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La M. Cinta, una jove advocada, es dirigeix a la Presó Model. És el primer cas d’ençà que
amb divuit anys compatibilitza el treball d’administrativa en un bufet d’advocats amb els
estudis de Dret a la Universitat de Barcelona. Es  llicencià uns anys més tard que els
companys de promoció perquè les obligacions laborals li treien hores d’estudi. Aquesta
circumstància, però, l’apropà a la seva autèntica passió: l’exercici de l’advocacia. Per fi
s’estrenava com a lletrada.

En  Narcís,  un  home  de  mitjana  edat,  de  complexió  atlètica,  cabell  fosc  i  faccions
equilibrades, és al pati jugant a bàsquet amb la resta de presidiaris. Des de fa un mes es
troba en presó preventiva acusat de l’assassinat de la seva parella. La megafonia crida el
seu nom: s’ha de presentar a recepció. Un funcionari l’acompanya a la sala de visites.

—Sr. Aguirre? Bon dia ―la M. Cinta el saluda i li estreny la mà―. Em  dic Cinta Guerra i
m’han designat com a advocada d’ofici per representar-lo en el judici oral. Pel que he
llegit a les diligències prèvies, la seva situació és molt delicada. El jutge d’Instrucció va
dictar presó incondicional sense fiança el mateix dissabte 23 de setembre quan es van
conèixer els fets. Tots els indicis  l’assenyalen  a  vostè  com  a  únic  sospitós  de
l’assassinat de la Sra. Amanda Borràs. Pacient, sobreposant-se al garbuix emocional que
l’aclapara, en Narcís li  respon el que no para de repetir, que és totalment innocent i que
no entén res del que li està passant.

Ni en el pitjor dels somnis hauria imaginat que em trobaria en aquest tràngol.

La M. Cinta li respon amb la mateixa vehemència:

—No pot negar que l’Amanda Borràs era la seva parella sentimental. Quant fa que
vivien junts?

—Sis mesos ―respon en Narcís―. Ens havíem conegut ara fa déu  mesos, la nit de cap
d’any. Va ser un amor a primera vista. Al cap de no res ja vivíem junts. Érem molt feliços,
no entenc… ― sense acabar la frase es posa les mans al cap i l’acota, sembla abatut.

—Quan li van prendre declaració va afirmar ―l’esperona la M. Cinta― que feia dos dies
que no la veia. Li sembla normal, tot i que se suposa que vivien junts, desconèixer per on
parava, ni haver-se comunicat amb ella durant aquest espai de temps?

—Ja sé que no tinc coartada ―li respon sense aixecar el cap― L’Amanda treballava pel
seu compte. Era assessora comercial i sempre estava viatjant. Sovint passava més d’un
dia fora de casa ― relaxà les mans i la  mirà―: Aquell cap de setmana em va dir que
marxava a Amsterdam. Ens vam acomiadar al matí, el divendres, abans d’anar a treballar.
Havia d’agafar l’avió a les dotze del  migdia.  Sempre anava sola a l’aeroport,  era una
mania  que  tenia  i  que  li  permetia  separar  la  feina  de  la  nostra  vida  privada.  Jo  em
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quedava a casa, aquí a  Barcelona. Em guanyo la vida amb el periodisme, com puc, i
passo moltes hores davant de l’ordinador empaitant futures històries. Aquell  divendres
vaig haver de matinar.

—Ni una trucada...  ― l’increpa la M. Cinta i  en Narcís li  respon d’una forma ràpida i
contundent:

A ella no li agradava que la truqués per telèfon. Em deia que si necessitava dir-me res, ja
ho faria, i que si no ho feia era perquè tot anava bé.

—Vol dir que no la pressionava massa? ―interromp amb sornegueria  la Cinta.

—Prengui-s’ho com vulgui. No tinc res a veure amb el que ha passat.

—Perdoni la meva franquesa. He d’anar per feina si l’he de defensar ―la M. Cinta adopta
un posat distant, impostat; intenta oferir una imatge de seguretat d’acord amb les seves
models cinematogràfiques―. Les úniques troballes que tenim fins ara són els hematomes
antics, el cop a la cara i a l’ull dret. I la ganivetada mortal al cor. Tot això suggereix que ha
estat maltractada abans de ser assassinada.

— No puc aportar més informació ―respon, alçant la veu―. Vivíem junts des de feia sis
mesos i en feia nou que ens havíem conegut. De la seva vida anterior amb prou feines sé
el poc que em va explicar. No li agradava gens parlar d’ella, era molt reservada. Vivia a
Barcelona des de feia un any, quan va tornar d’Itàlia. Els pares de l’Amanda van morir en
un accident de cotxe. Ella aleshores estudiava Econòmiques a la Universitat de Bolònia, el
darrer curs, un Erasmus.  No tenia germans. Aquell curs, però, no va acabar la carrera. De
fet, no va continuar estudiant tot i que es va quedar a Itàlia. Després va entrar a treballar  
en una Multinacional.

—Ha de fer-se al  càrrec: tots els indicis l’assenyalen a vostè com a únic culpable de
l’assassinat. L’informe forense de l’autòpsia estableix que a la mà dreta, l’Amanda hi tenia
un llapis de memòria. Quan els forenses van poder alliberar-lo d’entre els seus dits el van
lliurar al Ministeri Fiscal. Encara no he pogut accedir al contingut. El fiscal ho aporta com a
prova de maltractament psicològic per part de vostè. Suposo que ella treballava molt amb
l’ordinador. Té alguna idea al respecte?

L’Amanda copiava tot el què escrivia al llapis i, tot seguit, ho esborrava. Semblava que li
fes por que algú s’apropiés d’algun secret.

—Potser perquè vostè vigilava tot el que ella feia ― inquireix la M. Cinta.

—No s’equivoqui ―es defensa irritat, en Narcís―. Miro de ser sincer i sobreposar-me.
Vostè és lliure de pensar el que vulgui. Imagini per un moment que sóc innocent i que
acaben d’assassinar la meva parella.

— Li torno a demanar disculpes ―es posa vermella i, més  condescendent, afegeix― :
Posi’s al meu lloc. La seva confessió no sols ha de ser veraç: també ho ha de semblar.
Segons l’expedient es guanya la vida exercint de periodista freelance. Faci’m cinc cèntims
de la seva feina.

—En efecte. Però no veig que... M’ha d’assegurar que si no és necessari no se servirà de
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les meves investigacions. Tinc una història entre mans i, abans  de la mort de l’Amanda,
anava darrere d’una pista que encara ara no sé si és falsa.

—Perdoni  que  l’interrompi,  abans  m’ha  dit  que  l’Amanda  treballava  a  Itàlia  en  una
Multinacional.

—Això em va explicar. Però quan va tornar a Barcelona i ens vam conèixer, ja havia deixat
l’empresa i s’havia posat a treballar pel seu compte.  Com li he dit, era molt discreta amb
les seves coses. Cada un feia la seva en aquest sentit.

—Per avui ja n’hi ha prou. Una última qüestió: m’ha dit que el divendres l’Amanda havia
d’agafar un vol cap a Amsterdam. Li va dir en quina companyia?

—Sí, Spanair. El vol sortia a les dotze. Seria a fora el cap de setmana. Havíem quedat
que quan sortís d’Amsterdam el diumenge em trucaria.

—Senyora Guerra, disculpi la meva indiscreció, volia preguntar-li si mai ha defensat algun
cas d’assassinat com el meu?

La M. Cinta es queda paralitzada. A mig camí, per no haver de mentir:

—Un cas com el seu, no.

Després d’aquest contacte amb el seu client a la presó Model, la jove advocada va quedar
aclaparada. Es debatia entre la innocència d’en Narcís i  l’engany encobert d’un brutal
assassinat. Massa pel·lícules i massa novel·les per malfiar de la naturalitat amb què els
psicòpates neguen haver comés un crim!

Confirmà el passatge del viatge a Amsterdam: efectivament, el nom de l’Amanda  Borràs 
figurava  al  llistat  de  reserves,  però  no  apareixia  en  el  del passatge. En Narcís no
l’havia enganyat quant a l’anada a Amsterdam. Però tampoc l’exculpava del delicte. Tot
seguit va repassar el sumari:

L’informe forense dictaminava que l’assassinat no es va produir en el lloc on van trobar el
cadàver.  Aquella  vinya  abandonada  enmig  del  no  res,  amb  ceps  descuidats  però
frondosos encara en aquella època de l’any, no va poder ocultar el cos de l’Amanda quan
es va fer de dia. Al massís del Garraf, aquella vinya és el lloc de trobada dels guardes
forestals abans d’organitzar la vigilància i de distribuir-se pels diferents sectors sotmesos
a la protecció del parc natural. La causa de la mort va ser una ganivetada al cor. El càlcul
del temps aproximat del moment de la mort era de menys de vint-i-quatre hores des del
moment de  l’òbit fins quan la van trobar. L’Amanda havia patit traumatismes a la cara i a
l’ull dret. Semblava que havia estat anterior al moment de la mort. Els hematomes  als
braços i als pits eren antics, de feia dies. No hi havia senyals d’activitat sexual ni restes
orgàniques de cap mena. Tampoc cap empremta digital. Només el llapis de memòria.

La M. Cinta esperava amb candeletes arribar a casa per rellegir  amb calma el llapis de
memòria.  En  l’acta  sumarial,  la  informació  que  contenia  el  llapis  de  memòria  es
presentava com una prova més dels maltractaments crònics que li  ocasionava el  seu
company.  Hauria  d’esmolar  l’enginy  per  trobar  alguna  prova  exculpatòria,  com  les
heroïnes del seu imaginari, lluitant contra la visió estereotipada dels que exerceixen des
de fa anys l’ofici i estan de tornada de tot.
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La vista oral del judici sobre l’assassinat de l’Amanda Borràs està prevista per a les onze
hores del matí. A tres quarts d’onze, al passadís davant de la porta de la Sala Tercera de
l’Audiència Provincial, esperen els testimonis que ha citat el jutge a instàncies del fiscal i
de la defensa. En ser cridats per la secretària judicial, van entrant a la sala, d’un en un,
després  d’identificar-se  amb el  DNI.  Un  cop  a  l’interior  no  poden  deixar  de  sentir-se
impressionats en veure els magistrats solemnement vestits, asseguts en semicercle. A
primera fila hi seu en Narcís, trasbalsat i ullerós. Ha perdut pes des de la primera vegada
que la M. Cinta el va anar a visitar a la presó.

La primera  en parlar  és  la  Senyora  Jutgessa,  que relaciona els  fets  ja  coneguts.  En
acabar, afegeix:

―Segons els indicis es tracta d’un cas de violència domèstica. La jove Amanda Borràs ja
havia patit maltractaments físics i psicològics abans de rebre l’agressió definitiva. Només
s’ha pogut identificar un presumpte agressor, la seva parella sentimental,  el Sr. Narcís
Aguirre. Sr. Fiscal, vostè té la paraula. Pot començar.

―El meu propòsit és demostrar que el senyor Narcís Aguirre és culpable de l’assassinat
de la Sra. Amanda Borràs, un cas paradigmàtic de violència de gènere. Per tal de posar
en evidència els fets, crido a declarar el primer testimoni i únic.

El fiscal crida al primer testimoni, el forestal que va trobar el cos de l’Amanda. Li demana
que expliqui les circumstàncies de la troballa, després del jurament sobre la veracitat de
les  seves  paraules.  Tot  seguit  li  demana  a  en  Narcís  que  respongui  a  les  seves
preguntes, seguint la solemnitat del protocol sobre la revelació de la veritat.

Fiscal.― Des de quan coneixia la Sra. Amanda Borràs?

Narcís.― Ens vam conèixer el dia u de gener d’aquest any, uns minuts després que les
campanes anunciessin l’arribada de l’any. Des d’aquell dia, ja no ens havíem deixat de
veure.

Fiscal.― Havien viscut junts des del primer dia?

Narcís.― No. El 21 de març, el dia del meu aniversari, ella va venir a viure a casa. Em va
dir que era el seu regal d’aniversari.

Fiscal.― Vostè va declarar que no tenia notícies d’ella des del divendres  al matí.

Narcís.― Havíem quedat que el  diumenge, abans de sortir  d’Amsterdam, em trucaria
perquè l’anés a buscar a l’aeroport del Prat.

Fiscal.― Durant tot aquest temps no es van posar en contacte telefònic ni a través de
missatgeria electrònica. Li sembla que és una circumstància normal?

Narcís.― Per a ella sí que ho era. No li agradava trucar-me quan viatjava per motius de
feina. Si no deia res, tot anava bé. Tampoc li agradava que jo la truqués.

Fiscal.― La pressionava massa, potser? Al cos de l’Amanda hi havia hematomes antics,
tampoc en sap dir res d’això?
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Narcís.― No s’ho creuran, però m’avergonyeix haver de despullar-me davant de gent
desconeguda. Creguin que si no m’hi jugués la vida no ho faria. L’Amanda havia de fer
l’amor a la nit, a les fosques. Primer, no li vaig donar importància, fins i tot ho trobava
excitant. M’agradava que ella portés la iniciativa, i jo fruïa d’allò més. Jugava amb la seva
roba interior, amb les mitges negres. Li agradava molt la llenceria, i a mi també. Quan ens
vam conèixer era
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hivern. Duia mitges negres i la faldilla li insinuava els genolls. Tenia  les cames molt ben
fetes.

Fiscal.― Ens vol fer creure que no la va veure mai nua?

Narcís.― La  veritat  és  que  no.  Aquest  estiu  no  vam anar  a  la  platja  cap  dia.  No  li
agradava prendre el sol, ni trepitjar la sorra. A mi em va semblar genial, perquè jo detesto
la platja. I ara que hi penso, sempre vestia amb jeans i samarretes de màniga tres quarts.
Li queien genial, les samarretes arrapades al cos. L’única vegada que es va posar un
vestit en tot l’estiu va ser una la faldilla llarga fins els peus d’estil eivissenc i un cosset de
punt blanc amb màniga fins els colzes. Estava esplèndida!

Fiscal.― Ens podria explicar on era vostè aquell divendres?

Narcís.― Ja els ho vaig dir. Sóc periodista. Vaig rere un cas del qual m’estimo més no
parlar-ne.

Fiscal.― Es ratifica també a negar qualsevol relació amb les anotacions del llapis de
memòria?

I va continuar l’interrogatori inquirint en la vida de parella que portaven i els seus costums
privats. Finalment, va concloure:

―Com hauran pogut comprovar, el Sr. Aguirre no només és un maltractador, sinó que
també és un mentider i té la sang freda d’inventar-se una història fraudulenta per justificar
el què és injustificable.  El declaro únic sospitós i culpable de la mort de la Sra. Amanda
Borràs en grau d’assassinat.

Era el torn de la M. Cinta. S’havia vestit amb sobrietat: pantalons i americana de color
fosc; i una camisa blanca. El cabell el duia recollit. Impressionava el seu aspecte seriós i
discret.

M. Cinta.― Sra. Jutgessa i Senyors del Jurat, el meu propòsit és  demostrar que el Sr.
Narcís Aguirre és innocent de tots els càrrecs que se li imputen, i que ha d’ésser alliberat
de la presó immediatament. Per procedir a la defensa, he citat a declarar la Sra. Caterina
Domingo, que va ser professora d’Economia de l’Amanda quan estudiava el tercer curs
d’Econòmiques a la Universitat de Barcelona.

Professora  Domingo.―  L’Amanda  era  una  bona  alumna,  treballadora,  més  aviat
reservada.  Jo  miro  d’estimular  els  meus  alumnes  a  cursar  algunes  assignatures  a
l’estranger. No va ser necessari influir en la seva decisió d’anar a Itàlia, a la Universitat de
Bolonya, per cursar el darrer curs de la carrera. Tenia les idees clares en aquest sentit.

M. Cinta.― Va fer amistat a Bolonya, o es va relacionar amb algú? Hi era sola cursant
l’Erasmus?
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Professora Domingo.― Recordo una altra alumna que va anar a la mateixa Universitat
que ella.  Aleshores coordinava els  alumnes que seguien els  Erasmus.  Era  la  Carlota
Andreu. Anaven al mateix curs.

La M. Cinta, després d’agrair a la professora la seva col·laboració, li comunica que ja es
pot retirar. Tot seguit s’acosta a l’estrada i explica a la jutgessa les dificultats que ha tingut
per localitzar  el  que demana que sigui  el  següent  testimoni  de la defensa: la  Carlota
Andreu. D’acord amb el beneplàcit de la fiscalia i el protocol establert, la M. Cinta fa entrar
a l’antiga companya de l’Amanda.

M. Cinta.― Expliqui’ns quan va conèixer a l’Amanda, Sra. Andreu?

Carlota  Andreu.―  Ens  vam  conèixer  a  la  Facultat  d’Econòmiques,  al  primer  curs.
Anàvem a la mateixa classe. Jo em vaig fixar en ella des del primer dia. Però no vam
intimar fins que vam coincidir a Bolonya. Compartíem el pis.

M. Cinta.― Feia temps que no la veia?

Carlota Andreu.― L’Amanda,  quan va perdre els pares en aquell  fatídic accident,  va
abandonar els estudis, el pis que compartíem, i ho va engegar tot a dida. Jo, a l’Amanda,
l’estimava. Quan vam viure juntes a Bolonya vaig  aconseguir que es deixés de fer mal.
L’Amanda..., bé, no sé si ho saben, l’Amanda s’autolesionava.

M. Cinta.― Què vol dir exactament?

Carlota Andreu.― Doncs que es feia mal expressament. El dolor la tranquil·litzava. A
vegades es pessigava els braços, o les cames. En alguna ocasió, fins i tot els pits. Abans
que els pares la visitessin a Bolonya havia deixat de fer- ho.

M. Cinta.―  I després,  què va passar?

Carlota Andreu.― No li agradava sentir-se atrapada. Em digué que estava bé amb mi
però que no li  tallés les ales.  Sortia amb un noi,  un jove italià.  Li  agradava perquè li
recordava aquells autoretrats de Leonardo. A mi, aquells comentaris no em feien gens de
gràcia.

M. Cinta.― Va ser aleshores que van visitar-la els seus pares?

Carlota Andreu.― Sí.  Fou durant la Setmana Santa. Roma, Florència,  ja s’ho poden
imaginar.

M. Cinta.― I a la tornada a Barcelona van patir l’accident.

Carlota Andreu.― Un accident mortal. Jo vaig continuar el curs. En acabar vaig tornar a
Barcelona, però ella es va quedar a Itàlia tot i que es va instal·lar a Nàpols. Se’n va anar
amb en Luca Albinoni, l’italià.

M. Cinta.― Des d’aleshores no havien coincidit en cap altra ocasió?
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Carlota  Andreu.― Al  cap  d’un  any d’haver  tornat  jo  a  Barcelona,  em va  trucar  per
anunciar-me que havia vingut a Barcelona per quedar-s’hi. Ens vam tornar a fer. De tant
en tant em telefonava, a ella no li agradava que la truqués  jo. Sempre em deia que quan
volgués alguna cosa, ja em buscaria o em trucaria. Ella sabia que sempre em trobaria si li
feia falta. Aquell mateix divendres vam contactar. Devien ser les nou del matí. Necessitava
parlar amb mi. Jo em vaig alarmar quan em confessà que era una qüestió de vida o mort.
Vam quedar per veure’ns el dilluns així que tornés d’Amsterdam, al Núria, al capdamunt
de la Rambla.  No es va presentar.  La vaig esperar fins que vaig comprendre que no
vindria. Després em vaig assabentar del que havia passat.

La Carlota sent que un sanglot li  trenca la veu i es desfà en un manyoc de gemecs i
llàgrimes.

M. Cinta.― Sentim tant com vostè la mort de la seva amiga, però ara ens ha d’ajudar a
trobar el veritable assassí. Hi ha algun altre fet rellevant que ens pugui aclarir els fets?

La Carlota fa un esforç per controlar-se i s’asserena, deixa de somiquejar  i, resolutiva,
afegeix:

Carlota Andreu.― Imagino que és important.  Quan l’Amanda va tornar d’Itàlia em va
explicar  que  seguiria  una  teràpia  de  desintoxicació  per  deixar  de  consumir  heroïna.
S’havia enganxat allà, quan vivia amb en Luca. Es veu que a l’empresa on treballaven
consumir era fàcil. Va decidir marxar de l’empresa i trencar amb en Luca precisament per
aquesta raó.

M. Cinta.― Sap si la visitava algun psiquiatre?

Carlota  Andreu.― Sí,  al  principi  fins  i  tot  jo  la  hi  acompanyava.  Després me’n  vaig
desentendre, vull dir que ja hi anava sola. Quan l’Amanda va tornar a Barcelona, m’havia
tornat a fer il·lusions.

M. Cinta.― Podria donar-nos referències del psiquiatre que la visitava?

Carlota Andreu.― Sí, era un catedràtic de prestigi, el Doctor Ramon Moliné.

M. Cinta.― I per acabar, Carlota. Vostè sabia que l’Amanda vivia amb en Narcís?

Carlota Andreu.― Sí, és clar. L’Amanda me n’havia parlat amb tot luxe de detalls així que
el va conèixer. A mi em feia patir, però semblava feliç i  il·lusionada i m’havia d’empassar
l’amargor. Assegurava que haver conegut en Narcís era el millor que li havia passat a la
vida.  L’experiència  amb l’italià  havia  estat  molt  dolenta,  i  a  més de  cocaïnòman,  era
agressiu. Jo li demanava si en Narcís sabia res de la seva vida anterior, però ella fugia
d’estudi, no en volia  sentir a parlar. Tenia dos  secrets, l’heroïna i jo.
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M.  Cinta.― Moltes  gràcies  Carlota.  Em sembla  que  el  seu  testimoni  ens  ha  aclarit
bastant sobre l’Amanda i en Narcís. Ara cridaré a declarar al Doctor Ramon Moliné.

Amb la  incorporació  de  nous  testimonis,  el  ritme  del  judici  s’accelera.  Segueixen  els
formalismes i la magistrada demana al psiquiatre que expliqui el que recordi de la seva
pacient:

Dr. Moliné.― Vaig visitar la Sra. Amanda Borràs per primera vegada al setembre d’ara fa
un any, més concretament el 23 de setembre, segons consta  en la Història Clínica. El que
inicialment buscava quan va venir per primera vegada era una desintoxicació d’heroïna,
perquè  feia  mesos  que  s’hi  havia  enganxat  i  no  podia  deixar-ho  tota  sola.  La
desintoxicació va ser fàcil, però  llavors va aparèixer l’autèntica Amanda, amb tota una
corrua de traumes i fragilitats.

M. Cinta.― A què es refereix?

Dr. Moliné.― L’Amanda era filla única. Després de dies de teràpia em va confessar que,
de petita, va patir abusos sexuals per part del seu pare. Durant anys no va ser capaç
d’explicar-ho a ningú, i quan li ho va dir a la mare, aquesta no se la va creure. Fins i tot,
així  és  com  ella  ho  va  viure,  se’n  va  allunyar.  Els  sentiments  de  culpa  eren  tan
insuportables, que va començar  a  provocar-se dolor físic, ella mateixa, per apaivagar el
mal psicològic.

M. Cinta.― L’amiga de l’Amanda, la Carlota, ens ha explicat que quan van viure juntes a
Bolonya havia deixat de fer-se mal, que ella la va ajudar.

Dr. Moliné.― La Carlota, sense saber-ho, li va donar el suport que l’Amanda necessitava
per aprendre a estimar-se. Els pacients que a la infància han patit aquesta mena de mal
tractament,  a  vegades  tenen  serioses  dificultats  per  desenvolupar  la  seva  pròpia
autoestima.  La confusió sobre  l’orientació  sexual  és una altra de les particularitats,  i
també la inestabilitat de les seves relacions afectives.

M. Cinta.― I com explica que, si s’havia curat quan vivia amb la Carlota, després...

Dr.  Moliné.―  Els  pares  van  morir  en  accident  de  cotxe  en  el  viatge  de  tornada  a
Barcelona, després d’haver-la anat a visitar a Bolonya. El sentiment de culpa primigeni es
va reproduir amb més força i, a més a més, s’hi va sumar la impotència. No va poder
resistir tant de dolor. I justament va ser aleshores quan va descobrir l’heroïna. L’heroïna va
ser l’analgèsic més potent per suportar el dol de la pèrdua dels pares, i per endormiscar el
sentiment de culpa. Mentre va ser addicte a l’heroïna, la necessitat de fer-se mal també es
va esmorteir.

M. Cinta.― Així doncs, què va passar mentre es desintoxicava?
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Dr. Moliné.― Que van reaparèixer les tendències autolesives. Per això les teràpies van
continuar, una vegada va concloure la desintoxicació.

M. Cinta.― Quan va ser la darrera visita que li va fer?

Dr. Moliné.― El divendres anterior al de la seva desaparició. La cita següent era aquell
divendres a les 10 del matí. Em va trucar neguitosa per anul·lar la visita. Semblava que
tenia pressa tot i que em va assegurar que havia fet els deures. La comunicació, però, es
va interrompre de manera sobtada.

M. Cinta.― A quins deures es refereix?

Dr. Moliné.― A les teràpies treballàvem els sentiments que ella descrivia en una mena de
diari. Ho escrivia al seu ordinador i després ho copiava en el seu llapis de memòria. Deia
que així podia esborrar-ho de l’ordinador perquè no volia que ningú més ho llegís. Tenia
pànic que en Narcís, el seu company, pogués  saber massa sobre ella.

M. Cinta.― El que es llegeix en el llapis de memòria que l’Amanda  portava a la mà, diu el
següent:

“Li agradava humiliar-me, ell tenia el poder perquè portava el material a casa. Però a ell li
agradava una altra cosa. El resultat de la diferència de gustos és que jo em quedava mig
adormida, i  ell es posava com una moto. Llavors em turmentava amb la gelosia”

Dr. Moliné.― Li havia demanat que em parlés de la relació amb en Luca. El material al
que fa referència era l’heroïna, però a en Luca la droga que li agradava era la cocaïna,
d’aquí  ve  lo  de  la  diferència  de  gustos.  Els  efectes  d’aquestes  dues  drogues  són
radicalment oposats: l’heroïna tranquil·litza, la cocaïna excita, i també pot provocar deliris
com la gelosia.

Precisament en la darrera sessió, m’havia dit molt espantada que en Luca s’havia posat
en  contacte  amb  ella  per  telèfon  i  l’havia  amenaçat.  Li  havia  exigit  que  aturés  les
investigacions que estava fent el seu company a l’empresa on havien treballat tots dos
quan vivien a Nàpols. Ell pensava que l’Amanda havia delatat alguna irregularitat de la
Multinacional, i que per això en Narcís els investigava.

M. Cinta.― Quina mena d’irregularitat?

Dr. Moliné.― Suposo que blanqueig de diners, relacionat amb el tràfic il·legal de drogues.
L’amenaça consistia en el fet que si ella no aturava les investigacions, explicaria a  en
Narcís que vivia amb una heroïnòmana. I en Luca sabia que l’Amanda tenia molta por de
dir la veritat a en Narcís perquè temia perdre’l.

M. Cinta.― Molt bé, Dr. Moliné. De moment no tinc més preguntes.

La M. Cinta es dirigeix al Jurat:

―Quan  em  van  adjudicar  la  defensa  de  l’inculpat  Sr.  Narcís  Aguirre  Bonpeu  en
l’assassinat  de  la  Sra.  Amanda  Borràs,  vaig  pensar  que  no  trobaria  arguments  per
defensar la seva innocència, però estava ben equivocada.  Com  ens han suggerit  els
diferents testimonis de la defensa, la relació entre ell i la Sra. Borràs no havia aixecat mai
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sospites  de maltractaments.  En canvi,  sí  que podríem deduir  de la  relació  que havia
mantingut  amb  l’italià  Luca  Albinoni, que  l’Amanda  havia  estat  objecte  de  violència
domèstica.

Davant la sospita que el Sr. Aguirre hagués mentit en les indagacions prèvies del judici, de
nou el testimoni de la Carlota Andreu li dóna la raó, és a dir, que corrobora la voluntat de
l’Amanda de no rebre trucades d’aquelles  persones del  seu cercle  més íntim.  També
sabem que l’Amanda s’autolesionava: ella mateixa es va provocar els hematomes que es
relacionen en l’informe forense. Aquesta circumstància ens permet descartar la sospita
que les lesions obeïssin a la violència infringida per la seva parella.

La ignorància d’en Narcís sobre la vida íntima de l’Amanda no és un fet inaudit. Tot just es
coneixien des de feia nou mesos. A vegades cal tota una vida per conèixer algú altre. I
segurament que ni així se sap tot el que amaguem cada u de nosaltres.

Qui amenaçava l’Amanda el divendres al matí, quan va telefonar a la seva amiga i al seu
psiquiatre? Se sentia amenaçada, fins i tot li va dir a la Carlota que era una qüestió de
vida o mort. Ella tenia previst un viatge a Amsterdam a les 12:00. L’avió no el va agafar
mai, tot i que havia fet la reserva.

El cas que investigava en Narcís? Casualitat? De la presumpta autoria del crim passa a
ser-ne  innocent,  i  s’obren  nous  interrogants.  L’antic  amant,  en  Luca,  l’empresa
multinacional, les investigacions d’en Narcís...

Amb la vènia, Senyories, el que ens ha reunit aquí és la necessitat de dirimir la culpabilitat
o la innocència del senyor Narcís Aguirre. Amb els arguments presentats, demano que
sigui declarat innocent de tots el càrrecs que se li imputen, i que sigui posat en llibertat. Al
mateix temps suggereixo que es tinguin en compte les noves línees de recerca per ajudar
a resoldre el cas sobre l’assassinat de l’Amanda Borràs.

El veredicte del Jurat va declarar innocent el Sr Narcís Aguirre. El cas va  ser arxivat.

Uns  anys  després,  la  premsa va  destapar  un  cas  de  corrupció  a  gran  escala  d’una
empresa  multinacional,  la  Crimond,  dedicada  a  la  indústria  química  i  farmacèutica,
establerta a diferents ciutats d’Europa i Àsia. A Barcelona hi tenien sucursal, així com a
Nàpols i a Amsterdam. El cas va arribar a un bufet d’advocats criminalistes. La M. Cinta
Guerra era un dels advocats estel·lars de la firma.  Aquell diumenge va llegir la notícia al
diari. Quan va arribar al despatx el dilluns  al matí, el cap dels afers empresarials els va
anunciar que l’empresa Crimond havia contractat els seus serveis perquè en fessin la
defensa.

La M. Cinta no creia en aquella mena de coincidències, però i si es tractava de l’empresa
on havia treballat la víctima del que havia estat el seu primer cas, l’Amanda...? Per més
que ho intentà el cognom es resistí. L’assassinat no es va resoldre. El què sí recordava
era el nom i el cognom del periodista, el company de la noia que havia estat brutalment
assassinada. Mentre repassava mentalment els fets, instal·lada al despatx, una de les
secretàries  li  va  anunciar  la  trucada  d’un  periodista,  un  tal  Aguirre.  La  M.  Cinta  va
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contestar:

―Sr. Aguirre, és vostè, oi?

―Ja veig que se’n recorda No he deixat de pensar en vostè ni un instant durant tot aquest
temps. Em va salvar de l’infern.

―No exageri. Què el porta a posar-se en contacte amb mi?

―He sabut que el seu despatx defensarà l’empresa farmacèutica Crimond. Favor per
favor. Hi ha coses que hauria de saber.

-―Podríem veure’ns. Pot passar per aquí quan vulgui.

―No ―es neguiteja en Narcís i afegeix potser per justificar la seva negativa― : El que li
haig de dir és confidencial. M’ha de garantir l’anonimat. Podríem veure’ns al Tibidabo, tot
pujant al funicular?

―Una mica estrafolari, però vostè decideix.

―Recorda el cas de l’Amanda Borràs?

―Borràs, és clar, per què no hi havia caigut? La M. Cinta pensa que és una premonició.
Com en tants altres casos la seva intuïció és una brúixola de la qual no en pot prescindir.
Accediria a la demanda que li  feia en Narcís,  per  estrafolària que fos.  El  misteri  que
només havia desentrellat a mitges, aquell primer cas…

En Narcís Aguirre va explicar-li a la M. Cinta que després de ser declarat innocent, havia
quedat tan enfonsat que li va costar mesos revifar.

―Després del judici vaig necessitar l’ajut del Dr. Moliné. Tenia por, pànic. No dormia i
quan ho feia patia malsons. No gosava sortir de casa. Vaig deixar les investigacions, i
durant mesos em vaig aixoplugar a casa dels pares, a la masia que tenen a Barberà de la
Conca.

Ella el veia rejovenit, tot recordant-lo a la primeria, quan el va conèixer a la presó Model i
després, al judici.

―Ara, però, té molt bon aspecte. Suposo que està del tot restablert.

—  Vaig canviar de feina, ja no em dedico a la investigació.  Visc més tranquil  fent de
director en un setmanari de províncies, La veu de Valls.

―I quina és la informació que ens torna a reunir a vostè i a mi en aquest funicular?

―És un deure que vaig adquirir amb vostè i una necessitat de fer justícia sobre el crim de
l’Amanda. Deure amb vostè perquè em va retornar a la vida. Jo ja era un espectre i em
sentia  del  tot  indefens.  Ni  presumpció  d’innocència  se’m  va  suposar  ―mira  el  terra,
compungit i pensarós; tot seguit dirigeix la mirada cap als ulls de la M. Cinta, amb una
brillantor  desconeguda―.  Recorda  que  l’Amanda  havia  tingut  una  parella,  en  Luca
Albinoni, que treballava a la mateixa empresa que ella?

―Sí, ho recordo. I també que ell era cocaïnòman i que havia amenaçat a l’Amanda amb
revelar la seva addicció a l’heroïna si ella no aturava les investigacions que feia vostè.
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―En efecte. Durant un temps vaig pensar que havia estat en Luca l’assassí de l’Amanda.
Aquest pensament s’havia convertit en una obsessió: el Dr. Moliné ja m’ho advertí. També
assegurava, pel que li havia explicat l’Amanda, que era incapaç de cometre un crim com
aquell.

―Vostè m’ha dit que ja no es dedica a la investigació. Després de tot el què ha patit, no
creu que és millor que la policia judicial faci la seva feina?

―No penso immiscir-me en la investigació, però vull que sàpiga que quan em vaig refer
de l’estada a la presó i de la mort de l’Amanda, vaig fer mans i mànigues per trobar en
Luca Albinoni.

―No em dirà que va anar a Nàpols a trobar-lo?

— No, no, va ser més senzill. Vaig fer una consulta a través d’internet. No res: només cal
posar el nom de Luca Albinoni al Google. I com qui no vol la cosa vaig ensopegar amb
una notícia  del  Corriere  de la  Sera  del  dijous  21  de  setembre,  dos dies  abans  que
trobessin el cos de l’Amanda a la vinya del   Garraf.

El diari informava que havien trobat el cos d’un home ofegat al port de Nàpols. El cadàver
tenia una ferida d’arma blanca al cor. Aquell home es deia Luca Albinoni.

―El cas de l’assassinat  de l’Amanda va ser arxivat ―pensa la M. Cinta en veu alta,
adreçant-se a en Narcís―. Això no obstant, només el Ministeri Públic pot reobrir el cas per
l’aparició de noves proves. Conec el fiscal de l’Audiència, però el meu compromís amb el
bufet pel que treballo m’impedeix significar-me en la denúncia d’un cas.

―M’he resistit durant els darrers anys a posar el nas on no em demanen. Però no puc
seguir  amagat  en l’anonimat d’un diari  de províncies.  El  que estava investigant  sobre
l’empresa  Crimond  tenia  a  veure  amb  el  tràfic  de  drogues  a  gran  escala  i  el  crim
organitzat. Tant l’Amanda com en Luca van ser víctimes de la seva pròpia feblesa. És
fàcil, ara que sabem el destí de tots dos i l’abast dels delictes de l’empresa Crimond, que
es puguin aportar proves de criminalitat i  que els responsables tinguin l’actuació judicial
que es mereixen. No li sembla?

 

 

El  diner  negre  del  tràfic  de  cocaïna  i  heroïna  el  blanquejaven  amb  les  línies  de
parafarmàcia i medicaments genèrics. Quan en Luca va trucar a l’Amanda amenaçant-la
que aturés les meves investigacions, pensava ingènuament que els que l’extorsionaven a
ell es conformarien amb una explicació. Però l’aparell de la revenja ja estava engegat.
Havien d’eliminar-los a tots dos.

Durant els anys que el cas va ser arxivat, la Crimond havia seguit prosperant i engrandint-
se. En plena crisi econòmica va començar a cotitzar en borsa. Diuen que l’avarícia trenca
el  sac:  va  ser  aquesta  nova política  expansiva  de  l’empresa el  que va  fer  saltar  les
alarmes de la corrupció i l’evasió d’impostos a paradisos fiscals.

Un grup de periodistes  d’investigació  joves i  agosarats  van crear  una cooperativa  de
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premsa  amb  la  publicació  de  caràcter  mensual  “Aquest  mes”,  que  buscava  notícies
incòmodes per a l’establishment. Destapaven casos que esquitxaven a tots els estaments
a través de la fiscalització de les activitats de la gran banca. Eren experts en informàtica i
dominaven les noves tecnologies, cosa que els situava en un lloc privilegiat perquè només
els movia l’afany justicier d’un Robin Hood del segle XXI. Ells van donar el tret de sortida a
les irregularitats de l’empresa Crimond.
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El Ministeri  Fiscal va reobrir  el  cas de l’Amanda Borràs. Va ser en Narcís Aguirre, en
qualitat de parella de la víctima i afectat per la inculpació inicial del crim, qui va posar en
coneixement del fiscal els fets que relacionaven l’antiga feina de l’Amanda a la Crimond, i
les investigacions que ell havia fet al port de Barcelona sobre la mateixa empresa.

El ressò mediàtic del judici va travessar les nostres fronteres, perquè en realitat es jutjava
una empresa multinacional amb seus a tot el món. L’empresa Crimond va ser clausurada i
els seus directius empresonats. L’assassí a sou de l’Amanda i d’en Luca va confessar la
seva autoria en els crims.

Anys després, en Narcís Aguirre va rebre el premi de periodisme Florenci Aiguadé per
Crònica d’un cas arxivat.
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