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El jutge, fatigat per l’interrogatori i la mala nit que li ha 
donat  un  queixal  corcat,  acota  el  cap  i  prem  els  dits 
contra  els  ulls  que  acluca  amb  força.  No  aconsegueix 
treure’s  del  cap la  imatge de  la  cofurna on unes hores 
abans ha entrat acompanyat per una patrulla de mossos 
d’esquadra, ni els centenars -o potser fins i tot milers- de 
claus penjades ordenadament a les seves parets. Aquelles 
quatre  parets  cobertes  per  rengleres  de  ganxos  que, 
disposats  des  de  mitja  alçada  fins  al  sostre,  sostenien 
cadascun d’ells un munt de claus, com si l’espai planificat 
inicialment  s’hagués  quedat  petit.  Cada  joc  de  claus 
estava unit i identificat amb una etiqueta de plàstic, altres 
de més vells amb una goma elàstica i un tall de cartronet. 
A cada etiqueta un nom i una adreça. 

Aixeca  al  cap  i  demana  al  detingut  que  per  favor 
recapituli i li expliqui de nou com totes aquelles claus han 
anat a parar a casa seva. 

A  l’altre  costat  de  la  taula  seu  un  home  prim  i 
lleugerament  corbat  d’esquena.  Vesteix  una  bata  blava 
sobre una camisa de franel·la i uns pantalons de pinces 
d’un color indeterminat entre el caqui i el beix. 

Quan es decideix a parlar, deixa caure les ulleres que duu 
penjades al coll i torna a explicar al jutge que porta des 
dels quinze anys fent duplicats de claus a la ferreteria de 
la família Puig, que va començar d’aprenent al taller i que 
ja s’hi va quedar, no com la gent d’ara –afirma- que ja no 
recorden si han canviat més vegades de feina o de telèfon 
mòbil. Després d’aquest petit incís reprèn la història. Diu 
que  devia  tenir  poc  més  de  vint  anys  quan  l’oficial 
responsable del taller de duplicats va morir sobtadament. 
Des d’aleshores ha estat el responsable de la secció. 
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No sap  quant  temps  va  passar  fins  que  un  bon dia  el 
senyor Comes, propietari de la joieria que encara hi ha a 
la  Rambla,  sota  les  voltes,  va  requerir  els  seus  serveis. 
L’home, com sempre apressat, li va deixar el clauer per tal 
que li  realitzés el duplicat mentre ell  aprofitava per fer 
uns encàrrecs. 

El  jutge  segueix  mirant-lo  interrogativament.  És  per 
aquest motiu que nega haver robat a la joieria, ni tan sols 
haver pretès fer-ho. Fa una estona el jutge s’ha mostrat 
especialment  interessat  en  les  motivacions  del  seu 
comportament, metrallant-lo a preguntes que no ha sabut 
respondre satisfactòriament:  per què va decidir  fer-ho? 
En  què  pensava  mentre  realitzava  aquella  còpia  no 
sol·licitada  de  les  claus?  Era  conscient  que  estava 
cometent un delicte? Li inquietava que el descobrissin? 
Què recony pretenia fer-ne de les claus? Recordant doncs 
l’interès del jutge, es limita a afegir que han passat molts 
anys  i  que  és  incapaç  de  recordar  el  motiu  que  el  va 
portar  a  actuar  d’aital  manera.  En  canvi,  prossegueix 
dient  que  aquell  vespre,  havent  sopat,  va  guardar  les 
claus a la calaixera que tenia als peus del llit, al primer 
calaix entre els mitjons. 

Tot i que abans li ha explicat, ara omet que l’endemà va 
anar a treballar i que està convençut que no va fer cap 
duplicat no sol·licitat, com deia el jutge. Que van passar 
uns  quants  dies  fins  que  se  li  va  presentar  una  nova 
oportunitat.  En aquesta ocasió,  la  Berta,  la  dependenta 
del forn de pa del carrer Major i de qui ningú sap que se 
n’ha fet, li va deixar les claus tot dient que la seva mare 
passaria  a  la  tarda  a  recollir-les.  Aquella  suposada 
desaparició havia inquietat el jutge, pel que s’havia vist 
obligat a justificar que era una noia somiadora, que al cap 
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de poc va marxar a viure a l’estranger i que va trencar el 
contacte amb tothom, fins i tot amb la família. 

Ara, simplement es limita a dir que, com ja li ha explicat 
abans, des d’aquella primera vegada, anava fent duplicats 
a mesura que se li presentava l’ocasió, fins que un bon dia 
quan comptant les del veí del segon tercera ja en tenia 
una  dotzena,  va  començar  a  etiquetar-les  per  no 
confondre-les. Tanmateix tenia unes claus que no podia 
etiquetar.  Pertanyien  a  una  senyora  estrangera,  intuïa 
que francesa, de la qual només sabia que vestia elegant i 
que es va negar a deixar el seu gosset lligat a la porta com 
tothom. 

Diu  que  continuava  aconseguint  claus  que, 
ordenadament, guardava i etiquetava, però aquella clau 
no identificada li començava a treure la son. Eren el nom 
i l’adreça els que conjuntament donaven valor a aquells 
objectes metàl·lics  de perfil  serrat.  Explica que se li  va 
ocórrer omplir una fitxa amb les dades de cada client que 
entrés  a  la  tenda.  En  aquells  moments  actuava  amb 
metodologia i rigor, com el col·leccionista que ja era. Diu 
al jutge que a la fitxa hi apuntava la data, el nom complet, 
l’adreça  i  el  telèfon.  Que  sempre preguntava  a  un  nou 
client si  ja tenia la fitxa,  però només era una pregunta 
retòrica. I afegeix que no recorda ningú que es negués a 
omplir-la, que la gent és confiada i que la majoria ho feia 
de bon grat. Al principi de l’interrogatori, però, davant la 
insistència  del  jutge,  ha dit  que  no  ho  podria  dir  amb 
seguretat, que potser algú sí, perquè hi ha de tot al món. 

Reconeix que passat un temps ja no es limitava esperar 
que sorgís l’ocasió, sinó que se les empescava per fer-s’ho 
venir  bé.  Acostumava a  dir  als  clients  que tenia  molta 
feina  i  que  si  li  deixaven  les  claus,  en  mitja  hora  les 
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tindrien llestes. Normalment s’hi avenien i, quan no era 
el  cas,  explica  que  feia  veure  que  alguna  cosa  sortia 
malament  durant  el  duplicat  i  al  marxar  el  client 
recuperava la primera còpia de la paperera. 

Li diu al jutge que no sap per què ho fa. Bé, que sí, que 
com li  ha  dit  abans  suposa  que  d’alguna manera  el  fa 
sentir important, i en un cert sentit, fins i tot, poderós: el 
fet de tenir les claus de totes aquelles persones, el fet que 
si volgués podria entrar a casa seva en qualsevol moment 
i  posseir  allò  que representa per  a  la  gent  la  seva més 
íntima seguretat,  el  fet  de tenir  accés  directe  a  la  seva 
vida, gairebé a la seva ànima, al seu petit refugi del vast 
món. 

Però com a l’anterior vegada s’afanya a afegir que no se 
n’ha valgut mai per entrar a casa de ningú. Ni una sola 
vegada. De fet, explica, no s’ho ha plantejat mai; de forma 
concreta, s’entén. És a dir, dirigir-se a un lloc concret, a la 
llar d’una persona amb nom i cognoms. Això no. Encara 
que  de  forma  abstracta  admet  que  sí,  que  en  algun 
moment de la seva vida hi ha pensat d’alguna manera així 
com  una  possibilitat  tan  remota  que  hauria  de  ser 
considerada  científicament  impossible,  tot  i  ser 
matemàticament improbable. I li pregunta al jutge si ell 
alguna vegada no ha pensat en fer alguna il·legalitat amb 
el convenciment de saber que mai no la duria a terme. 

El  detingut  admet  que  només  en  una ocasió  va  fer  ús 
d’unes claus. No en el sentit estricte d’ús, subratlla. Diu 
que d’això deu fer més de set o vuit anys, que va ser el dia 
que la Pepita Palahí, ja de vídua, va perdre les claus de 
casa. La pobra dona se’n va adonar tornant de plaça, ben 
carregada de verdures i d’un lluç de palangre que no tenia 
previst comprar, però es veu que li havien deixat a bon 
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preu.  Segons explica,  la  dona,  amb aquell  sol  que feia, 
veient-se carregada amb els queviures que previsiblement 
se li  farien malbé,  es  va esverar  molt.  Havia preguntat 
primer a totes les parades del mercat abans d’entrar a la 
tenda  per  allò  de  i  si.  Anava  amb  la  Paquita,  La 
Perruquera,  estava  jubilada  però  tothom  continuava 
dient-li així, una cosa semblant al que li passava a la seva 
germana: li deien  La Nena, però ja fregava els 60 anys. 
L’acompanyant  li  havia  ofert  reposar-se  a  casa  seva  i 
guardar-li  la  compra a la nevera. A continuació explica 
que quan les dues senyores van haver marxat, va anar a 
buscar el duplicat de les claus que conservava a casa seva. 
Fa  notar  al  jutge  que  va  esperar  un  temps  prudencial 
abans  d’anar  a  trobar-les.  Per  no  aixecar  sospites,  els 
havia fet creure que uns nois havien trobat les claus prop 
del  mercat,  no  sabien  què  fer-ne  i  finalment  s’havien 
decidit per portar-les a la ferreteria inspirats per l’enorme 
clau de PVC que sobresortia de la façana. 

Com que el jutge ja li  ha preguntat abans, ara remarca 
que va entrar a casa de La Perruquera trucant el timbre, 
però que sí, que efectivament també té una còpia de les 
claus d’aquella casa. També assenyala que cap de les dues 
li  va preguntar com havia sabut que eren les claus que 
buscaven,  cosa  que  atribuïa  a  l’alegria  del  moment.  I 
també li diu al jutge que la dona no va trobar a faltar cap 
clauer,  ja  que pertanyia  a  aquella  generació  que  no en 
gastaven,  que  amb  l’anella  metàl·lica  ja  en  tenien 
suficient. Arribat a aquest punt, modula l’entonació per 
acabar aquesta part de la narració dels fets, tot admetent 
que de fet les claus que va entregar eren un duplicat de 
les que conservava a la seva col·lecció particular. 
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Sentint-se interrogat pel silenci, reprèn l’explicació. Nega 
que sigui un delinqüent perquè no ha fet mal a ningú, ni 
en té  intenció.  Li  prega al  jutge  que faci  un esforç per 
veure’l com una espècie de sereno. Encara que, en el seu 
cas,  sigui  més  un  voluntari  que  un  funcionari.  I  per 
exemplificar-ho  afirma  que  si  es  trobés  de  nou  una 
situació  com  la  descrita  fa  un  moment,  faria  tot  el 
possible per a que la persona afectada pogués recuperar 
les seves claus. 

Li recorda com la policia ha irromput aquest matí al seu 
domicili quan, per assegurar-se que no quedava ningú a 
l’edifici,  s’han  vist  obligats  a  esbutzar  la  porta  de  casa 
seva.  Maleeix  l’explosió  de  gas  que  s’ha  produït  a 
l’immoble  del  costat  i  diu  que,  si  no  fos  per  això,  ara 
seguiria tranquil·lament amb la seva vida a la ferreteria. 
És  cert  que l’ofici  ja  no l’omple  tant  com en el  passat. 
Explica que, des de fa un temps, pensa constantment en 
la jubilació: només l’esperança que entri un client sense 
fitxa li  dóna l’estímul necessari  per  llevar-se cada matí 
per anar a treballar. Les coses han canviat molt, afirma. 
Cada  cop  es  troba  rodejat  per  més  màquines  i  menys 
eines. A ell, confessa, el que el satisfà és el treball manual. 
Reconeix que la seva feina, lluny de l’artesania, no deixa 
marge a la creativitat, però comparant-se amb els xinesos 
diu  que  gaudeix  cercant  la  perfecció  en  les  còpies  que 
realitza. Atura la seva divagació per explicar que, encara 
no fa un any, el propietari de la ferreteria va adquirir una 
màquina d’última generació que redueix la seva feina a 
introduir les instruccions mitjançant una pantalla tàctil. 
Quan la màquina acaba la feina, pren la clau duplicada 
entre els seus dits i la poleix a consciència, si bé recorda 
perfectament que durant la sessió de formació que li van 
donar el dia de la instal·lació li van deixar molt clar que 
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les peces ja surten totalment acabades. Ell, però, llima en 
mà,  es  rebel·la  contra  la  tecnologia  o  contra  aquell 
progrés  que  el  fa  sentir  absolutament  prescindible. 
Renega  de  la  nova  generació  que  s’ha  fet  càrrec  la 
ferreteria. Diu que el senyor Puig, al cel sigui, no hauria 
fet mai una cosa així. Diu que sap de bona fe que el seu 
fill està obsessionat pels costos i s’està plantejant que les 
seves  funcions  les  assumeixin  dependents  d’altres 
seccions a temps parcial. Alçant lleugerament la veu, diu 
que si aquell marrec no s’ha decidit a fer-ho és pel grapat 
de  calés  que  costaria  indemnitzar  tants  anys  de  fidel 
treball  i  que,  si  arriba  a  saber  que  l’acabarien  tractant 
així, no hauria pagat totes i cadascuna de les claus que ha 
duplicat en secret i per iniciativa pròpia. 

El jutge interromp ara la seva diatriba amb un gest, tot 
recuperant  la  postura  i  en dirigeix  un altre  als  agents. 
L’home,  obedient  i  servicial  com  és,  acata  amb  el  seu 
silenci. Se l’enduen mentre el jutge omple el formulari per 
sol·licitar el peritatge psiquiàtric pertinent. 
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