'estiguessin a la barra. Si 

feien algun tracte, era cosa seva. Jo només els demanava una comissió petita i havien 

de prendre alguna cosa mentre eren al local. Vostè pot comprendre que el bar era el 
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negoci, que una no s'hi podia estar tota la matinada ocupant un tamboret i sense 

deixar res. 

 -Potser després va canviar... -va suggerir el Parra. 

 -Potser sí. Però ho dubto. Anaven a La Marmota, un local que hi havia unes 

quantes cases més avall. Hi havia un vell borni que llogava habitacions. Encara hi deu 

ser, si no és mort. 

 -Ja m'estranyaria que quedés algú viu de tota aquesta història. 

 Van tornar a callar una estona. La Serafina semblava abocada a la finestra del 

passat. El Parra no n'estava content. No sabia com agafar-se-la. De sobte li va 

preguntar: 

 -I quan va ser que la Gervi li va prendre els clixés? 

 La Serafina es va sorprendre. 

 -Els clixés? Quins clixés? 

 -Els d'aquelles fotografies. Ves quins clixés han de ser? 

 -La Gervi? -va fer la Serafina amb cara de sorpresa real-. I com pot ser que els 

tingués la Gervi? 

 -Quan ho va saber, vostè, que els tenia ella? 

 -Qui, la Gervi? La primera notícia. Però si és impossible! 

 -No és veritat que la Gervi va agafar els clixés i vostè la va haver de fer callar? 

 -Ah, policies! -va fer la Serafina amb un sospir-. No me n'havia adonat, que em 

parava una trampa, jove. 

 -Així que li he parat una trampa? 

 -Una trampa que no té ni cap ni peus. La Gervi no podia arribar a tenir mai de la 

vida aquests clixés. 

 -I com en pot estar tan segura? 

 -Perquè el qui tenia aquests clixés no els hauria deixat anar per res del món. Jo 

diria que, fins i tot després de mort, els clixés seran sempre al mateix lloc. Ningú no 

s'atreviria a buscar-los, i tant que no! Més ben dit, per més que els hagin buscat, no 
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crec que ningú més sàpiga on són. 

 -N'està molt segura... 

 -Del tot. 

 -I no els tenia vostè? 

 -Qui, jo? Mai no els vaig tenir. Ni tan sols els del vicari general, que van ser els 

primers. 

 -Doncs em van assegurar que vostè era una gran afeccionada a aquest esport. 

Que havia fet fotos des de sempre. I, ja ho sabem, no hi ha mai foto sense clixé. 

 Va riure, aquesta vegada amb tristesa. 

 -Alguna cosa havia de dir quan em van enganxar conilla al Palau. Mai no 

m'hauria imaginat que faria tant de merder. Si ho hagués sabut, no hi hauria anat. Per 

a mi només era una broma. Però quina broma va resultar! 

 -Caram, que vostè no ha estat mai el que sembla... 

 -No s'enganyi, Parra. Jo he estat i sóc tant i més del que semblo. Però el que no 

ho he fet, no ho he fet. Això de les fotos ni tan sols no va ser idea meva. 

 -Ja! 

 -No s'ho cregui, si no vol. Amb el vicari general mateix, va ser senzillament 

perquè el Tito, vull dir el comissari Mendizàbal, li va voler fer tastar el xarop de castig, 

perquè sapigués amb qui se les havia. Ho vaig saber després. Resulta que feia un 

parell de diumenges que havia parlat a la trona de la relaxació dels costums i de la 

responsabilitat que tenien en la seva conducta els qui havien de fer complir la llei, 

sobretot els policies. El Tito em va dir: "Va, li donarem un bon ensurt. Què s'ha cregut? 

I després veurem si fa més sermons exemplars". 

 -I el van anar a retratar. 

 -Exacte. Va callar com un mort. No va piular mai més, ni amb sermons ni sense. 

 -I després... 

 -Què vol? També em tenia enganxada. Mal que mal, valia més posar-s'hi de 

bones i treure'n el suc. 
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 -I com és que les tenia vostè, les fotos, si diu que la tenia enganxada pel morro? 

 -Jo? Aquestes quatre i prou. Còpies sense cap valor. 

 -I com és que encara les va guardar, si són còpies sense valor? 

 -Vostè les ha portades, que jo les vaig deixar. Em va fer cosa estripar-les. Vaig 

pensar que si algun dia les trobava algú, s'hi divertiria força. Al capdavall ja havien 

servit... 

 -De què? 

 -No ho sé. Però d'alguna cosa. Jo no les vaig tenir mai totes. Només anava 

rebent les que ja havien servit, com una mena de record. Però no vaig saber per a 

què. 

 -I no li van venir mai temptacions de fer xantatge? 

 -Sense els negatius? A qui l'havia de fer? A més, jo ja n'havia tret el meu profit. 

No em va anar pas tan malament en aquella temporada. Miri quin piset que tinc. I el 

negociet, que és un passament per a tota la vida... I les bones relacions. Això només 

ve quan tens pasta. Mentre no en tens, has de viure arrossegada, has d'agafar-te al 

que sigui. Quan una dona es fa gran ha de pensar d'espavilar-se. No pot dependre tota 

la vida del seu instrumental, de la fam d'un home. Ha de pensar i s'ha de saber 

resoldre el futur. I si no, malament. Els carrers són de cada vegada més foscos i més 

bruts. I a l'hivern cada any que passa fa més fred. A mi se'm va presentar l'oportunitat i 

la vaig aprofitar. No vaig fer cap mal a ningú. 

 -Segur? 

 -Ja li he dit que no les vaig matar. Com li he de dir, que no les vaig tocar? 

 -I les altres? 

 -Quines altres? 

 -Aquelles noietes jovenetes que no sabien de què anava res, aquelles que 

buscava per als clients escollits, aquelles nenes... 

 -Si no hagués estat jo, hauria estat un altre. Els carrers són així. Hi estaven 

abocades. Però jo no els vaig fer cap mal. Mai no les vaig maltractar. Mai no les vaig 
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obligar a agafar un client que no volguessin i sempre les vaig protegir, el temps que 

vaig ser al local. I si són prou espavilades ja es buscaran de fer-se el seu raconet quan 

encara hi siguin a temps. 

 -Vostè té un concepte molt particular del bé i del mal. 

 -Cadascú té el seu, Parra. Jo no faria a una altra allò que no vull per a mi. Jo 

m'he espavilat. Una altra pot fer el mateix. Ara, matar o robar, pegar a un nen o a un 

vell, això mai de la vida. 

 S'ho podia creure o no s'ho podia creure, però aquella era la història de la 

Serafina. I en aquell moment se la creia ella i tot. El Parra es va acabar el whisky i se'n 

va servir un altre encara. 

 -Deu ser tard -va comentar. 

 -No pateixi, estic acostumada a anar a dormir tard. I encara hem de parlar del 

meu equipatge i d'aquella pedra que li deia... Però acabi's la copa. 

 Ella se'n va servir una altra. 

 -M'hauria d'explicar un parell de coses més, Serafina. 

 -Ara que hi estem posats... -va sospirar-. Feia tant de temps que no parlava així! 

Tot plegat, ja no paga la pena callar més. 

 Ell també va sospirar. No sabia si deixar-se acabar d'enredar per aquella 

coqueta. 

 -M'hauria de parlar més d'aquells clixés. I m'hauria de dir com és que se'n va 

anar de Tarragona, si li anava tan bé. 

 Va riure. Va riure una altra vegada sorollosament, excessivament. El Parra va 

aguantar el pes de les parpelles, que se li tancaven amb l'escalforeta de les copes, i es 

va repapar a la butaca. Les flames s'anaven aprimant i el tió s'havia convertit en un 

carbó incandescent. 
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 Quan va ser a Tarragona, el Parra va comprendre que almenys una part de la 

història de la Serafina havia de ser certa. Acabaven de datar l'assassinat: tres anys i 

quatre mesos. L'altre s'havia portat quinze dies de diferència. Només s'havia de 

resoldre l'enigma del gat i fer unes quantes comprovacions de rutina. Aleshores 

tornarien a ser quasi al començament, només que ja sabien moltes coses dels 

cadàvers. Els caldria buscar el mòbil i els culpables. Relacionar la història dels clixés i 

les extorsions amb la de les meuques. No res. 

 El sergent va voler parlar personalment amb el doctor Conillera, que ja se'n 

tornava cap a casa. Quan ho va haver aclarit tot, el va voler convidar: 

 -Dini amb nosaltres, home, amb els tràfecs quasi no hem tingut temps de 

tractar-nos i em sabria greu que marxés així, amb un adéu tan fred. 

 -Amb molt de gust. M'ho he passat realment bé aquests dies -va contestar 

l'eminència jubilada. 

 Estaven contents d'haver resolt la part més difícil del cas. El doctor Conillera, de 

sentir la seva matèria grisa elàstica, en forma. I el Parra d'haver-se sortit amb la seva a 

Marbella, malgrat els advertiments de l'autoritat. Només hi havia el detall molest de les 

bessones, que encara li feien morros. 

 Van triar un restaurant a la zona del port, van reservar taula per telèfon i van 

anar cap als cotxes. Allò podia ser un dinar ben càlid. El Parra, però, encara volia fer 

una gestió i els va avisar: 

 -Aneu tirant, que jo vull passar a mirar una cosa. 

 -Arribaràs a misses dites -li va fer el Sobradiel. 

 -No pateixis, que no es refredarà el romesco! 

 Es va arribar al Portal del Roser i va tirar carrer amunt. Buscava La Marmota. 

Va seguir un parell de carrers i res. No n'hi havia senyal. Va veure unes dones que 

xerraven, a l'entrada d'una casa, i s'hi va acostar: 

 -Buscava un local que li deien La Marmota, però potser l'han tancat i per això no 
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el trobo. 

 Les dones se'l van mirar, estranyades. I una d'elles li va dir: 

 -Fa anys que va tancar. 

 I les altres van riure, mig picardioses, mig engrescades. 

 -Que passa re? He dit alguna cosa que fa riure? -va dir ell amb molt de compte, 

mirant que no se li enfadessin, però procurant de mantenir aquell to divertit que elles li 

oferien. 

 -No, home! -li va aclarir la que li havia contestat, també rient-. És que se li va 

ensorrar el negoci per fugida de la clientela! -i va esclafir una nova rialla, que va ser 

seguida per les rialles de les altres dones. 

 El Parra feia posat d'enze i somreia sense saber per què. Però de sobte ho va 

entendre: 

 -Vol dir que va plegar quan van tancar El Cau del llop? 

 -Exacte! Això mateix! Fallida per falta de clients! -van tornar a riure. 

 -I el borni? 

 -El borni és mort! -va saltar una de les dones-. Ja fa temps, potser fa un any. 

Se'l va menjar la misèria. 

 -No va ser capaç mai d'estalviar un ral... 

 -Allò de tenir la temptació a casa... 

 -N'hi marxaven tants com n'hi venien! 

 Reien, reien com descosides. 

 -Però s'ho va passar bé, el punyetero! 

 -I tant, que sí! 

 -Llàstima. M'hauria agradat de preguntar-li un parell de coses de... quan portava 

el negoci -va comentar el Parra abans de donar-ho tot per perdut. 

 -Potser nosaltres el podríem ajudar... 

 El Parra no era toix i sabia que les veïnes de vegades només saben les coses 

quan les burxes per fer-los veure que no saben res. 
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 -No ho crec. Vostès no tenen pinta d'haver estat clientes d'aquests llocs. 

 -Ooooh! -van fer elles, enriallades. 

 -Gràcies, de tota manera. 

 -Però potser ho sabem -va insistir una. 

 -Potser ens ho ha explicat algú, potser ho hem vist des de fora. Qui sap! 

 -No és re. 

 -Digui, home! 

 -Només volia saber què s'havia fet d'un gat d'angora que algú es va deixar pel 

barri -va fer d'una tirada, com qui no diu res, però respirant fondo al final perquè ja s'ho 

havia tret del pap. 

 -El Mixu! Vol dir el Mixu! -va fer la que hi havia insistit més, i va fer un gest 

triomfal de complicitat a les altres-. Oi que vol dir el Mixu? 

 -Com ho saps? 

 -Quants gats d'angora hi ha hagut en aquest carrer? -va reptar la primera. 

 -Sí, és clar... 

 -Oh, el Mixu era de la Serafina. Sempre el treia a prendre el sol a la placeta i 

s'adormia sobre aquell banc de pedra. Després la Serafina se'n va anar i al cap dels 

dies vam tornar a veure el Mixu per aquí. S'estava al banc i miolava de dia i de nit. 

S'enyorava, pobra bèstia. 

 -Li vam donar menjar, perquè s'hauria mort. Vostè havia sentit mai que hi ha 

gats que no tenen ungles? Les hi arrenquen de viu en viu perquè no esgarrapin les 

cortines ni el sofà. I després, pobrets, no poden caçar. 

 -Se'l devia menjar un gossot, pobre bestiola! -va fer una altra. 

 -Sí, segur que sí. Va rodar una temporada llarga per aquí, va tornar al bar, em 

penso que se'l van quedar. Però allò també es va perdre tot. La pobra Puri va acabar 

com les altres i tot es va ensorrar. 

 -Com les altres? 

 -Totes acabaven en sec. 
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 -Un bon dia no se les veia més. 

 -Com si les hagués engolides la terra. 

 -Qui sap si no estan totes enterrades al soterrani! -va fer una de les dones, amb 

una veu truculenta. 

 -Calla, boja! Que no veus que porta mala sort, de parlar així? -la va reptar una 

altra. 

 -Tot es va perdre. El gat, el bar, la Puri i, de rebot, el borni. Pobre home, va tenir 

una vellesa ben puta. Perquè ell no s'aconformava com un gat, que passa d'espines i 

rosegons. 

 -I al cap dels anys, això. Què ho sap, vostè, què van trobar en aquell soterrani? 

Va ser terrible! 

 Van garlar una estona, fent-li cinc cèntims de l'estat d'ànim del veïnat. 

 El Parra, satisfet, ja se n'anava quan una de les dones li va estirar la gavardina 

per la màniga i li va preguntar: 

 -Escolti, i per què buscava el borni si el que volia era saber del gat? El gat no hi 

va ser mai, a cal borni. 

 Es va quedar un moment indecís. I va improvisar: 

 -La mestressa del gat ha pensat que potser el borni se l'havia quedat quan van 

tancar el bar. Sabia que jo venia a Tarragona i m'ha demanat que ho preguntés. 

 -I ara! -va fer una d'elles, entre admirada i incrèdula. 

 Però una altra, que volia saber coses, la va tallar sense contemplacions: 

 -Coneix la Serafina? 

 I allò va ser l'inici de l'allau. 

 -On és la Serafina? 

 -Què fa? On és? Com està? -i dotzenes de preguntes. 

 Se les va treure del damunt i se'n va anar cap al cotxe. Quan s'allunyava va 

sentir que una de les dones, la que no ho havia vist clar, deia: 

 -Mira que recordar-se d'un gat després de tant de temps! 
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 El sergent va arribar aviat al Serrallo. En aquella hora no hi havia trànsit. Tot 

anava sortint bé. Les peces del trencaclosques començarien a encaixar tan bon punt 

es posessin a muntar-lo. Mentre aparcava el cotxe es va adonar que estava afamegat. 

Devia ser cosa de l'entusiasme, que li obria la gana, i el fet d'haver passat de mam 

durant les darrers vint-i-quatre hores. 

 Un cop a taula, el suquet de peix era al punt. Hi van fer els honors amb una 

bona gana. Encara hi havia restes de l'amanida fresca de garotes i del vi molt sec del 

Penedès que la colla havia anat endrapant abans que el sergent hi arribés. I el Parra, 

que de gastronomia no hi entenia un borrall, s'ho va anar engolint tot barrejat, i ben bo 

que era. 

 A la sortida es van acomiadar del forense. Tots tenien la cara rosada, els ulls 

vius i la llengua deslligada. El Parra encara va voler insistir: 

 -Segur, segur, oi, que un dels cadàvers no pot ser d'una dona que ratlla la 

quarantena? 

 -Segur, home, no passi pena. 

 -És que hauria anat tan bé de creure que la desconeguda és aquella pobra 

dona que li deien Puri... 

 -L'haurà de buscar en un altre lloc. 

 -Quin remei em queda... 

 L'hauria de començar a buscar de debò. Era una de les peces que encara 

anava per lliure. Calia trobar-la i fer-la encaixar. Però podia estar encofurnada en 

qualsevol antre de mala mort. Potser el seu fill els havia enganyats i sí que en sabia 

alguna cosa. Haurien de provar d'estrènyer-li els cargols, malgrat l'advertiment del 

comissari. Almenys provar-ho. Potser si li feien una altra visita... 
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 El Parra i la Moreno van entrar al Cau del Llop a mitja tarda. El barri estava 

tranquil i els policies no es van adonar que un parell de persianes es bellugaven 

lleument quan ells baixaven del cotxe. Ningú no semblava haver-los vist. 

 Van pujar directament al pis. Hi havia dues habitacions, un labavo petit i una 

sala-menjador. No hi havia cuina. Feia un efecte estrany, com si algú hagués sortit al 

matí de casa i no hi hagués tornat més, com si no hagués sabut que no hi tornaria, 

com a Pompeia: la catàstrofe els havia agafat per sorpresa. 

 Van entrar directament en una de les habitacions. El llit era desfet i la roba tenia 

ja una capa de pols considerable. 

 -No encenguis aquest llum -va avisar el Parra a la Moreno. 

 -Què tant li fa? 

 -Ja t'ho explicaré. Vine. 

 El Parra va encendre un dels llums de la tauleta de nit i es va acostar al moble 

tocador. Hi havia ampolletes mig plenes, una capsa grossa de pólvores i un pinzell de 

maquillatge. També hi havia un plec de rebuts antics, a nom de l'establiment. Tot molt 

empolsegat i remenat. 

 -Mira! 

 El Parra s'havia acostat al mirall. El va despenjar amb tota cura i el va deixar 

damunt del llit. 

 -Què és això? 

 -El que veus. Exactament el que veus. 

 La Moreno va fer un xiulet. 

 -I per què ho busquem, això? 

 -Així feien les fotos. 

 -Ja m'ho imagino, que les feien així. Però per què? 

 La càmera era amagada sota el fals mirall. Tenia un dispositiu automàtic encara 

connectat, com si en qualsevol moment pogués tornar a servir. Qui l'hagués instal⋅lada 

no sabia que no la faria servir mai més. 
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 -Ja pots encendre el llum de l'entrada. 

 La detectiu Moreno va encendre el llum i el Parra va començar a cronometrar. 

Van esperar uns minuts en silenci, però no es va moure res. 

 -No hi havia comptat. Es deu haver fet malbé amb el temps. Es disparava cada 

tres minuts. Mira. 

 La màquina els mostrava el seu ull tancat, amb el mecanisme inservible encara 

connectat. 

 -És com treballar en públic. Deu fer una certa angúnia -va comentar la 

detectiva. 

 -Només has de fer que l'interessat miri la càmera sense saber-ho, i fixar-te una 

mica que els moviments quedin fotogènics. 

 -Quin merder! 

 El funcionament era senzill i alhora enginyós. El corrent elèctric activava un 

mecanisme de rellotgeria que feia disparar l'obturador de la màquina. L'engranatge 

continuava rodant fins a complir un total possible de trenta-sis fotografies. Tot un rodet. 

I la roda podia continuar girant, inofensiva, en un mecanisme sens fi. 

 El Parra va desconnectar la càmera inservible amb cura i la va ficar en una 

bossa. Allò ja estava vist. 

 -I a l'altra habitació? 

 -Només hi ha un llit petit. No hi entraven mai visites. 

 -No costa res mirar-ho. 

 -No costa, però no hi trobaràs res. Ja s'ho van mirar. 

 No hi van trobar res. 

 Es van aturar al bar un moment. Era una sala gran completament buida. La 

brigada de neteja hi havia fet la seva feina. 

 -La Serafina tenia raó -va comentar el Parra. 

 -T'ho va dir ella? Devia tenir por que ho descobríssim de tota manera i l'anéssim 

a buscar més tard o més d'hora. 
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 -No, xiqueta. Si ella no em va enganyar, encara hi ha una altra càmera en un 

altre lloc. Fixa't que no tots els clients podien passar per aquest antre. Hi ha gent que 

mai no hauria posat els peus al barri i que surt a les fotos. 

 -Ja hi havia pensat. 

 -Hi ha un altre pis, Moreno. Anem. Avui encara farem collita. 

 

 

 

 

 Van arribar al capdamunt de la Rambla que ja era fosc i negre. Feia aire de mar 

i aquella humitat freda i salabrosa es filtrava roba endins fins a deixar la carn balba. 

 -És en aquesta escala. 

 Van entrar en una escala luxosa d'un bloc de pisos modern, encarat a la mar, 

que feia cantonada amb el passeig de les Palmeres. Molts anys enrera, quan encara hi 

havia dempeus la casa antiga, l'arquebisbe havia fet una arenga als tarragonins que 

havien omplert una part del passeig i el capdamunt de la Rambla, des del balcó del pis 

principal. Eren unes altres èpoques. Aquella casa magnífica d'estil modernista havia 

estat enderrocada per construir-hi pisos. També hi havia hagut uns quants 

arquebisbes després d'aquell, i molts canvis. Però els estadants del principal encara 

guardaven fotografies d'aquelles jornades llunyanes i plenes de records. 

 -Quin niuet d'amor! Aquí sí que hi devien venir més de gust que en aquella 

cofurna! 

 Es miraven l'entrada, decorada amb gust, amb plantes naturals, marbres, 

llautons i catifes. 

 -Com hi entrarem? 

 El Parra va brandar el cap, insegur: 

 -Haurem d'espanyar la porta. 

 -I si hi viuen? 
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 El Parra es va aturar un moment, sorprès. Va confessar: 

 -No se m'havia acudit. Haurem d'anar amb compte. 

 Van acabar de pujar amb l'ascensor fins a la quarta planta i van trucar a la 

porta. Efectivament, hi vivien. Els va rebre una senyora molt atenta, que no els va 

deixar passar perquè va dir que tenia la casa desordenada i no estava en condicions 

que hi entrés ningú amb l'ànim d'escorcollar no se sabia exactament què, per molt 

policia que fos. 

 Van haver de plegar veles. 

 -Quant temps fa que hi viu, senyora? 

 -Deu fer dos anys i mig. 

 -Exacte, el temps just de fer els tràmits per tornar a llogar el pis un cop el primer 

llogater va desaparèixer -va mormolar el Parra a la detectiva. 

 Van baixar per les escales, per pair el fracàs amb calma. 

 -Vols dir que encara hi és? I si ho han canviat tot? 

 -No m'estranyaria que l'haguessin trobada, la càmera. 

 -Doncs sí que l'haurem feta bona! -va fer la Coia Moreno. 

 -Però no crec que hagin trobat la caixa forta. 

 -Una caixa forta? Home, segur que ja no hi és. Això encara és més fàcil de 

veure que una càmera camuflada! 

 -I un ou! No la trobaries ni tu. 

 -Au, va, Parra, ¿en quants llocs es pot amagar una caixa forta en un pis? 

 -Ja m'ho diràs quan la vegis. 

 -Mil peles que la trobo, si no l'han trobada ells. 

 -Dues mil que no. 

 Se'n van anar rumiant com s'ho farien per aconseguir d'entrar en aquell pis. 

 -Segur que el van llogar amb un nom fals. 

 -I tant! Ja hi pots pujar de peus. 

 Era molt fàcil llogar un pis amb un carnet robat, només calia canviar la fotografia 
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i fer que s'assemblés a la de la persona que anava a fer els tractes. Si el llogater tenia 

bones relacions, es podia fer arreglar un carnet pispat en una tarda. 

 Però un bon dia algú havia tret de la circulació aquell llogater fals. Era evident 

que un cop havia deixat de pagar i no havia donat més senyals de vida, el propietari 

havia tornat a llogar el seu pis. 

 -Haurem d'aconseguir una ordre judicial. 

 El Parra no va respondre. Pensava com fer-ho per no embolicar la troca més 

del compte, perquè el comissari Esplugues no se n'assabentés i li estirés les orelles de 

debò. Començaven a caminar per zona pantanosa i en qualsevol moment podrien 

perdre peu i ofegar-se en el llot que anaven descobrint. Aquell Mendizàbal els portava 

molta feina. 

 

 

 

 

 Semblava que la terra s'havia empassat la Puri. No havien rebut resposta 

d'enlloc. Ningú ni tan sols no semblava haver-la vista. Tampoc no semblava fàcil de 

localitzar entre la gent de l'ofici. Potser havia canviat d'ambients i fins i tot de nom. 

Potser no la trobarien mai. 

 La Moreno tenia la teoria que la desaparició de la Puri era la clau de tot: havia 

deixat El Cau del Llop per la data que s'havien produït els assassinats, que era a la 

mateixa època, amb pocs dies de diferència, que el comissari Mendizàbal havia caigut 

ferit al port, víctima d'uns lladres que havien aconseguit fugir i que després havien mort 

en un tiroteig amb la guàrdia civil, que els perseguia. El comissari, que anava de paisà 

i mai ningú no va saber qui li havia donat la pista d'aquell robatori al port, i per què hi 

havia anat sol en aquelles hores d'un divendres a la matinada, va morir a l'ambulància 

mentre era traslladat d'urgència a l'hospital. Ell i la Puri ja no s'havien tornat a veure i 

en aquelles hores les mortes ja feia dies que criaven malves. Alguna roda de 
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l'engranatge del negoci s'havia encallat i tot se n'havia anat a can Pistraus tràgicament. 

 Tot havia de tenir una relació, les fotos, les mortes, el comissari assassinat, la 

desaparició de la Puri. Les casualitats no són mai tan seguides, ni n'hi ha mai tantes de 

juntes. 

 Potser aquella dona va tenir por de quedar-se sola al capdavant del bar, del 

negoci i del paisatge del celler. Potser es va imaginar que algú la voldria fer fora, ja que 

ella no era ningú, allà, no tenia cap paper ni cap garantia de res, i se'n va anar amb el 

que portava posat el mateix dia de la mort de l'amo. O potser va ser ella la qui en va 

treure el pastís i se l'estava cruspint en un racó amagat de món, per això era tan difícil 

de trobar-li la pista. Potser ho sabia tot i li havia agafat por. Potser era al fons d'un 

barranc... 

 Com més hi pensava, més fosc ho trobava. 

 

 

 

 

 La càmera encara hi era. Més ben dit, n'hi havia tres. La mestressa de la casa 

havia quedat esgarrifada de pensar que l'havien fotografiada en els moments més 

íntims. 

 -Sort que sempre apagàvem el llum -se li va acudir. 

 Mai no havia imaginat que darrera d'aquells plafonets emmirallats tan bonics, 

que no havien volgut tocar quan havien redecorat l'habitació, hi havia uns ulls que la 

vigilaven. 

 -Deu fer mesos que es va acabar el rodet o que es va encallar la roda, senyora. 

Més ben dit, deu fer anys -la va tranquil⋅litzar el sergent. 

 -Potser ja no anava mentre hi treballaven els pintors, dona -la va tranquil⋅litzar la 

detectiva. 

 -Ai, tant de bo! 
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 -No pateixi, que no hi haurà res, ja ho veurà. 

 -I segur que vostès s'han de quedar els rodets? -va tornar a insistir aquella 

senyora, esgarrifada. 

 -Segur. A més, deuen estar ben passats, a hores d'ara. 

 -I en quin paper ho diu, això? 

 -Com vol dir? Que on diu que estan passats? 

 -No, que se'ls pot quedar vostè. No pot ser legal que algú m'hagi retratat al llit i 

vostès es quedin les fotografies. 

 -Senyora, que busquem proves d'un cas d'assassinat que hi va haver ja fa més 

de tres anys! No es faci il⋅lusions de ser a les fotografies! 

 -Ai, el barrut. I jo com ho sé? 

 Es van haver d'enfadar, després de discutir-se llargament. 

 -A més, ja li he dit que els rodets deuen estar ben passats, senyora. Tanta 

història i segur que no en traurem res. 

 -Tant de bo! 

 -Mira! Ves que bé. 

 Després la Moreno havia buscat la caixa forta inútilment. Havien quedat que no 

tocarien els mobles, no els interessava res que haguessin portat a la casa els nous 

llogaters. I la recerca va ser més aviat breu. Quadres, finestres, parets, xemeneia, 

rebost... No se'n veia cap rastre. El Parra reia per sota el nas. 

 -Et dónes? 

 -Per força. Aquí no hi ha cap rastre d'una caixa forta. 

 -Passaries gana, tu, de lladre. 

 -I a tu perquè t'ho han dit! 

 -Reconec que no se m'hauria acudit mai. Som-hi. 

 Van entrar en un dels banys i el Parra va agafar una escala i la caixa de les 

eines. Un cop dalt de l'escala, va començar a descaragolar la placa del respirador que 

donava en una mena de xemeneia interior. Va donar els visos a la Moreno i va fer 
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palanca amb el tornavís per treure la placa. Els va bufetejar una bafarada de ceba 

fregida. Aquell era el respirador de les cuines dels pisos senars i dels lavabos dels 

pisos parells de cada planta. 

 -Veus re? 

 -Encara no. Deixa'm la lot. 

 Va furgar una mica amunt i avall amb la mà i va encendre la lot. Va enfocar cap 

a aquell forat alimentós: 

 -No hi ha re. 

 -T'han passat al davant, nano. 

 -Calma, dona. Potser és a l'altre. 

 El Parra va tornar a cargolar els visos de la placa i va arrossegar l'escala cap a 

l'altre bany. Era molt més petit, només amb un peu de dutxa, el wàter i la pica del 

lavabo. Va acostar l'escala al respirador i va fer el mateix que havia fet amb l'altre. A 

primer cop d'ull no es veia res. 

 -Dóna'm la lot. 

 Va ficar el braç al forat i va fer anar la mà amunt i avall. 

 -La tinc! Ja t'ho deia. 

 Va enfocar amb la lot i la va veure. El forat de respiració era bastant ample i la 

caixa forta gairebé el tapava completament. 

 -És plena de greixos i brutícia. Els dels pisos de sota es devien ofegar. 

 -Podràs? 

 -S'obre per dalt, però així serà molt difícil d'obrir-la. No sé pas la combinació ni 

en tenim la clau. Més val que ens l'emportem. 

 -Sí, val més que la fem obrir en un lloc discret -va comentar la Coia Moreno, 

pensant en la dona i en el que voldria saber si veia el que hi havia. 

 El Parra va furgar amb el tornavís. 

 -Però em temo que haurem de fer venir un paleta. Aquí van fer una bona feina. 

 El paleta va trigar a arribar. Un parell d'hores que es van haver d'esperar 
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asseguts a terra en aquell bany, perquè la mestressa estava enfadada i no els va 

deixar que li embrutessin el menjador. 

 

 

 

 

 Hi havia tres mil dues-centes disset fotografies numerades i datades, amb els 

seus negatius corresponents, també numerats i datats. I n'hi haurien cabut encara 

moltes més. Qui les havia fetes i guardades no pensava pas plegar. 

 El Parra, la Moreno i el Sobradiel se n'havien repartit un plec cadascú i se les 

miraven, al despatx del sergent. Havien fet portar entrepans i begudes. Tenien teca per 

llarg. 

 -Hi ha de tot! -havia fet la Moreno només de veure les primeres. 

 Cada client o clienta estava reproduït en diverses posicions, de vegades fins i 

tot amb fragments ampliats. Hi havia persones d'edats molt diverses i moltes cares els 

eren conegudes. 

 -Vols dir que els feia xantatge? -va demanar el Sobradiel-. Algun hauria piulat... 

 -Serà difícil provar-ho, perquè ja em direu qui ho reconeixerà. Però el que és 

cert és que algunes d'aquestes fotografies li van fer guanyar calerons. Calerons llargs. 

 -No hauria dit mai que el Mendizàbal la ballés grassa -va fer la Moreno, que 

recordava la casa, la viuda i el que ella li havia explicat. 

 -De vegades és més el plaer de tenir-los que de gastar-los. Els devia amagar 

sota un rajol, com aquestes fotos. Potser ni tan sols la viuda no ho ha sabut mai... 

 -D'això, n'estic segura -la Moreno. 

 Van continuar passant fotografies. De vegades algú feia una exclamació, 

ensenyava les parts íntimes d'un personatge conegut. I continuaven passant fotos. De 

moment encara no havien decidit què fer-ne, com utilitzar-les. Hi havia noietes molt 

joves i nois gairebé adolescents. Allà hi havia molta, molta teca. 



 

 
 
 1

 -El Mendizàbal es veu que feia temps que s'ho rumiava, però no ho havia 

aconseguit fins que no va arribar aquella aragonesa, la Serafina Bes -va explicar el 

Parra. 

 -I com és que abans no se'n va sortir? 

 -No devia ser tan fàcil. Primer, quan va llogar el local del Cau del Llop, es veu 

que se li va acudir. Però allò era un antre i no hi anava ningú que tingués realment 

cara i ulls. 

 -I el que ell volia era aconseguir pasta, oi? -va fer la Moreno. 

 -No! Ca! Això va anar venint després i va ser de rebot, parlant-ne amb el de 

Lleida, que era el qui feia les gestions i recollia els calés amb els seus goril⋅les. Al 

començament l'única cosa que comptava eren els gustos molt especials del 

Mendizàbal. Tant que semblava, doncs resulta que el que més el feia posar calent era 

veure com els altres es fotien el bacallà. Llavors s'embalava i trempava com un bacó. 

Però només si veia els altres com s'ho feien. Ell, tot sol, amb una dona, diu que era del 

més justet que hi ha. Unes vegades feia curt i la majoria ni tan sols no hi arribava. Un 

veritable desastre. I això que diu que semblava un toro d'aquells tan mascles. 

 -No ho hauria dit mai -va fer el Sobradiel. 

 -Vols dir que d'aquí li va venir la idea de posar càmeres a les habitacions? -la 

Moreno. 

 -Diu que sí. Primer va perdre la vergonya, ja va començar amb la Remei, 

aquella dona que es va casar amb un antic client i que semblava tan misteriosa parlant 

del Mendizàbal. Es veu que n'estava farta, i ell tant li va portar el mateix perquè entre 

tos dos el divertissin, que diu que un bon dia li van dir que per a aquest viatge no 

necessitaven alforges i que ja s'ho farien sols. El client no era una mina, però era la 

promesa d'una vida tranquil⋅la, que en canvi el Mendizàbal, amb aquella manera de 

fer, no prometia ni dava res. I el bar, al capdavall, només portava que problemes. 

 -Vaja, que no la va poder portar pel solc. 

 -No. Ja feia dies que la tal Remei es veu que li feia el ruc. I per postres una 
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tarda el va enxampar canviant el rodet de la màquina de la seva habitació, aquella que 

vam trobar al Cau del Llop. Ja hi vam ser. Va muntar un sarau que es va sentir des de 

les Torres de Quart. 

 -I se'n va anar. 

 -Ho van acabar així. Per sort es veu que el Mendizàbal ja en començava a estar 

cuit, dels capricis de la Remei i que aquesta li donés tan poc joc. Acabava de conèixer 

l'aragonesa, un "regal" de son germà, i aquella, a més de ser nova a la ciutat i nova per 

al comissari, que això sempre dóna emoció, aquella anava afamada. Estava arribant 

en aquella edat en què una dona busca alguna cosa més que la tutela d'un macarró i 

un tant per clau. Era imaginativa, valenta i llançada. I va veure que el Mendizàbal li 

podia convenir. Ella mateixa es va cuidar que acabés de deixar córrer el seu interès 

per la Remei. 

 -Devia ser molt convincent -va comentar la Moreno, que ja s'ho imaginava. 

 -Ho va ser quan va acceptar el primer treballet que li va proposar el seu nou 

soci, ni més ni menys que al Palau... 

 -Vols dir que va ser el Mendizàbal qui ho va muntar tot? 

 -Exactament. Per això ella en va sortir tan ben parada. Li va agradar l'estil i la 

barra d'aquella dona. I es van fer inseparables. Ella tenia experiència, va tenir carta 

blanca per triar i remenar la mercaderia des de les edats més tendres. Mireu les fotos, 

n'hi ha que són criatures. 

 -Són les que es paguen més bé -va comentar el Sobradiel-. Tu creus que les 

podrem localitzar? 

 -Ja ho veurem. N'hi deu haver moltes que qui sap on paren. 

 -És com la compra de bestiar... 

 -Total, que s'ho van muntar la mar de bé. Ningú no els molestaria si no hi havia 

escàndols massa públics. La policia no hi podia dir res. Oficialment, ho ignorava. Ningú 

no s'hauria atrevit a acusar el comissari, ni tan sols ara que és mort. 

 -Doncs jo li fotria un bon paquet! -va dir la Coia Moreno. 
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 -Espera't, dona, que encara hi hem de pensar molt, en tot això. Ell continua sent 

el Mendizàbal, i a més és mort i és un heroi del cos... Tot està contra nosaltres. 

 -A veure què passa, a veure si ens arruguem. 

 -Però és que ara, amb aquestes fotos al davant, encara m'encaixen més poc 

aquelles dues desgraciades del soterrani -va comentar el Parra. 

 -I et sembla poc tot aquest mercadeig de criatures i el xantatge? 

 -Devien arribar a saber alguna cosa... -el Sobradiel, ignorant el comentari de la 

Moreno. 

 -No ho crec. Les noies i els nois no sabien res de les càmeres amagades. Els 

portaven al pis quan hi havia un client o una clienta escollits, i prou. Els deixaven fer i 

les fotos s'anaven fent soles. 

 -Si no apagaven el llum... 

 -És clar. Però a ningú no se li acudiria apagar el llum en una sala decorada amb 

muntatges de miralls. Allà es veien pits i culs en cada metre quadrat de paret. Es veu 

que era fastuós i engrescador. 

 -Ho havia de ser. Tots fan cara de satisfets. Almenys els clients. 

 -Sí, perquè, mira aquesta mateix... aquesta ganya... 

 -I a l'habitació del Cau del Llop només hi actuava la mestressa per fer algun 

numeret especial en homenatge al patró. Després aquest es mirava les fotos i li 

tornava a regalimar la bava. 

 -Doncs no imagino com és que se les van carregar, aquelles dues -va fer el 

Sobradiel. 

 -Potser no tenien res a veure amb les fotos. Potser va ser per una altra cosa -va 

suggerir la Moreno-, una altra cosa que hi tenia a veure però que no era ben bé el 

mateix. 

 -Amb tot, aquesta aventura de les fotos va ser una aventura perillosa. Hi va 

haver una enganxada amb un polític que s'hi va posar fort i la Serafina es va haver 

d'amagar uns quants dies i, al final, marxar sense fer soroll per no complicar les coses. 
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Ella havia donat la cara i era lògic que li toqués el rebre. Va ser amb una nena 

joveneta, una estudiant il⋅lusa que volia provar emocions fortes i li feia goig la pasta. Es 

va espantar i va dir que parlaria. L'home era massa important per arriscar-se a veure-

s'hi embolicat... Van haver de córrer una cortina i canviar de personatges. 

 -I ella se'n va anar. 

 -Li va anar bé. Diu que ja en començava a estar tipa i per aquells temps ja 

s'havia fet una bosseta. El que volia era establir-se d'una vegada i no dependre més 

de ningú. 

 -I com que ja coneixia el negoci... 

 -Més o menys. Ara són més segures les cases de relax, més netes, més legals. 

Ella és espavilada. No es deurà enganxar més els dits en coses tenebroses. 

 -Sí que t'ha convençut! -la Moreno. 

 Van continuar mirant fotografies i xerrant, durant hores. Les anaven deixant per 

ordre, però en piles diferents, segons qui eren els artistes. De sobte la Moreno va 

cridar l'atenció dels altres dos: 

 -Ei, mireu aquesta! 

 Era una cara embotornada, grossa, com si s'hagués acostat molt a l'objectiu 

sense saber que es dispararia. Havia quedat molt fosca i els trets es distingien poc. 

Però es veien uns llavis gruixuts i uns ulls brillants enmig d'una cara borrosa. El seu 

posat era d'abatiment total. 

 -I aquesta! I aquesta encara! 

 Venien a continuació. Eren de la cambra del Cau del Llop. En la primera, el jove 

havia agafat una noia pel darrera i l'estrenyia contra el seu cos. L'objectiu els enfocava 

de perfil i es podia veure la cara d'esgarrifança de la noia. Ell feia una cara estranya, 

d'angúnia o de por. La segona fotografia era una ampliació, un fragment de l'altra. Es 

veia una mà tancada sobre un estómac de dona. I de la mà sortia un objecte que no 

s'acabava de veure bé, com un bocí de bastó. 

 -O com un ganivet! 
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 Van mirar la data. Era de prop de quatre anys enrera. 

 -No tenen res a veure amb les altres. Qui deuen ser? 

 Se les van passar de l'un a l'altre i se les van mirar detingudament. 

 -Sinó perquè sembla un disbarat, diria que és el noi de la Puri, el tal Jeroni. 

 -Vols dir? 

 -I tant, que és ell! 

 -Mireu que és fàcil. Ja el tenim! 

 -Potser no sabia que hi havia una càmera i va voler fer de les seves mentre la 

mama no hi era. 

 -I ella, qui deu ser? 

 -Alguna desgraciada que deu estar enterrada en algun lloc. Ara sabem el que 

busquem. Mireu bé les fotos. Busquem aquest bord. 

 -Però les dates... Fa quatre anys, d'això... -va suggerir la Moreno. Les dates no 

encaixen. 

 -Aquesta foto no encaixa amb les dates de les pobres del soterrani. Però n'hi 

pot haver més. Aquest desgraciat pot haver estat punxant meuques durant anys. Amb 

aquella cara de no haver trencat mai cap plat... 

 Es van posar a la feina amb més atenció. Van passar les hores i no van trobar 

cap altra fotografia del xicot. 

 -Potser ens equivoquem -va suggerir el Parra-. Penseu que ell va anar a la mili i 

que va ser fora un munt de temps. 

 -Dubto que hi hagi dos esbudelladors tan a prop l'un de l'altre. Ni que la febre 

s'encomanés -la Moreno. 

 -A més, a la mili donen permisos, encara que et facis paraca. També podia ser 

aquí de permís per carregar-se les del soterrani -el Sobradiel. 

 -Això és molt fàcil de comprovar... 

 -Ha de ser ell. Per força ha de ser ell -la Moreno-. Ja us deia que hi havia 

alguna cosa en aquest noi que no m'agradava. 
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 Feia dies que la Moreno no perdia de vista el xicot, a punt per a la cacera. No 

l'havia deixat en cap moment des que el van conèixer. Encara que el Parra li hagués 

ordenat de deixar-lo córrer, perquè semblava el més allunyat d'un sospitós i perquè 

l'Esplugues li havia assegurat que era un bon xicot i que estava net. 

 Però ella sabia que era l'única pista viva que en un moment o altre els podria 

portar en algun lloc diferent, potser insòlit, fora d'aquella espiral que donava tombs i no 

els aclaria cap detall. No hi confiava gaire, però no tenia res més i aquell noi 

s'amagava algun as a la màniga, li havia mentit des del principi, potser 

inconscientment, és clar, però no havia dit la veritat. La Moreno li havia muntat un bon 

setge, com havia fet amb la senyora Remei i la viuda Mendizàbal. D'amagat de tots, 

evidentment. 

 Però en tots aquells dies, els moviments del xicot havien estat normals, gairebé 

avorrits. Era un xicot retret i bon jan, exactament el que semblava. De la feina a casa, 

de casa a la feina, sense excessos de cap mena. Al contrari. A la seva edat, els xicots 

portaven una altra mena d'activitat. Ell no. Ell només vivia per treballar, o treballava per 

viure. Els caps de setmana, els passava tancat a casa. El dissabte al vespre al cinema, 

i cap a casa. I res més. Semblava un carreró tancat, havia estat a punt d'abandonar-lo, 

quan van trobar aquelles fotografies. 

 Va demanar ampliacions de la cara de la noia de la foto i va repartir les còpies 

per la comissaria. I en va enviar a les altres comissaries. Era possible que estigués 

fitxada. Tampoc no hi havia cap denúncia de desaparició d'una dona que s'hi pogués 

assemblar i que es correspongués amb la data. Potser algú la reconeixeria veient la 

foto, potser era el cos que els faltava identificar del soterrani. S'havien de treballar una 

mica els rossinyols i potser n'hi hauria algun que acabaria cantant. Tot era qüestió de 
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sort. 

 Potser al capdavall aquell noi embotornat de la fotografia no era el Jeroni 

Carrera. Potser s'havia precipitat a identificar-lo. No se'l veia prou bé per dir sense por 

d'equivocar-se que era ell. A més, havien passat quatre anys i la gent, en aquest 

temps, canvia. Havia de ser algú que rondava pel Cau del Llop i potser això l'havia 

enganyat; havia cregut que el fill de la Puri era el millor sospitós, hi estava 

predisposada. Però també havia pogut saber que aquell jove anava molt poc pel local 

quan hi habitava la seva mare, gairebé mai. 

 Però, en canvi, aquell Jeroni havia presentat els papers per fer-se voluntari a 

paraques pocs dies després de la data de la fotografia. Ho va comprovar, engrescada, 

i va comentar aquesta nova casualitat al Parra. 

 -Com si algú li hagués aconsellat que desaparegués -la Moreno. 

 -O s'ho hagués pensat millor ell mateix. 

 -Potser el Mendizàbal el va enxampar "in fraganti", li va ensenyar les fotos, li va 

repicar el crostó i li va aconsellar que canviés d'aires -encara aventurava la detectiva. 

 -Si el Mendizàbal el va reconèixer, si és que era ell, és clar que li devia dir 

alguna cosa, al manso -el Parra, que donava per bona l'explicació de la Moreno. 

 -Depèn del que hagués passat amb la mossa, depèn de qui era. De si hi havia 

més fotos que no va guardar o que va destruir. Depèn de la Puri, i de mil coses. De si 

el Mendizàbal hi estava ficat o no. O de si el xicot els va tirar enlaire algun muntatge 

important sense saber-ho. O a posta... 

 -De cada vegada em crec més que el Mendizàbal era un porc, però que no va 

tenir res a veure amb els assassinats -el Parra. 

 -Doncs l'Esplugues estarà content -la detectiva. 

 -Pot estar tranquil, em sembla... 

 -No pas gaire si li ensenyem tota la col⋅lecció. L'Esplugues també deu saber 

que el Mendizàbal era un gran afeccionat a la fotografia. ¿No t'he dit que tenia un 

estudi per revelar a casa seva i fins havia guanyat premis en concursos importants? -
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va comentar la Moreno. 

 -Aquesta no la sabia -va fer el Parra-. Ara sí que és grossa! Com ho saps? 

 -Una, que s'informa. Que et penses que les coses ja se saben de naixement? 

Era elemental preguntar si el Mendizàbal era un as de la màquina de retratar. I, cas 

que fos que sí, tot quedava molt més clar encara. 

 -Menys les morts. 

 -De moment. Jo encara penso que també podia haver estat ell. 

 -Tot i la foto del noi amb el ganivet a la mà? 

 -Podia haver estat un parany. O bé un muntatge. Es podia preparar el terreny 

per si mai ho necessitava. Una persona que hi entengui pot arribar a fer filigranes amb 

una fotografia. 

 -Aquí és on la vesses, Moreno. Un pot trucar una fotografia, però el clixé no 

menteix. Tots els trucatges es fan a partir de clixés i de jocs amb l'ampliadora -va fer el 

sergent. 

 -Això és el que et creus tu, xiquet. Pots fer un clixé autèntic a partir d'un altre 

clixé. Pots fotografiar una foto i trucar-la. El clixé és autèntic, però has fotografiat una 

il⋅lusió, una trampa. 

 -Doncs no en sortirem mai. 

 -Aquell ganivet a la mà, o allò que sembla un ganivet, l'hi pot haver posat el 

Mendizàbal al seu laboratori fotogràfic. Tant a la fotografia com al clixé! -la Moreno, 

satisfeta d'haver embolicat tant la troca i d'haver fet desaparèixer l'evidència d'unes 

pistes que semblaven clares. 

 -Refot! -va fer el Sobradiel, que feia una estona que havia arribat amb notícies 

fresques del carrer i s'estava amb la boca badada, enlluernat per la vehemència i 

l'encert de les observacions d'aquella detectiva tossuda. 

 Cada vegada que s'hi acostaven una mica tenien la sensació que tornaven a 

tirar enrera. Com la marea. Amunt i avall, sense arribar mai enlloc. 

 



 

 
 
 1

 

 

 

 La Flori era força jove però tenia la pell passada i les ulleres de qui no gasta 

prou salut. Feia anys que es punxava i ja devia estar a les últimes. A temporades 

provava de deixar-ho, fins que s'hi tornava a enganxar. L'havien anat fent fora dels 

llocs cèntrics i havia acabat a la carretera. Des de feia quatre anys que no l'havia 

agafada ningú i campava per lliure. Més d'una vegada, a la matinada, havia anat a 

petar a l'hospital, però mai res greu. Treballar a la carretera, en els temps que corrien, 

era molt arriscat. 

 L'havia identificada un dels estupes, que en tenia una fitxa plena. Aquella 

mossa feia anys que havia portat problemes i l'havien enxampada unes quantes 

vegades per robar. Una de les vegades va ser precisament al Cau del Llop. 

 -Al final vam arxivar el cas, com quasi sempre. La pobra té mala sombra fins i 

tot fent córrer els dits. L'enxampen abans d'haver pogut fotre res. Que ja és mala llet. 

 -I al Cau del Llop també? 

 -Es pot mirar. No costarà res. 

 L'home es va acostar a un armari de fitxers i va obrir un dels calaixos. En va 

treure una carpeta i va tornar a la taula. 

 -N'hi ha unes quantes. 

 -Provi a veure si ho troba fa quatre anys -li va suggerir la Moreno. I li va donar la 

data exacta. 

 Va remenar i va treure un full. 

 -Exacte! Com ho sabies? 

 -Intuïció. Un cop de sort. 

 L'altre se'l va mirar amb incredulitat i un somriure burleta. Aquells cops de sort 

no existien. I menys a l'hora de trobar una data exacta de feia quatre anys. 

 -Doncs diguem que un ocellet. I què va passar? 
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 -Tampoc no va tirar endavant. A veure?... No, tampoc no li van trobar res. 

 -Merda! 

 -El que és curiós... Ara me'n recordo. De vegades et recordes de les coses 

encara que passin els anys... Són detalls absurds però te'n recordes. 

 Va quedar un moment indecís, com si posés ordre a uns pensaments 

nebulosos, amb el front arrugat i una mà gratant-se el clatell. 

 -Sí, sí que va ser llavors... Resulta que ella va dir que no hi havia entrat a robar. 

Però això és el que diuen sempre, no et pensis -i va riure-. El cas és que ella va dir que 

hi havia anat per estar una estona amb un amic i que aquest va provar d'assassinar-la. 

Ves quina rucada! Diu que li volia clavar un ganivet, així, per les bones. 

 -I era veritat? 

 -És clar que no ho era! El ganivet, el portava ella per anar a robar. Es veu que el 

xicot de la casa la va descobrir i la va reduir. Va cridar fins que va arribar gent i el va 

ajudar. La van portar cap aquí. Era claríssim que ella anava penjada i necessitava 

pasta. Per això hi havia entrat. 

 -I la versió d'ella? 

 -No s'aguantava per enlloc. Era al pis del Cau del Llop amb un ganivet. Què 

més es pot demanar? 

 -No ho sé, potser sí que és clar. Però ella què deia? 

 -Ella només deia que el xicot anava borratxo i l'havia volguda matar. 

 -I ho vau comprovar? 

 -És clar. El mateix comissari se'n va cuidar. Ella va anar de pet a l'hospital pel 

seu mal cap, amb una burxada en un pit i encara gràcies. El xicot va passar l'endemà 

a firmar la declaració. 

 -I com és que se'n recorda, al cap de quatre anys? Si no hi havia res 

d'especial... 

 -No ho sé. Però potser és molt senzill. Aquella desgraciada em va fer llàstima. 

Vaig pensar que havia de ser ruc per anar a robar en un local i no anar directament a 
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la caixa. Com si es pensés que la mestressa havia de guardar els calés sota el coixí o 

a la tauleta de nit. O que hi guardava les joies de la corona. Imagina't, en aquella 

cofurna! 

 -O potser és que tenia raó. 

 -No, dona! Que havia de tenir raó! Devia tenir molta por, perquè a baix sí que 

l'haurien enganxada ràpid, amb aquell ganivet de cuina i amb el mono que 

arrossegava. Es devia colar cap al pis creient que una cosa o altra hi trobaria, mal que 

fos un transistor o unes arracades per malvendre. Ja et dic jo que havia de ser ruc. Em 

va fer una pena! 

 O era molt ruc o tenia molt mala sort. O totes dues coses alhora. Però potser 

tenia raó... 

 La Moreno la va trobar a la carretera, en un parador de camions, en plena feina. 

Va trucar al Parra. 

 -T'espero al bar del parador. He trobat la mossa -només li va dir. 

 Ell va arribar en menys de deu minuts i en lloc d'anar cap al bar va fer un tomb 

per l'aparcament de camions i va veure una noia que s'hi passejava. La va fer pujar al 

cotxe. Ella ja es descordava la brusa quan ell li va ensenyar una de les fotos i li va 

preguntar si se'n recordava. Ella li va donar un cop de colze dolorosíssim en un lloc 

que no sona i va sortir corrents. Quan ell va reaccionar, va sortir del cotxe i la va 

buscar entre els camions aparcats, al parador, pel descampat. 

 Va ser la darrera vegada que algú la va veure. 

 La Moreno li va engegar una esbroncada, per imprudent, que es va sentir des 

del despatx del comissari. El Parra no va gosar dir ni ase ni bèstia. Però ja no hi havia 

res a fer. 
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 La detectiu Moreno sabia que anava pel xicot, que no podia ser altre sinó ell el 

qui havia fet aquella massacre del Cau del Llop, aquells enterraments macabres. Les 

dates dels permisos del Jeroni Carrera coincidien amb el que haurien pogut ser les 

dates dels assassinats. I encara hi havia una altra coincidència inquietant: el dia que 

va morir el comissari Mendizàbal, el xicot també tenia permís. 

 Però la Moreno sabia també que el que tenia era molt poca cosa i que no 

s'aguantaria de cap manera davant d'un tribunal. Ella podia pensar que la Flori tenia 

raó quan va dir que el bordegàs la volia punxar, però el comissari havia sortit a la 

defensa del noi, aneu a saber per què, i així havia tapat tota possibilitat de sospita i de 

culpa. No hi havia antecedent. Només els records nebulosos al cap d'un dels 

d'estupes, que no es va creure en cap moment la història de la meuca, i la por d'ella, 

que havia guillat cames ajudeu-me quan havia vist aquella fotografia que li ensenyava 

el Parra, arrencada d'un malson mig oblidat. Encara que la trobessin, ella no sortiria a 

testificar si no aconseguien de fer-li veure molt clarament que se la creien, que sempre 

se l'havien d'haver creguda. Aquella dona havia fugit i s'esperava sota terra que el món 

l'oblidés. Prou dura era ja l'existència. 

 Va entrar a la residència i la van fer esperar en una sala gran i desballestada, 

que feia sentor de sopa freda. Com si l'haguessin pintada amb sopa cada dia durant 

anys i més anys i el brou hagués penetrat fins al moll mateix de les parets, fins a l'arrel 

dels envans. Hi havia flors de plàstic en un gerret, sobre una tauleta, i l'entapissat de 

les butaques es veia força ratat. 

 -Ara mateix estem per vostè -li havia promès una senyora amb cara de 

governanta de presó de dones. 

 La Moreno mirava el rellotge de cucut que hi havia a la paret, entre dos 

finestrals molt alts i reixats, de vidres entelats, que no deixaven veure la pluja. Hi havia 

una mitja claror somorta i la Moreno es va recordar del menjador de casa dels avis 

materns, allà a Pratdip, amb aquell rellotge de cucut que tocava tantes vegades com 

feien passar les busques per damunt de les hores i els quarts, davant la indignació de 
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la padrina. Després venien dues llesques de pa torrat amb oli, fregades amb all, i un 

got de llet de cabra acabada de munyir per a cadascú, i tota la canallada, cinc eren, i 

seguits, s'estava quieta per un moment. Semblava que feia un segle. S'havien tractat 

sempre molt poc, amb els avis, i quan hi anaven era una festa per als menuts. Els vells 

mai no havien acceptat que la seva filla, que havia anat a fer feines a Reus, 

s'emboliqués amb un manobre extremeny i s'hi muntés aquella vida d'escarràs, que 

mai no va retreure a ningú. 

 Era curiós com en aquella sala d'estar sòrdida li havia vingut a la memòria 

aquell rellotge llunyà, que anava associat al soroll dels crits i a la sentor fresca de l'all 

cru. La governanta, acompanyada d'una dona que devia ser la Puri, li va trencar les 

oracions: 

 -Senyoreta Moreno, li presento la senyora Concepció Carrera. Senyora 

Concepció, la senyoreta Moreno. 

 La dona es va asseure en una butaca al seu davant. Aparentava més de 

cinquanta anys, però ella sabia que en tenia molts menys. La fitava amb uns ulls grisos 

i aquosos, que semblaven mirar més enllà de la seva cara, com si no tinguessin avesat 

el sentit de la distància i no se sabessin aturar quan arribaven a frec de pell, i 

continuessin carn endins, fins a perdre's en el terbolí de neurones, teixits i plasma, com 

si aquella mirada es dissolgués més enllà del rostre que mirava. 

 -Em pot sentir, senyora? -li va dir la Moreno. 

 Ella no es va moure, ni tan sols no va canviar aquella manera inquietant, 

desagradable, de mirar-la. 

 -Sí, que la sent. Però no parla. No parla mai. 

 -Però és muda? 

 La dona no va canviar el posat mentre la detectiva i la governanta parlaven 

d'ella, com si no li importés o com si parlessin de coses llunyanes. 

 -No, però no parla. No té cap problema visible, sembla que podria parlar, però 

no parla. No crec que li pugui ser gaire útil, ja ho veu. 
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 La Coia Moreno va treure's de la bossa una fotografia recent del Jeroni Carrera i 

la va mostrar a la dona. Ella la va fitar amb aquell gest imprecís que no li deturava la 

mirada en cap lloc concret, fins que la detectiva la va apartar. Llavors la dona es va 

encongir i va creuar el braços, com si li hagués agafat fred i es protegís de l'aire gelat 

d'un hivern que corria enfora de les finestres. Això va ser tot. La Puri havia agafat una 

altra drecera i no hi hauria manera de fer-la parlar ni reaccionar més enllà d'aquell 

calfred, que la Moreno no podia endevinar si havia originat la visió de la fotografia o un 

corrent d'aire sobtat que la dona imaginava. O un corrent de solitud glaçada, qui sap. 

 La Moreno va mostrar la fotografia a la governanta i aquesta se la va mirar uns 

instants i la va tornar a la detectiva. 

 -És el seu fill. De vegades ve a veure-la i li porta bombons. Però ella no se n'ha 

menjat mai cap. Les capses s'omplen de pols sobre l'armari de la seva habitació. De 

vegades se les mira i plora, com si en aquelles capses hi hagués alguna cosa que ella 

hagués d'entendre i no sapigués què. Però després continua fent com si el món 

llisqués per fora d'ella. 

 -I no parlen, quan ve el seu fill? 

 -Jo diria que tampoc no el coneix. 

 Parlaven d'ella, però la Puri no reaccionava, com si estigués esperant que 

acabessin, o com si sentís el soroll de la pluja que el vent feia petar contra els vidres, i 

aquella pluja ofegués les paraules. 

 -En té prou? -va demanar la dona a la detectiva. 

 -Em sembla que sí. Em sap greu d'haver-les molestades. 

 -No pateixi. No costava res. 

 I la dona es va adreçar a la Puri, amablement, com si parlés a una criatura, tal 

com devia fer amb tots els avis del geriàtric: 

 -Anem, senyora Concepció. És l'hora de l'esmorzar. 

 La Puri es va alçar, sense tornar a mirar la detectiva, i se'n va anar darrera la 

dona, a poc a poc, com si arrossegués els peus, cap a la porta. La dona va fer un 
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senyal a la Moreno que no es mogués, que ja tornava, i van desaparèixer. No es va fer 

esperar gaire. Llavors li va explicar: 

 -És una bona treballadora, fa la feina molt ben feta. Quan es posa a netejar, 

amunt i avall de les escales, amb el drap de la pols, amb el líquid per als vidres, amb la 

fregona, no sembla la mateixa, sembla vint anys més jove i sembla viva, viva del tot. 

Gasta una energia que sembla que no hagi de tenir. Quan s'acaba la feina torna a 

quedar com encantada, com si no hi fos, com si estigués esmorteïda o desinflada. 

Com si volgués entendre el que passa al seu voltant o al seu interior i no ho 

aconseguís. És un cas molt estrany, perquè aparentment no té res. 

 -Però sembla boja... -va suggerir la policia. 

 -No, no ho és. Diu que és amnèsia. Una mena d'amnèsia estranya, perquè en 

lloc d'intentar construir la seva vida a partir del que no recorda, sembla que volgués 

deixar-la anar del tot sense voler recordar ni el present que va vivint. Com si no li 

importés. 

 -Però ella no és vella. Què hi fa en una residència geriàtrica? 

 Això havia fet molt difícil la localització de la Puri. No se'ls havia acudit que 

podria ser en un lloc així. Sort que la Moreno no havia deixat de petja el noi i un bon 

dia l'havia pogut seguir fins al geriàtric. Era el que estava esperant: un pas en fals, un 

gest diferent. 

 La dona va riure del comentari de la detectiva. 

 -I és clar, que no és vella! Què es pensava? Nosaltres l'ajudem i ella viu aquí, 

però és una treballadora, és de la plantilla, amb assegurança i tot. Quan el comissari, 

que en pau descansi, ens la va recomanar, ja ens va dir que era una bona dona i que 

era treballadora. 

 -El comissari Mendizàbal? 

 -Un home molt considerat. Li agradava d'ajudar a la gent. En aquesta residència 

hi ha algunes persones que li deuen favors, hi ha vellets que li estan molt agraïts. 

 -La va acompanyar ell, en persona? 
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 -No li sabria dir exactament qui ho va fer, perquè jo no ho portava. Però puc 

preguntar si algú en sap res, si li interessa. El cas és que la senyora Concepció ha 

resultat una bona dona i una bona treballadora. Mai no es fica amb ningú i té paciència 

amb els vellets. I si no parla, de vegades això també és un avantage. 

 -Sí, és clar, mirat així... 

 N'havia hagut de passar alguna de grossa perquè la Puri quedés d'aquella 

manera, com una enze. I el comissari Mendizàbal potser ho sabia, potser no ho havia 

sabut. El cas era que a la fi, si hi havia res, ho hauria acabat descobrint, que per a això 

tenia raça de perdiguer. La hipòtesi del xicot que es carregava les dones i més 

endavant es treia del mig del pas el comissari, començava a prendre cos. 

 Eren les deu en punt que sortia del geriàtric, excitada, convençuda que estaven 

arribant al capdavall del carrer, però encara sense proves. 

 El sergent Parra rosegava el filtre d'un cigarret desfet mentre s'aguantava la 

gavardina amb les dues mans a la cantonada on l'havia citat la Moreno. Aquella noia el 

treia de polleguera, anava per lliure i li feia rodar el cap. Però era bona. Se li podien 

aguantar algunes coses. Però no aquesta de citar-lo al mig del carrer, com si fos un 

col⋅legial enamorat. 

 Feia fred i vent i plovisquejava. Havia deixat el cotxe oficial dos carrers més 

lluny no sabia ben bé per què. Potser perquè aquell matí s'havia barallat amb l'Empar, 

abans de sortir de casa. Una baralla ximple, perquè ell no tenia temps d'acompanyar-la 

a triar els jerseis que necessitava. Tant li feia si eren grocs, o verds, o amb ratlles. Se'ls 

posaria de tota manera. Mentre fossin de la seva talla, no li importava res més. Però 

l'Empar s'entestava a endur-se'l, de botiga en botiga, mentre li triava el que ja hauria 

pogut escollir sola. I ell tenia tanta feina... I potser ella també, què caram! Per això 

mateix, ¿quina importància tenien uns jerseis? Per què havia de ser precisament avui i 

no la setmana que ve o l'altra? Maleïdes rebaixes! Haurien d'estar prohibides, va 

pensar, mentre la Moreno arribava al seu costat i l'agafava pel braç i se l'emportava 

carrer avall, d'una revolada, sense adonar-se que ell tenia el cap a tres quarts de 
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quinze. 

 

 

 

 

 

 El Parra no havia dormit en tota la nit. Anava donant voltes a una idea de la 

Moreno que els permetria d'enganxar l'assassí, però no n'acabava d'estar convençut. I 

podia ser que no resultés, al capdavall, si el noi era prou llest. 

 -Només resultarà si té algun motiu per haver mort aquelles dones -havia avisat 

la Moreno, que s'havia llegit una pila de manuals i havia consultat el cas amb un metge 

psiquiatre. 

 Era molt arriscat i ho sabien. El Parra seia al menjador de casa seva, a les 

quatre de la matinada, mentre intentava col⋅locar una de les ales a la maqueta d'un 

biplà Voisin, com el model que l'any 1911 s'havia pogut veure sobrevolant el cel de 

Barcelona. Havia fet una exhibició al Camp de la Bóta, en presència de centenars 

d'entusiastes. 

 Amb aquell cas passava una mica com amb el prototipus, les coses es 

complicaven i deixaven de ser innocents. Aquell model francès s'havia fet cèlebre per 

un motiu ben singular, i no pas el de distreure badocs: l'agost de 1914, per primera 

vegada en la història de l'aviació, s'havia utilitzat un Voisin per bombardejar objectius. 

 S'hi mirava, provava de concentrar-se, però el Parra tenia el cap en una altra 

banda. Ara mateix li havia caigut una taca de cola sobre el fusellatge d'escuradents 

netíssims. Ni amb el vernís no quedaria bé del tot. Es notava que li tremolava el pols i 

que aquell passatemps, que en altres estones l'havia relaxat molt i li havia fet veure 

clares coses que no ho semblaven gaire, ara més aviat l'excitava i el descentrava. 

 I és que el sergent Parra tenia por. Tenia por que alguna cosa sortís malament i 

la Moreno es quedés sola amb un assassí, a les seves mans, quan la vida i la mort de 



 

 
 
 1

vegades depenen només d'un gest sobtat i casual, d'un instant que ni tan sols no es 

notaria sobre l'esfera d'un rellotge. 

 -Només hi tornarà si sabem reproduir les causes de l'assassinat, si es torna a 

trobar en una situació semblant a la que el va portar a matar -havia dit la Moreno. 

 -I per què ho hem de fer? Si en tres anys no ha mort ningú, potser no ho farà 

mai més -havia comentat el Sobradiel, també espantat de veure fins on volien arribar el 

Parra i la Moreno. 

 -Tot i així, no sé si hi tenim cap dret -el Parra. 

 -No ha mort ningú més perquè les coses han canviat. No sé què, però hi ha 

alguna cosa que ha canviat. Potser no mataria mai més ningú i la seva vida seria 

sempre una bassa d'oli. Però si un dia es torna a trobar en un cas semblant, tot tornarà 

a ser com abans i tornarà a matar. Si està malalt, se l'ha de tractar, no hi ha cap altre 

remei. Pot ser perillós. 

 -Doncs si està malalt, ¿per què no l'enviem directament a un psiquiàtric i que 

allà mirin de fer-lo cantar i vegin què li passa? -el Sobradiel. 

 El Parra l'havia desenganyat: 

 -No podem enviar ningú al psiquiàtric, no podem detenir ningú sense proves, no 

podem ni tan sols acusar ningú si no ho podem demostrar. Això ara és una 

democràcia. 

 I, curiosament, ho deia de mala gana. El Parra hauria preferit de tenir poder per 

enviar aquell galifardeu a la cangrí sense haver de passar pel tràngol d'haver de 

demostrar res. Era clar, era claríssim, era un cas transparent. Què els faltava? Una 

confessió? Proves concloents? Si li podien estrènyer una mica els cargols acabaria 

cantant, ho confessaria tot. Sempre havia estat així. Les proves vindrien soles. 

 Però ara havien de fer veure que creien que aquell xicot era innocent. Ni tan 

sols no els deixarien que li preparessin un parany, perquè això era pretendre per 

endavant que era culpable... 

 Li tremolava el pols i li va caure una altra taca de cola. Aquest cop sobre la taula 
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de noguera del menjador. Va córrer a fregar-la amb el drap. Havia deixat una marca 

mate sobre el vernís. Aquella cola era massa bona i ell no havia posat diaris damunt la 

taula, com gairebé mai no ho feia. Però altres dies tenia el pols ferm i era destre amb 

les pinces, els escuradents, les tisores i la cola. Feia un moment li havien caigut les 

tisores i havia fet una esgarrinxada, quasi invisible això sí, però evident, a la pota de la 

cadira. L'Empar s'hi enfadaria de valent. I tindria raó. Perquè estava fent l'enze. Havia 

enganxat l'ala dreta en lloc de l'esquerra i estava panxa per avall. Aquella maqueta 

estava esguerrada definitivament. Va agafar el biplà i el va tirar a les escombraries. Va 

desar les eines i se'n va tornar al llit. 

 Però no va poder dormir. 

 

 

 

 

 El Parra havia passat a recollir el Jeroni Carrera a la feina. La seva conversa 

telefònica havia estat amigable i el noi no havia sospitat res estrany del que li 

comentava el sergent. 

 Van anar pujant carrers amunt amb el cotxe, fins a arribar al Portal del Remei. 

Van aparcar i van caminar fins a la porta del que havia estat temps enrera El Cau del 

Llop. Encara hi havia el rètol lluminós, trencat i brut, sobre la porta de l'entrada. 

 -Em sap greu d'haver-te fet venir -va mentir el Parra amb convicció. 

 -Ja li he dit que no tenia cap més feina. No em fa res, no es pensi que m'importa 

gens de tornar en aquest lloc. 

 -No et va agradar mai, oi? 

 -Hi vaig ser molt poc. En realitat es pot dir que quasi no hi vaig posar els peus. 

Per això li he dit que no sé si el podré ajudar. No em recordo pas gens de com estava. 

 El Parra va obrir la porta i va fer entrar el xicot. Va encendre el llum de la planta 

baixa. Era una gran sala buida, empolsegada. Van pujar les escales. El Parra anava al 
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davant. Va entrar a la cambra gran i es va adreçar al mirall del tocador. El va despenjar 

amb tota cura i el va deixar damunt del llit. L'objectiu de la càmera era allà, més 

present que un ull de debò. 

 -Què és això? -va fer el Jeroni amb un to de veu tot alterat. 

 -Ja veig que et ve de nou. Em sap greu, em pensava que ho sabies i ens 

podries ajudar. 

 El noi s'havia acostat a la càmera i se l'havia mirada. La va tocar lleument, com 

si cremés. 

 -No en sabia res -va mormolar-. Res de res. 

 -M'ho crec, m'ho crec. Ho sento, de seguida acabarem. Llàstima que no em 

podràs ajudar. És un bon trencacolls, aquest cas -va fer el Parra. 

 -Marxem? 

 -Espera't, vull que et miris una altra cosa. Vatua! Ara m'he deixat la clau al 

cotxe... 

 -Vinc amb vostè. 

 -No, espera't un moment, que anirem més de pressa. Hi donem un cop d'ull i 

t'acompanyaré a casa. 

 El Parra va baixar les escales de tres en tres. Al seu darrera, a poc a poc, va 

anar baixant el Jeroni Carrera, amb la cara blanca i les cames segades. Ara 

començava a entendre alguna cosa. Va baixar fins a la planta del bar i es va mirar de 

lluny la porta esbotzada del soterrani. Va sortir al carrer per seguir el Parra fins al 

cotxe. Llavors va aparèixer ella. Cabells negríssims i ulls verds, llavis molsuts i 

maquillatge vistós, el cos suggerent que s'oferia dins l'abric llarg i descordat. 

 -Hola, maco. Vols que passem una estoneta junts? 

 -Ves a fer punyetes. 

 -Va, home, no siguis tan dur. No et sabrà greu -ella, amanyagadora. 

 -Que em deixis estar! -li va cridar ell. I li va donar una bufetada que la va fer 

trontollar. 
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 Ella va somicar com una nena aviciada: 

 -Mira què m'has fet. T'agrada pegar a les dones? -i amb un murmuri va 

continuar:- T'agraden les emocions fortes, oi? Ets dels qui s'exciten amb les emocions 

fortes, oi? -i la seva veu càlida l'acariciava i es feia íntima per moments. 

 I llavors li va mormolar a l'orella: 

 -No pateixis, no passa res. 

 I va semblar que ell s'estremia lleument. 

 S'havia tirat l'abric enrera d'una manera estudiada i l'aire glaçat li mossegava les 

espatlles nues. 

 Ell se la mirava com un enze. Ella se li havia penjat d'un braç i l'amanyagava 

amb petites carícies càlides, el seu cos premut contra el del noi. Ell buscava el cotxe 

del Parra amb la mirada, per salvar-se. 

 -Vius aquí? Vine, anem un moment. T'agradarà. Veuràs com t'agradarà. I 

l'empenyia amb suavitat, però amb fermesa. 

 Es va deixar estirar endins i amunt, completament vençut per aquella collita de 

mel improvisada. Van entrar a la cambra. Però ell estava encarcarat de por i tan 

comunicatiu com un tros de gel perdut per l'estimball d'una glacera. Ella va treure el 

mirall de damunt del llit amb naturalitat, com si cada dia hagués de treure miralls de 

damunt dels llits que trobava, com si tots els llits fossin tan bruts com aquell. 

 -Necessito una copa -va fer ell, panteixant de por. 

 -Una copa? I és clar que sí, rei. No tens alguna cosa per aquí? A veure? 

 Va obrir l'armari i en va treure una ampolla de ginebra i un parell de vasos nets, 

tot nou de trinca. 

 -Et va bé això? Veig que estàs ben proveït, nano! 

 I el va amanyagar al pit, però ell se'n va desempallegar sense voler-ne saber 

res i li va estirar l'ampolla. Es va servir un bon trago i se'l va beure com si fos aigua. I al 

seu darrera un altre, i un altre. 

 -Vine, rei. Estàs bé? 
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 Ell la va empènyer i la va fer fora del seu davant, mentre continuava bevent. La 

Coia Moreno se'l mirava, astorada, des de damunt del llit, i ho començava a entendre. 

S'havia tret l'abric i portava uns pantalons texans, unes botes de roba de color de rosa, 

i una brusa de seda molt escotada, sense espatlles. S'anava passant els dits pels 

botons de la brusa amb un gest provocatiu. Però ell no se la mirava. Només mirava 

l'ampolla i el forat per on guaitava la càmera. I el mirall a terra. I continuava bevent. El 

nivell de la ginebra anava baixant i la noia s'esforçava per no arrencar a córrer i per no 

afluixar la tibantor d'aquell somriure que se li desdibuixava per moments, mentre els 

minuts s'allunyaven lentament, ofegats de ginebra. Els dits se li anaven quedant erts 

sobre els botons de la brusa i la por la començava a rosegar des del fons de tot del 

seu ventre. 

 Llavors, una eternitat més tard, ell es va recolzar al tocador i va semblar que 

somicava. Ella es va alçar i, a poc a poc, li va amanyagar el muscle. Es va tombar, 

amb la cara descomposta. 

 -Despulla't! -li va cridar. 

 I ella va tremolar de cap a peus, sense moure's, blanca com un paper de fumar. 

 -Què esperes, porca bagassa? Despulla't! -li va bramar. I la va rebatre damunt 

del llit. 

 L'esglai li va paralitzar el crit quan va veure que el xicot treia un ganivet de cuina 

del somier i se li abalançava a sobre insultant-la, cridant amb tota la seva ànima. 

 

 

 

 

 La confessió va ser fàcil, més del que s'havien imaginat. El xicot no tan sols no 

va negar res sinó que va semblar que se sentia alleugerit de treure's aquell pes del 

damunt. Al final va quedar aclaparat, com si tot allò l'hagués envellit de sobte. Va 

tornar a la timidesa, es va retreure més encara. A la presó, mentre esperava el judici, 
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els altres reclusos li van anar endurint la crosta fins que es va tornar insociable del tot. 

 Havia estat tot molt senzill. Massa. Tant, que al final el Parra i la Moreno no 

sabien si ho havien fet bé o malament. La brutícia és així. Quan algú s'hi ha barrejat, 

perd la perspectiva i ja no sap què és brut de debò i on és la realitat i on la mentida, ni 

de qui és la culpa, si és que hi ha culpa de res. 

 Va començar a parlar allà mateix, mentre la Moreno encara tremolava d'horror, 

al costat del ganivet. L'havien reduït entre el Parra i el Sobradiel com es redueix un xai, 

com si ell hagués estat esperant des de sempre que arribés algú i que l'aturés en 

aquell moment precís. 

 Estava molt begut. I la història començava per a ell quan havia trobat, finalment, 

la seva mare. 

 -Va comparèixer a Tarragona per casualitat. Darrera uns mansos, m'imagino, 

perquè mai no parlava de res de tot això amb mi, però on era ella hi havia tot aquell 

bestiar podrit... I la pena va ser que em va venir a buscar. Diu que em volia conèixer... 

al cap dels anys. Aquesta va ser la pena. 

 -I te'n vas anar a viure amb ella. 

 -Al començament no. Em deia que no tenia cap lloc decent per a mi, que no 

podia. Fins que m'hi vaig presentar i li vaig dir que si era decent per a ella també ho 

seria per a mi. Pobre idiota! Tenia ganes de tenir algú, una mare, un pare, algú, un 

punt de referència. Molta gent que jo coneixia tenia mare, i pare, i n'hi havia molts que 

els tenien tots dos. Jo era com els de la borderia i a mi no m'havien agradat mai la 

majoria de xavals de la borderia. Quan els avis van fotre el camp a l'altre barri, vaig 

quedar ensorrat i quan ella va venir no vaig pensar que potser jo ja era massa gran per 

inventar-me una mare. Idiota! 

 -Inventar-te-la? Què vol dir, això? 

 -És clar. Me la vaig haver d'inventar. Jo la veia i ella em deia: "sóc ta mare". I jo 

m'ho creia perquè volia, però no en tenia cap prova, aquella dona era una forastera 

com qualsevol que hagués passat pel carrer. Una forastera que feia de bagassa en un 
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bar de mala mort. Me la mirava i pensava que havia de sentir alguna cosa. I em 

desesperava perquè no sentia res. I pensava: hauria de sentir-ho, sóc un mal fill, 

tothom sent alguna cosa per sa mare, per podrida que estigui. Però jo no... 

 Havia callat un moment, amb els ulls brillants, però eixuts. Eixuts per sempre i 

des de sempre. 

 -Després li vaig agafar una mena de ràbia que no sabria explicar, però me n'hi 

vaig anar, perquè era l'única cosa que jo podia recuperar com una mare. Com si jo la 

necessités per a res, una mare! Carallot de mi! I allà vaig aprendre a avorrir aquell 

podrit, que em volia comprar l'afecte fent veure que m'apreciava. 

 I va callar un moment i semblava que s'ensorrava. Tenia els ulls brillants, els 

punys estrets. Quan va tornar a parlar semblava que havia concentrat tota la violència 

en la seva veu, una veu monòtona però esmolada i tallant com una destral. Parlava 

per a ell mateix, en veu alta. El record de Mendizàbal l'havia transtornat: 

 -Li vaig dir una vegada i una altra que un dia el mataria, que els qui eren com ell 

eren els qui havien fet de mi un bord i un desgraciat, un amargat als divuit anys, i als 

quinze, i als deu, i als tres, tota la vida. Ell sabia que ho deia de veritat, que el mataria, i 

anava amb compte, i volia agradar-me perquè no el matés, volia demostrar-me que ell 

no era com els altres podrits que havien fet de la mare una puta i de mi un bord. Però 

ell sabia que jo no me'l creia i que un dia el mataria de debò. 

 Va estrènyer un bocí de la seva caçadora entre els punys, com si l'escanyés 

encara amb el pensament. I va serrar les dents mentre tancava els ulls i gemegava. 

Aleshores va continuar plàcidament, com el lliscar de l'aigua riu avall, quan arriba a la 

plana. 

 -I el vaig matar. Si hi ha Déu, sap que el vaig matar, però sense ràbia. No ho 

vaig poder aprofitar per desfogar-me i em vaig quedar ple d'aquesta merda per 

sempre. Tot va anar diferent i el vaig matar per casualitat i no tal com pensava que 

seria. Va anar tot massa de pressa i no vaig poder sentir aquell odi que volia guardar 

per al moment de matar-lo. Va ser una cosa freda, ràpida, quasi professional, sense 
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cap sentiment. Me'l vaig treure del davant com un gos només perquè s'ho va buscar, 

perquè em va amenaçar i em va posar la mà al damunt, com la posava damunt d'ella. I 

jo no ho vaig consentir, i quan el vaig acabar de matar vaig sentir com una mena de 

cansament que no es pot entendre des de fora, però també em vaig sentir tranquil, en 

pau. Era una pau que naixia dins de l'estómac i que s'anava escampant cap als 

palmells de les mans, com un formigueig. I vaig marxar, jo sol, d'una vegada per totes. 

I vaig anar a acabar la mili, i només llavors, sol, vaig tenir força per tornar en aquesta 

ciutat i mirar els carrers i les cases com si també fossin meus i per no sentir-me 

diferent dels altres. Havia mort el meu passat i em sentia nou, alliberat. Ara podia viure. 

 -I elles? I aquelles pobres dones? I la teva mare? Què va passar? 

 -Elles... elles en van tenir la culpa. Jo no els hauria fet mai mal. Jo no els volia 

fer mal... 

 I va callar. 

 -I aquella, la primera... Aquella que et va denunciar -va insistir la Moreno. 

 Va riure. Parlava amb naturalitat, com si expliqués la història d'un altre: 

 -Ella va xisclar i va començar a pujar la gent que hi havia al bar. Jo no me'n 

recordo, del que va passar. No havia estat mai amb una meuca. Diu que la volia matar, 

però jo no la volia matar, només el volia matar a ell. Li ho vaig dir, a ell. I ell, el bord, 

se'n va cuidar i va dir no sé què d'un robatori. Jo no m'en recordo. Només sé que 

aquell dia havia begut i que no bec mai. Tenia el cap molt espès i no em vaig adonar 

de res, ni tan sols no me'n vaig recordar després. Potser sí, que la volia matar. Com es 

pot saber això? Com se sap mai el que fas quan no ets tu? 

 -I te'n vas anar a la mili voluntari. 

 -M'hi va fer anar el bord del Mendizàbal. Em va amenaçar. Se'm volia treure del 

davant, jo sé que m'odiava i jo li feia nosa, si no hi era jo, ell tenia les mans lliures. Em 

va dir que ho sabia tot i que em fotria un paquet si no feia el que em deia. Llavors jo no 

sabia què volia dir quan cridava que ho sabia tot i que jo era un desgraciat. No ho he 

sabut fins que no he vist la càmera de darrera el mirall. El molt porc! 
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 -I les altres? Tampoc no te'n recordes? 

 -No, no me'n recordo, de si vaig matar-les. Només que havia begut. D'això sí. 

Però estic segur que les devia matar jo. Almenys me les vaig trobar mortes... Sí, segur 

que vaig ser jo. 

 -Però no dius que no bevies? 

 -No. No m'agrada beure. No bec mai. Però elles eren allà, al bar. I em 

buscaven. Sempre em buscaven i reien. N'hi havia un munt. Els feia gràcia un xicot 

jove. Pujaven fins a la meva habitació i em buscaven les pessigolles. Em feien fàstic. 

N'hi havia de velles i lletges, i de joves i perdudes, fetes una desgràcia... I jo les odiava. 

I llavors havia de beure, per oblidar-me'n, per no adonar-me de res, per no veure-les 

amb aquelles cares i aquells gestos provocatius, amb aquella fam d'home que em feia 

fàstic. I vaig beure un dia. I vaig beure un altre dia. I jo què sé el que va passar? 

 -Però aquelles dues que dius que potser vas matar, les vas colgar amb calç, oi? 

Vas ser tu mateix, oi? 

 -La primera vegada em vaig despertar al soterrani, mort de fred, sota un cos de 

dona ert i tot ple de sang que s'anava assecant. Vaig veure que les escales també 

eren plenes de sang. Tenia el cap molt espès però m'adonava que segurament havia 

estat jo qui havia mort aquella dona. Vaig anar per amunt, darrera la barra del bar hi 

havia un toll de sang coagulada. Vaig agafar una galleda i vaig netejar el terra. Em vaig 

treure la roba. La vaig cremar. I vaig deixar el cadàver al soterrani, darrera unes caixes 

de cervesa, mentre se m'acudia què podia fer-ne. 

 -Però no et va veure ningú? I els del bar? 

 -Ja no hi havia ningú quan va venir ella. La meva mare també havia sortit. Hi 

havia una mena de festa íntima allà al costat, a La Marmota. Jo havia tancat. La tia 

trucava i trucava, sense fer cas de res. Hauria tirat la porta a terra o haurien sortit tots 

els veïns. Va preguntar per tothom, cridant. Estava molt esverada, estava fora de si. 

Em va demanar pasta i la vaig engegar a fer punyetes. Després devia pensar que, si 

se'm camelava, se'n sortiria. Em va demanar una paperina, però jo tampoc no en 
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tenia. I va agafar una ampolla i ens la vam partir. Al cap d'unes quantes hores ella era 

morta. Va ser casualitat. 

 -I la calç? 

 -La vaig robar. Hi vaig anar amb una furgoneta d'un manso que corria pel bar. 

No li vaig dir per què la volia. Ell m'hi va acompanyar. Va ser fàcil. L'endemà se 

m'acabava el permís i no hi vaig pensar més. No em sentia malament ni bé, no sentia 

res. 

 -I l'altra? Tampoc no hi havia ningú al bar? 

 -Sí, el bar era ple. Ella em va anar arraconant. Va ser ella mateixa la que es va 

agafar una ampolla i em va portar al soterrani. De sobte me la vaig veure morta. Com 

l'altra. Encara em quedava calç... Però llavors va baixar ella, la mare, i va veure com la 

colgava. Jo estava completament borratxo i cantava, només em recordo que estava 

borratxo i cantava. I que ella es va posar a xisclar quan va veure aquella dona morta i 

jo com l'anava colgant. I la vaig haver d'agafar i tapar-li la boca. I li vaig estrènyer la 

boca ben fort, però ella no es deixava, i ens en vam anar per terra i ens vam embrutar 

de sang i de calç. La vaig netejar amb cervesa, perquè no li fes mal. La calç crema, no 

ho sabíeu? I jo també. Una caixa sencera de cervesa. La vaig tenir allà sota tancada 

fins que va haver marxat tothom, perquè no ho digués als del bar. Jo em vaig adormir. 

No recordo res més. Només que vaig obrir el pany de la porta i era de dia i el bar era 

buit i tot d'ampolles per terra i de vasos trencats. La vaig arrossegar cap a la seva 

habitació. No deia res, ni caminava. No es movia, com si estigués hipnotitzada. La vaig 

deixar a la seva habitació i vaig fotre el camp. Es veu que ja no van obrir cap més dia 

el local. I ella ha quedat com una enze. Per sort per a ella, no es recorda de res. 

 -I el Mendizàbal? 

 -Em va venir a trobar. Em va dir que descobriria el que jo li havia fet i que me 

les carregaria, que estava fart de mi. Imagineu-vos! Ell, fart de mi! I se'm va tirar al 

damunt com si tingués vint anys. Poca-solta! Les mortes estaven ben amagades entre 

les caixes, no em creia pas que se n'adonés ningú, i no creia que ella em descobrís, al 



 

 
 
 1

capdavall era el seu fill... Quan vaig tenir un altre permís vaig tornar i vaig veure que el 

bar encara era tancat, i ho vaig aprofitar per carregar-me aquell porc. Li vaig telefonar, 

li vaig dir que l'esperava al port. Jo sabia que hi hauria gresca, havia conegut el bo i 

millor del món de la rampinya. No va costar res d'esperar-lo, fer-li la pell i carregar-ho 

als altres, que ja havien tocat l'ase estona abans. Va ser un cop perfecte, perquè per 

acabar-ho de fer rodó, aquells desgraciats no van saber per què els havien caigut tan 

de pressa al damunt. Un tiroteig, diu. Potser sí, ells sempre treballaven amb 

ferramenta i la devien fer servir. Però va ser com una mena de malson, com si tot allò 

hagués passat en un altre món, fora de mi. Va ser malaguanyat, perquè no vaig sentir 

res. Però jo sabia el que havia passat, perquè havia trobat les dones mortes i les havia 

colgades. M'havien dit que la calç s'ho menja tot. És veritat, oi? Però no sabia gaire 

com ho havia fet, no ho sabia però me n'adonava, és una cosa estranya. El que passa 

és que no m'he acabat de creure mai que ho hagi fet jo. I ho dec haver fet, oi? Segur, 

vaja! Oi que ho he fet? 

 La Moreno encara tremolava en recordar aquell rostre congestionat i els crits de 

l'assassí contra totes les bagasses del món, contra tots els humans, contra la vida, 

quan s'abalançava per matar-la. 

 

 

 

 

 Les dues companyes de la Coia Moreno estaven recollint la roba i l'estaven 

tornant a ficar als calaixos quan va arribar al pis que compartien. Semblava que 

hagués passat una banda de saquejadors i ho hagués deixat tot de cap per avall. La 

detectiva, que encara estava impressionada pel que acabava de viure, no se'n sabia 

avenir. 

 -Sort que no érem a casa -se li va acudir. 

 -I ara! Si arreplego qui ho ha fet, li trec un ull! -va engaltar la Cinta, que feia de 
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perruquera al barri però era tortosina, ben exaltada i fastiguejada d'haver de recollir 

aquell maremàgnum. 

 -I encara no has vist com han deixat la cuina! -va fer l'altra, la Neus, una 

secretària de direcció d'una empresa petita de cartrons. 

 No hi havia res al seu lloc, però no s'havien endut res. 

 -Jo ja em temia que m'haurien xorissat la cadena de música -la Cinta-, quan he 

entrat i ho he vist. Però es veu que anaven farts. 

 -Pura bretoleria -la Neus. 

 -De debò que no falta res? -la Coia. 

 Tenia un pressentiment. Les va deixar escombrant els fideus i les llenties, 

escampats pel passadís, i va agafar el telèfon. Van trigar a contestar. 

 -Parra, sóc la Moreno. No em diguis res, ho sé: t'han entrat al pis. 

 -Però com...? 

 -On vas deixar les fotos? 

 -Són al despatx, a l'armari de... 

 -Merda! 

 -Per què? Què vols dir? 

 -Malparits! Ja no hi deuen ser. 

 -Però què vols dir? 

 -Llàstima, Parra. Algú ha fet córrer les fotos. Me la temia. Estàvem tan 

concentarts caçant el paraca que hem descuidat les propietats. 

 -No t'entenc. 

 -Buscaven les fotos, Parra, a casa teva i a casa meva. Per això ho han deixat 

tot de potes enlaire. No te n'havia dit res, però algú de dins tenia molt d'interès a seguir 

els nostres progressos. Primer va ser allò de la merda, després algú passava cada dia 

per arxius a buscar novetats... El que no entenc és per què ens han vingut a casa, per 

què no han començat a buscar les fotos pel teu despatx. Era molt més lògic i fàcil 

d'anar primer allà. Si més no, de comprovar-ho. 
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 -Ja ho entenc -va fer el Parra, com si finalment arribés d'un planeta llunyà-. És 

perquè no devien trobar els clixés... 

 Ella va tenir un calfred. 

 -Vols dir que has tingut la precaució d'amagar-los? 

 -No, d'amagar-los no. Els tinc al cotxe. Me'ls vaig endur a casa per tornar-me'ls 

a mirar i en vaig triar els del noi per fer-ne fer ampliacions. Els tinc a la cartera. 

 -Però no dius que són al cotxe? 

 -Els del noi no. Els altres són al cotxe. Els volia deixar al despatx aquesta tarda 

però amb tot el trasbals me'ls hi he descuidats. Ara mateix vaig a buscar-los. Mira que 

si passés alguna cosa... 

 -Amaga'ls en algun lloc segur, Parra, no els duguis al despatx. 

 -Ara mateix hi baixo. 

 La detectiu Moreno rumiava qui havia pogut fer una cosa així. No era lògic que 

qui els havia girat el pis damunt davall pensés que tenien aquell material a casa. Però 

buscaven els clixés, ara ho entenia, i qui fos que els havia muntat aquell sidral 

pensava que se'ls havien amagat, ella o ell, en algun calaix, entre els mitjons o la roba 

d'estiu. 

 Va trucar el telèfon. Ella va fer un bot. 

 -Moreno, sóc jo. M'han fotut el cotxe. 

 -Que dius? 

 -Que la grua m'ha fotut el cotxe. Sempre l'aparco davant de casa, a la nit s'hi 

pot deixar. Però ara hi ha el triangle groc i el lloc és buit. 

 -Doncs hem fet salat, Parra. 

 -Ara mateix me'n vaig a veure qui ha estat el bord que ha donat l'ordre d'endur-

se el meu cotxe. 

 -No cal que corris, Parra, estarà net com una patena. 

 La detectiva es va deixar caure entre els coixins de la seva habitació, sobre les 

mitges i la roba interior escampada, sobre els llibres oberts i remenats. Fora, la Cinta i 
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la Neus encara remugaven. De vegades el resultat de tot l'esforç se n'anava amb una 

bufada d'aire. Era com perseguir l'arc de sant Martí: quan creies que el tenies, sempre 

se n'anava més lluny. 

 

 

 

 

 Al cap de tres anys i mig es va celebrar el judici. El noi va ser condemnat a una 

eternitat d'anys de presó per la mort de les dues dones, i a més d'una altra eternitat 

d'anys més per l'assassinat del comissari Mendizàbal. La defensa va al⋅legar 

transtorns de personalitat i embriaguesa en el moment de cometre els delictes. Però la 

justícia va ser especialment severa amb ell pel fet que havia assassinat un policia. I 

aquestes coses eren sempre molt greus. 

 No es va parlar per a res de les fotografies ni de les càmeres amagades. De fet, 

les fotografies havien desaparegut misteriosament del despatx del Parra i els clixés del 

seu cotxe pressumptament mal aparcat i no havien tornat a veure la llum, ningú no 

n'havia sabut res més. El comissari Esplugues els va dir que ho devien haver somniat, 

que tot allò era una història inversemblant. 

 El comissari Mendizàbal no va aparèixer en cap moment com el llogater legal 

del local del bar, ni en relació amb el negoci. Anava darrera una pista i el sospitós se'l 

va carregar. Així de fàcil. L'acusat estava totalment confús des del dia que el van 

detenir i no li va importar res del que li van imputar durant el judici. S'hauria carregat 

amb les culpes de tota la ciutat si li ho haguessin demanat. Va dir que sí a tot el que li 

van preguntar. 

 El sergent Parra havia optat per conservar la nòmina i la feina diària en lloc de 

l'escàndol i les medalles que s'obliden l'endemà, que és quan arriba de debò la solitud, 

la marginació i la gana. El Sobradiel li havia fet costat. No van insistir més en la història 

de les fotos davant de l'evidència que no en traurien res i que allò s'havia fet des de 
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dintre. I l'un i l'altre es van anar ensorrant de nou en la rutina. A la llarga els 

ascendirien, potser farien carrera i tot al cos, si es portaven bé. 

 La Coia Moreno havia deixat la policia i havia començat a treballar pel seu 

compte, trasbalsada de veure com s'havia resolt aquell cas i fastiguejada que els 

Mendizàbal n'haguessin sortit nets. De tant en tant encara somniava que un home se li 

abalançava al damunt amb un ganivet a la mà i li manava que es despullés, mentre la 

insultava. Però aquests malsons no l'afectaven en la seva vida diària. Almenys d'una 

manera conscient. De vegades el Parra i el Sobradiel l'anaven a veure al gabinet i 

xerraven una estona, i baixaven a la cafeteria a prendre alguna cosa. Però la Moreno 

havia perdut per sempre una part d'aquella gosadia que li feia pensar que no hi ha 

barreres i que totes les experiències es poden provar. 

 El Sobradiel s'adonava que aquella noia potser no es lligaria mai de la vida amb 

un policia conformista i mans, un cul pla amb un futur llis, sense emocions ni alts i 

baixos. I temia que no acabés odiant els homes. Però no se sap mai què passa pel 

cap d'una dona i per això encara intentava que es fixés en ell. I cada any pel seu 

anniversari li havia enviat un animalet de peluix al gabinet amb una dedicatòria que 

volia ser una mica més que amable. 

 El Parra, al seu torn, es representava sovint la cara inexpressiva de la senyora 

Concepció, la Puri Carrera, quan l'havien cridada a declarar i va semblar que no 

s'adonava que es tractava del seu fill. I intentava d'entendre què podia veure aquella 

dona quan mirava els altres. I si hi pensava mentre feia maquetes d'escuradents, de 

vegades s'equivocava i esguerrava la peça. I de vegades li queien taques de cola 

damunt de la taula. 
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