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Volia  un  abric  vermell.  I  no  per  protegir-se  ni  fer-se 
invisible sinó per aparèixer, per desequilibrar la bucòlica 
serenor del bosc, per despertar al llop, per fer-se  Carme 
voluptuosa o geisha de coral. Volia un abric vermell i ser 
capaç de matar a bruixes cardinals, desmaiar al príncep 
blau, fer aturar l'esdevenir del món davant el roig del seu 
semàfor.  Volia  un  abric  vermell  per  restar  la  blancor 
esmorteïda, la grisor i la negror fonda de la rutina de la 
seva  vida,  per  esclatar,  per  encirerar els  dits  que 
treballaven i  enmaduixar els llavis que anhelaven. Volia 
un abric vermell... però sempre es va conformar amb el 
seu abric negre, que queia bé amb tot, discret, estilitzant, 
la seva particular cova, la que amagava totes les flors que 
tenia a dintre, flors de paper xarol, brillants i renoueres, 
que  creixien  a  velocitat  supersònica  i,  per  tant,  també 
ràpidament  es  mustiaven  i  morien.  Tenia  vegetació 
trepadora dins els budells, que aviat s'enganxava de les 
parets  internes  i  adornava  els  òrgans.  Però,  n'havia  de 
tenir sempre cura, retallar els nous brots, redirigir-la cap 
a on ella volia. Era cansat. Recordava un matí, que havia 
despert tota coberta de vegetació, perquè tenia febre hi 
havia descansat un cap de setmana sencer.  Ni  bevia ni 
menjava; sols dormia i somniava i, mentrestant, la selva 
del  seu  interior  la  tapava.  Curiosament,  però,  no  hi 
niaven aus ni els animalons hi volien fer la casa. 

Un  dia,  s'adonà  que  tota  aquella  flora  impossible  li 
brotava de  les  ferides  i  decidí  trobar  el  costurer  que li 
havia de cosir els traus de la pell. En això estava, Emilie, 
pensant en abrics vermells i cosint traus, mentre al seu 
pas es desmaiaven il·lusions i es trencaven alguns òrgans. 
Estava cansada de flors i violes. Necessitava tocar carn, 
omplir  les  mans de quelcom sòlid que no es mustiés a 
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velocitat de vertigen, que no l'ofegués al primer descuit. 
Així que es dirigí als grans magatzems i es comprà l’abric 
vermell.  Era  impressionant.  Suau.  Calent.  Viu.  Se 
l’endugué posat i al cap de cinc hores li serví de mortalla. 

Evidentment tot això, tan poètic, mai ho va saber ningú, 
ni molt manco l’inspector de policia que investigà el cas 
de  l’assassinat.  Per  a  ell,  tenien  valor  les  trucades,  els 
correus electrònics, les noves amistats, els canvis dins les 
seves pautes de comportament, la difícil relació amb les 
persones del seu voltant, els darrers viatges, és a dir, tot 
allò  circumstancial,  que  en  ulls  racionals  esdevenia, 
fonamental. 

Començà la reconstrucció d’una biografia pública, mentre 
els  mitjans  condemnaven  l’assassinat  i  nombroses 
associacions es concentraven a la plaça de l’Ajuntament 
per  fer  volar  les  seves  dèbils  veus.  La  premsa  omplia 
pàgines dia sí, dia no, fins que des dels jutjats es prohibí 
qualsevol informació, en benefici d’una investigació que 
estava resultant infructuosa.

La dona de l’abric vermell es deia Emilie. Era francesa, 
però vivia a l’illa des de feia 17 anys. Arribà amb 21 per fer 
d’au-pair  i  s’hi quedà. Un cop acabada l’estada amb la 
família començà a fer feina a uns vivers i no canvià de 
feina des de llavors.

Llistat  de  dades  poèticament  circumstancials  i 
policialment fonamentals:

• Data de l’òbit: dia 9 de gener de 2010. Hora de la 
mort: 23:00 aprox.

• Lloc: platja de Can Pere Antoni, trobada el matí de 
dia 10 a les 7.12h per un jubilat. Causes de la mort 
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per determinar. Detalls curiosos: despullada, sense 
sabates,  només  amb  un  abric  vermell  sobre  les 
espatlles.  No  signes  evidents  de  violència. 
Copinyes dins les butxaques de l’abric.

• Residència habitual: pis llogat al centre de Palma, 
al carrer Costa de sa Pols, número 24.

• Ocupació: peó de jardineria. Vivers Mallorca.

• Darrer  viatge  realitzat:  Barcelona,  5  de  gener  de 
2010  UX  7584,  07.05h  –  Palma,  7  de  gener  de 
2010 UX 7647, 18.20h.

• Darrera activitat cultural registrada: 3 de gener de 
2010,  exposició  de  pintura  Picassó,  o  l’alegria, 
gravats  eròtics  i  de  tauromàquia.  En  companyia 
del seu amic Ignasi.

• Darrer llibre llegit:  Pensaments de Miquel Martí i 
Pol. Marca a pàgina 83: “el silenci fa més densos 
els records i més íntim el temps que ens és donat 
per viure’ls”

• Darrer contacte al Fòrum sobre jardineria: Amb el 
nick Ada Liz. Darrera persona contactada: dia 8 de 
gener de 2010, 22:37h amb el nick Sun Tzu. Tema: 
Farfugium  Japonicum.  Text:  “les  flors  grogues 
il·luminen les parts fosques del jardí”

• Darrera música escoltada des de Spotify en el seu 
ordinador: Jorge Drexler.

• Darrer correu electrònic enviat: “Mira, Joan, quin 
vers  més  bell:  “un  monosíl·lab  pot  exterminar 
generacions de gats negres”. És de n’Amadeu Vidal 
i Bonafont. Anima’t. Les coses milloraran.”
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• Text  escrit  a  una  fulla  de  paper  quadriculat 
trobada  sobre  el  seu  llit  (no  és  la  seva  lletra): 
“Després d'una tardor, un hivern i una primavera 
alemanya, sembla que arriba un estiu africà. L'aire 
comença a ser gelatinós, sòlid com un plat de puré 
de carabassa cuinat amb poca aigua. Les llimones, 
massa  madures,  cauen  de  l'arbre  i  s'escampen 
sobre el pedrolí fent floridura. Hi ha massa fulles 
seques per tot arreu i les poncelles desfullades dels 
seus pètals pansits semblen carcasses d'una altra 
dècada, o insectes tropicals sols habitants de rares 
enciclopèdies.  L'ombra  dels  cactus,  punyent  i 
asfàltica,  regna  sobre  el  jardí.  Tanta  sort  que 
sempre hi ha plantes que desafien amb el seu verd 
brillant la desolació de la calor africana. Mentre, jo 
insisteixo en abeurar la terra i alimentar, de pas, el 
meu univers màgic amb la lectura”.

Difícil  tasca la d’esbrinar les causes d’aquesta mort,  no 
clarament  violenta,  però  tampoc  natural.  S’estava  a 
l’espera de l’autòpsia encara,  però sospitava,  per l’estat 
del cadàver, que havia mort per asfixia. No obstant no hi 
havia cap signe a la seva pell que algú l’hagués ofegada, 
així que tot plegat resultava inquietant.

El  silenci,  durant  dos  anys,  va  fer  pensar  a  l’opinió 
pública que aquell crim no es resoldria mai. L’inspector, 
però  hi  feia  feina  incansablement  i  entregà,  un  any 
després  de  la  troballa,  un  informe  de  cent  vint-i-tres 
pàgines on explicava fil per randa el succés. La conclusió 
final copsà als superiors i ràpidament es destruí per evitar 
que sortís d’aquella comissaria.

L’assassí –deia l’informe- havia estat l’abric vermell.

5



Primera edició en ePUB i PDF: juny de 2012.

Aquest relat fou presentat en la 15a edició del Premi de
narrativa curta per Internet TINET, inclòs

dins el cartell de Premis Literaris Ciutat de Tarragona
2011-2012 convocat per l'Ajuntament de Tarragona,

Òmnium Cultural del Tarragonès i el Centre
de Normalització Lingüística de Tarragona,

amb el patrocini de la Diputació de Tarragona.

Publicat a www.tinet.cat.

Distribució sota llicència  "Reconeixement –
No Comercial – Sense Obra Derivada

(by-nc-nd) 3.0 Espanya" de Creative  Commons.

http://www.tinet.cat/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca

