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Títol: Aigües fosques  

AIGÜES FOSQUES 
              

Enric Gala Ruiz 

“El destí sempre juga amb les cartes marcades” 

El pintor Llopart. 

Narcís Llopart Ribablanca havia nascut un parell d’anys abans d’esclatar la Guerra 

Civil  al Mas de Can Roser a la comarca del Garraf. Fill d’una família de l’alta burgesia 

catalana era el tercer fill de la nissaga familiar, tenia dos germans més grans i una 

germana més petita. La família posseïa una vasta finca que s’estenia entre les 

comarques del Garraf i de l’Alt Penedès. La dedicaven bàsicament al conreu de la 

vinya i en menor escala al conreu de l’olivera, de la patata i de la garrofa, també 

posseïa un celler, on s’elaboraven vins i caves de marca pròpia de bon renom i una 

almàssera on produïa i envasava l’oli de les seves oliveres. Eren propietaris d’una 

fàbrica de paper i d’una farinera. Posseïen dues torres, una a Camprodon i un altre 

situada a la zona alta de Barcelona, ciutat on residien habitualment la major part de 

l’any, ja que era el lloc des d’on gestionaven i dirigien els seus negocis. Els Llopart- 

Ribablanca alternaven les estances d’alguns caps de setmana, festes i vacances entre 

la finca de Can Roser i la torre de Camprodon. 

El Narcís no demostrà mai interès per la gestió dels negocis familiars, ni tampoc en 

estudiar la carrera de dret tal com desitjava el seu pare. Des de la més primeria 

infància que li encantava dibuixar, mostrant a la seva època escolar al col·legi dels 

Jesuïtes de Barcelona una increïble capacitat i predisposició pel dibuix i la pintura de 

tal manera que els seus pares, a instància i consell del tutor de l’escola, el feren anar a 

rebre classes particulars amb un reconegut pintor. A l’edat de 20 anys, el Narcís deixà 

penjats totalment els estudis de dret a la Universitat per dedicar-se exclusivament a la 

pintura. S´ introduí en els cercles i cenacles artístics de Barcelona. Però intuint que 

aquí no faria res de bo, ni res d’interessant, que quedaria estancat i emmarcat com un 

simple pintor local, decidí amb vint-i-dos anys marxar cap a París a provar sort, 

òbviament comptava amb el suport econòmic dels pares. 

París era un altre món. Allí conegué, contactà i es relacionà amb els artistes més 

representatius dels nous moviments d’avantguarda, estètics i artístics d’Europa. Viatjà 

a Nova York, a Londres i a Berlín, ciutats on residí durant algunes curtes temporades. 

Aprengué molt, i a poc a poc es féu un lloc i un nom propi dins del difícil món de 
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l’art. Certament tenia un estil de pintura atraient, peculiar, que agradava i esdevingué 

un pintor reconegut, apreciat i exitós, podia permetre’s el luxe de viure molt 

còmodament dels fruits de la seva pintura. 

A l’edat de cinquanta anys deixà París. La Silvie, professora d’art de la Sobornne vint 

anys més jove que ell, qui havia estat la seva parella, la seva inseparable musa 

inspiradora, el seu gran amor i l’estel que il·luminava la seva vida, havia mort en un 

malaurat i lamentable accident múltiple de cotxes un dissortat dia de boira i pluja. El 

Narcís molt afectat per aquest trist esdeveniment, sense fills i amb la salut una mica 

delicada –havia patit una pneumònia i el clima humit i plujós de París no l’ajudava– 

decidí retornar cap a casa. Fixà la seva residència a Can Rosés i assajar portar una 

vida plàcida i tranquil·la. Ell no deixà mai, durant tot aquest període de temps passat, 

de mantenir un contacte estret amb la família. La Silvie i ell passaren les vacances de 

molts estius aquí, acompanyats moltes vegades per amics de París. I també 

mantingué els contactes amb galeristes i marxants de Barcelona, el seu nom i la seva 

obra estava molt acreditada en els cercles artístics, l’anomenaven el Matisse català. 

Segons el relat del seu biògraf, el Narcís visqué una curiosa i estranya anècdota una 

desena d’anys després de residir a Can Rosés. Explicava que havent decidit acomplir 

un projecte consistent en la confecció d’una sèrie de pintures de temàtica paisatgística 

amb la idea primordial de plasmar l’essència estètica i bucòlica de la comarca, escollí 

començar pel bonic poble de Canyelles, cap a l’inici de la tardor perquè sostenia que 

era l’estació de l’any en la qual es donen les millors combinacions de llums, cels, 

núvols, camps i de colors de la terra. Aquests factors, deia, impregnen d’una força i 

d’una potència meravellosa la pintura. Començà la primera amb una composició que 

emmarcava el conjunt paisatgístic del poble coronat pel perfil del castell i de l’església. 

El biògraf transcriu literalment del propi Narcís. 

“Una de les tardes en les quals estava treballant amb el cavallet, la paleta, el tamboret 

i tota la resta d’estris necessaris, en solitari, absort i concentrat a la meva pintura, vaig 

percebre de sobte la subtil presència d’una persona darrera meu. Al principi no vaig fer 

cas perquè ja estava habituat a estar envoltat llargues estones per curiosos mentre 

realitzo les meves pintures al carrer, però passada una estona vaig girar-me. La 

persona que m’observava era una noia jove, al voltant d’uns vint anys 

aproximadament, de cabells negres, brillants com l’atzabeja, rostre pàl·lid, faccions 

gràcils i elegants, ulls grisos de mirada encisadora, cos esvelt sensual i d’una bellesa 

captivadora i extraordinària, però alhora envoltada per una enigmàtica atmosfera, per 

una aura de melancolia que no sabria precisar. Aleshores li vaig preguntar. 
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–Hola noia, ¿t’agrada la pintura? 

Ella em somrigué i assentí amb un gest dolç del seu cap. 

–Vius en un poble molt bonic. 

La noia assentí de nou amb el cap mentre m’assenyalava la silueta del castell que es 

començava a entreveure a la tela. 

–Carai, ¿vius al castell? 

La noia va tornar a assentir amb el cap amb una mirada que traspuava una gran 

tristesa. 

Jo continuí treballant la meva pintura, prenent proporcions, preparant la paleta de 

colors, passarem uns breus moments i vaig tornar a girar-me vers la noia per continuar 

xerrant, però ja no hi era, havia desaparegut. 

Tres dies més tard, jo estava situat en el mateix lloc donant les darreres pinzellades a 

la tela quan vaig percebre la idèntica sensació de dies enrere, la d’una presència 

darrera meu, vaig girar el cap. Era la mateixa noia que contemplava de forma 

plenament concentrada i profunda la tela, totalment abstreta amb ells ulls fixats 

únicament a la pintura. Vaig voler aprofitar aquest moment en què la noia estava tant 

absorta com hipnotitzada per fer-li un ràpid esbós del rostre en uns fulls de cartolina 

que casualment portava dins la carpeta amb la intenció de regalar-li com comiat, ja 

que la pintura estava acabada i probablement no ens veurien més. Però quina fou la 

meva majúscula sorpresa quan m’acoto un moment per recollir i plegar els estris, 

m’aixeco amb l’esbós a la mà per donar-li, la noia ja no hi era, havia desaparegut, 

s’havia esfumat. Una freda i involuntària esgarrifança similar a una imprevista onada 

que el colpeja i et tomba sota l’aigua recorregué tot el meu cos. Tots els cabells se’n 

va eriçar, una estranya i profunda sensació de desassossec envaí el meu esperit. Ho 

recollí tot despresa i vaig marxar de pressa d’aquell lloc. 

Aquest fet tan insòlit i enigmàtic em preocupà i atordí durant un temps. Havia 

preguntat per ella a gent del poble, però no havia trobat cap persona què en sabés res, 

ni em donés alguna resposta concreta sobre la identitat d’aquesta noia que jo 

descrivia, ningú la coneixia ni sabien qui era. La puixança del misteri de no saber ni 

aclarir qui era aquesta noia m’obsessionà. Qui era?, era una aparició?, e s  tractava 

d’un esperit o d’una anima en pena? 

Jo sentia la necessitat d’expressar tot aquest neguit, experimentava uns irrefrenables 

desitjos de pintar-la, l´ imatge d’aquesta noia amarada per una inescrutable i profunda 

melancòlica i alhora radiant de fascinant bellesa no me la podia treure del cap, em 
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sentia presoner d`ella, però jo tenia l’esbós. Sense perdre temps em posà a la feina, 

tenia la impressió que una misteriosa força guiava les meves pinzellades, en dos dies 

d’intens treball tancat a l’estudi sense quasi sortir vaig posar fi a la pintura. Sí, era ella, 

idèntica, meravellosa, sublim, fantàstica, majestuosa, de mirada encisadora. Des d’ 

aquell moment advertí una plàcida sensació de tranquil·litat, tenia la impressió que tots 

dos havíem quedat en pau. Mai he parlat amb ningú sobre aquesta estranya història, 

però tampoc mai l’he oblidada. Potser algun dia s’esbrinarà i resoldrà aquest misteri, 

per si de cas jo no hi sóc a temps, aquí deixo el meu testimoni escrit. El retrat serà 

únicament per a mi, el penjaré en un lloc destacat de la meva pinacoteca i 

l’anomenaré: Retrat d’una noia desconeguda (Canyelles 1986) ”. 

L’estrany incident i la història de la Marina. 

Dins dels actes culturals de la Festa Major –que ja s’acostava– en honor a Santa 

Magdalena es faria la presentació i inauguració de l’exposició antològica del pintor 

Narcís Llopart en el quinzè aniversari de la seva mort. L’exposició seria itinerant i 

viatjaria per diverses ciutats per un període de dos anys finalitzant el seu periple a la 

ciutat de Barcelona. La comissaria de l’exposició havia cregut oportú que vista la 

relació que havia entrellaçat en una època pretèrita Canyelles amb el pintor –amb la 

plasmació d’una desena d’obres de temàtica paisatgística diversa del poble i els seus 

voltants d’una realització extraordinàriament meravellosa– fos aquí l’inici d’aquesta 

exposició homenatge. 

L’esdeveniment havia aixecat un gran interès general dins del món de l’art. S’ 

exposarien un total de quaranta quadres de diverses mides i temàtiques procedents de 

la pinacoteca particular de la família, de galeristes, de col·leccions privades del país, 

de França, d’Holanda i d’Alemanya cedides per l’ocasió. Entre ells hi figurava el Retrat 

d’una noia desconeguda. 

Un altre plat fort dels actes de la Festa Major era l’actuació en primícia del famós mag 

internacional Dimitri Petroff –conegut amb l’àlies d’El Gran Petroff– No es tractava 

aquest cop d’un simple espectacle de màgia del reconegut mag i il·lusionista. Dimitri 

Petroff havia llançat un gran repte del qual s’havien fet ressò tots els mitjans de 

comunicació. El repte consistia a fer desaparèixer totalment per uns instants el castell 

de Canyelles en directe davant dels ulls dels milers de persones que hi serien presents 

a l’acte per a després posteriorment fer-lo aparèixer de nou. 

Aquesta actuació havia aixecat una inusitada i tremenda expectació no només entre 

els habitants del mateix poble sinó també entre les moltíssimes persones 
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encuriosides i de totes aquelles apassionades pel món de la màgia que pensaven 

assistir al colossal esdeveniment. Només hi havia constància del gran mag americà 

David Copperfield que hagués realitzat un truc de màgia d’aquesta magnitud i 

envergadura fent desaparèixer davant d’una multitud de persones un avió de 

passatgers i també l’estàtua de la Llibertat a Nova York. L’èxit estava assegurat tant de 

persones com de mitjans de comunicacions. 

Actualment al castell residia el Sr. Adolf que si bé en un principi es va mostrar reticent 

a cedir-lo per aquest esdeveniment, quan se li va dir que rebria una compensació 

econòmica per les molèsties i una total garantia que, tant al castell com a totes les 

dependències tant internes com externes ningú accediria al seu l’interior ni sofririen 

cap deterioro, canvià d‘opinió mostrant-se d’acord.

Adolf Vallespir i Sagó, era el fill petit d’una família d’alta volada, tenia un germà i una 

germana més grans. Aquesta família posseïa vàries finques arreu del país, unes 

heretades i d’altres comprades, participacions accionarials en diverses empreses i 

també era posseïdora de diversos títols nobiliaris heretats dels seus avantpassats. Una   

família adinerada d’aquelles que tots els seus membres podem permetre’s el luxe de 

viure de les rendes produïdes pel seu patrimoni. L’avi dels Vallespir fou qui adquirí el 

castell a principis del segle XX amb la intenció de fer-lo servir de residència mútua, d’ell 

i de la seva dona, el dia en què es retirés definitivament dels negocis i poder gaudir 

ambdós d’una vida tranquil·la i relaxada en un bonic i senyorial indret. 

L’Adolf exercia de cigró negre de la família, malgrat que començà diverses carreres 

universitàries, al primer any les abandonà. Era el benjamí, des de petit sempre li 

havien concedit tots els capricis. Vivia extraordinàriament bé de renda com un rei, 

portant una vida de playboy a compte de la fortuna dels pares. De jove residí tot sol 

una temporada al castell, entre els vint i els vint-i-cinc anys. Aquí era lliure de portar la 

vida que li agradava sense controls, sense haver de donar explicacions a la família, 

amb sarau, festes, gresques, prop de Sitges, amb una munió d’amigues i amics que li 

reien les gràcies i amb constants embolics de faldilles, en resum vivia una dolce vita. 

Als vint-i-cinc anys marxà cap a la Costa Brava per dedicar-se a la promoció de festes  

i discoteques. Un parell d’anys més tard es traslladà a Eivissa continuant dedicant-se 

a la mateixa feina de promotor però iniciant-se a la inversió en el negoci immobiliari. 

Deu anys després se n’anà a la Costa del Sol per dedicar-se exclusivament als 

negocis immobiliaris. Els negocis li anaven prou bé fins que per voler estirar més el 

braç que la màniga les coses se li van anant torçant i els deutes el conduirem a la
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bancarrota, ho va perdre tot. Ara es trobava a l’edat de seixanta-dos anys totalment, 

arruïnat, solter, sol i sense una família pròpia. Havia malgastat la vida. 

Amb els seus germans les relacions havien acabat per ser molt tenses, malgrat els 

consells i avisos dels pares –ja difunts– i dels germans aconsellant-li que assegués el 

cap i alertant-lo de les perilloses inversions que feia, no els feu mai cas, dilapidà la part 

que li corresponia de la fortuna familiar, ara no li quedava ni un ral. Els germans 

acordarem passar-li una renda mensual i que se n’anés a viure al castell així no 

romandria deshabitat i ell estaria controlat. 

Els actes de la Festa Major començaren amb la lectura del pregó a la casa consistorial 

a càrrec d’un prestigiós i erudit historiador de la contrada. A mitja tarda es procedí a la 

inauguració de l’exposició antològica del pintor Narcís Llopart. L’acte va estar molt 

concorregut de públic: familiars, vells amics del pintor, personalitats del món de la 

cultura, del món de l’art, galeristes, crítics, periodistes, representants del món polític, 

de l’administració i alcaldes i regidors dels municipis de la comarca i de l’entorn. 

L´acte l’obrí l’alcaldessa que donà la benvinguda i una cordial salutació a tots els 

presents i agraí a la comissària de l’exposició el seu detall amb el poble de Canyelles. 

Passà posteriorment la paraula al biògraf del pintor que va fer una breu dissertació 

assenyalant els punts més importants de la vida del pintor, les etapes de la seva 

carrera artística, les seves vivències a París, la seva evolució estilística en el món de la 

pintura i emfatitzant la importància de la seva figura en l’àmbit internacional. La 

consellera de Cultura posà fi a l’acte elogiant el caràcter lluitador i valent del Narcís 

Llopart en la seva recerca artística, lloant el seu esperit bohemi i inconformista que 

possibilità que l´ esforç, no exempt en certs moments de sofriment, el fes reeixir com 

un dels pintors més reconeguts i apreciats –un exemple i un orgull per tots nosaltres, 

digué– amb una obra pictòrica molt valorada i repartida per arreu d’Europa. 

Després de servir-se un refrigeri el públic assistent començà a recórrer l’exposició fent 

diversos comentaris sobre la bellesa, la temàtica, l’estil, la calidesa, la riquesa 

cromàtica expressada pinzellada a pinzellada en els quadres. Una parella d’avis, 

veïns del poble tot d’una van exclamar en veu alta davant del quadre Retrat d’una noia 

desconeguda. 

–Aquesta noia se sembla molt a la Marina, la filla desapareguda del Santi i la 

Prudència. 

–Veniu, veniu de pressa aquí!– Van dir-li a l’altra parella d’avis amb la qual anàvem. 
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–No ho veieu, és la cara de la Marina, us en recordeu d’ella? 
  –Sí, és veritat, és increïble, quina casualitat, és la seva cara, sí, sí, la filla del Santi i la        

Prudència–. Respongué la parella d’avis. 

–Quina pena i quina desgracia la d’aquesta noia i la dels seus pobres pares, han 

passat molts anys, però cada vegada que hi penso em ve una esgarrifança al cor, va 

ser horrible–. Repetien en veu alta les dues parelles. 

Aquestes exclamacions sentides per altres grups de persones que voltaven pels 

costats feren que de seguida es formés un corró entorn de les dues parelles d’avis, 

encuriosides pels comentaris que dels seus llavis acabaven d’escoltar. Volien saber 

què havia passat amb aquesta noia, desitjaven conèixer la història. 

Es tractava d’una dolorosa història esdevinguda feia trenta-vuit anys, un fet luctuós, 

estrany, enigmàtic que només recordaven els veïns de més edat del poble. La notícia 

de l’extraordinària similitud de la imatge del quadre amb el rostre de la Marina es va 

escampar de seguida. S’obria un bagul d’on emergia una història trista i plena de 

tenebres. 

A més, a la nit succeí un fet inesperat que atià encara amb més força totes les 

especulacions i llegendes urbanes que s’havien construït al voltant de la misteriosa 

desaparició de la Marina. Era mitja nit quan començà a ploure de forma dèbil, de sobte 

un fort llamp acompanyat d’un estrepitós tro va fer saltar l’alarma de la sala 

d’exposicions. La lleugera pluja es va convertir en un ruixat molt fort. La sirena no 

parava de sonar amb un fragor molest i eixordadora. Un policia local es desplaçà fins 

al lloc per desconnectar-la i comprovar que no s’hagués produït cap incidència. Però al 

mateix moment en què obria la porta externa va rebre un inesperat cop de puny a 

la galta i una forta empenta que el feu tombar per terra fent-lo rodolar pels esgraons de 

l’ampla escala d’accés a la sala des del carrer. Mig estabornit, mullat per l’aigua de la 

forta pluja que queia incessantment va poder entreveure una figura d’home vestit amb 

un impermeable negre amb la cara coberta per un passamuntanyes que fugia de 

pressa com una llebre desapareixent entre l’espessor de la fosca pluja nocturna que 

no s’aturava. Espavilat per la fredor de l’aigua que li banyava tota la cara, el policia 

s’incorporà lentament, tenia tot el cos adolorit, pujà fins a la porta d’entrada, tancà 

l’alarma i donà l’alerta. 

Sortosament s’havia impedit un acte de vandalisme sobre el quadre del Retrat de la 

noia desconeguda que aquest inconegut agressor havia perpetrat. Només havia 

tingut temps de llençar-lo a terra i clavar-li una ganivetada en un lateral de la tela. El 

soroll punyent de l`alarma i la ràpida arribada del policia l’havia fet desistir i marxar a 

correcuita. Segons les opinions dels experts en restauració, la ganivetada no afectava 
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la integritat de la pintura. Ningú entenia la motivació d’aquest acte tan bàrbar i sense 

sentit, aquest atemptat incomprensible contra una obra d’art realitzat en la mateixa nit 

del dia de la inauguració de l’exposició. Quin fosc interès podia tenir aquesta persona 

en mutilar i destrossar un quadre? 

La pluja intensa i contumaç acompanyà el somni del poble tota la nit plovent sense 

parar, cap més llamp ni tro, només aigua. La torrentera que travessava el poble anava 

plena de banda a banda pràcticament estava en un no res d’inundar els carrers del 

seu voltant. La riera desbordà la seva llera, es produïren alguns esllavissaments de 

terra però sense revestir importància. A les set de matí la pluja va cessar, els núvols 

s’obriren i s’albirà una incipient claror del sol que anà escampant la seva llum 

progressivament com un suau mantell pels camps i teulades. 

La notícia d’aquest rar incident s’escampà al matí arreu del poble. L’estranya 

desaparició de la Marina era el tema de conversa de la gent, entre veïns i coneguts, a 

casa, al forn, a la botiga, al carrer, suportada per la veracitat testimonial d’aquells i 

aquelles que havien viscut el fet. Les persones de certa edat que havien visitat 

l’exposició la tarda de la inauguració coincidien en afirmar   la total semblança del 

rostre de la pintura amb el de la Marina. Encara bo que els seus pares eren morts feia 

uns anys, ja que sentir de nou en boca de tothom l’episodi els hagués representat 

reviure un gran dolor i un gran sofriment que mai els abandonà fins al darrer dia de les 

seves vides. 

La gent comença a fer córrer parleries i a treure’n rocambolesques conjectures 

referides a antigues desaparicions ocorregudes per aquests indrets. Un avi confessà 

que en diverses ocasions quan anava a treballar al camp a l’hora de l’albada, fosc 

encara, sense ni una ànima al carrer, havia vist una estranya figura de dona vestida 

totalment de negre que es passejava lentament pujant pel carrer del castell i que quan 

ell ja estava prop d`ella la figura desapareixia misteriosament. No ho havia explicat mai 

a ningú ni a la família per la por que sentia, confessà i pensant també, que ningú el 

creuria i que seria objecte de moltes riotes. No va ser l’únic en confessar, animats per 

aquest testimoni, dos avis més afirmaren també que havien vist la mateixa figura de 

dona vestida de negre passejant pels mateixos voltants. Era fosca i freda nit, venien de 

Vilafranca en cotxe, no hi havia ningú al carrer, tot estava totalment desert, en girar 

cap al poble pel carrer del castell, la van veure com venia caminant lentament cap a 

ells, un cop el cotxe arribà a la seva alçada l’enigmàtica silueta de dona desaparegué 

de forma misteriosa. No passaren mai més després de la mitjanit per aquest carrer i 

pels mateixos motius, per la por i la burla de la gent, no ho havien explicat mai a ningú. 

L’enigmàtica història viscuda a Canyelles pel mateix Narcís explicada en el catàleg de 
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l’exposició en relació amb el quadre “Retrat d’una noia desconeguda”, la semblança 

del rostre amb el de la Marina, la noia desapareguda i aquests darrers testimonis 

d’aparicions, serviren de teia per revifar entre més d’una persona la creença en 

fantasmes, en avisos de l’altra món i en fets paranormals. La comissària de l’exposició 

havia retirat el quadre per la seva reparació i l’havia substituït per una foto impresa de 

les idèntiques dimensions. Tothom frisava per visitar l’exposició i fer-se una selfie al 

costat de la foto. 

La Marina havia desaparegut sense deixar cap rastre de forma enigmàtica i misteriosa 

un matí de tardor que va apuntar amb fortes pluges feia trenta-vuit anys. Filla única 

concebuda pels seus pares en una edat una mica tardana, era a la joia de la joventut, 

tenia vint-i-dos anys, era una noia de gran bellesa, amb una aparença d’artista de 

cinema, extraordinària de caràcter, molt agradosa, de figura esvelta, un remolí de 

simpatia, una noia que fascinava a tothom. Aquell fatídic matí de pluja va sortir com 

sempre aviat de casa, però no es presentà al treball a Vilafranca. El seu cotxe –una 

furgoneta Citroën– no es bellugà del garatge, ningú, ni cap veí, la veié per enlloc. La 

forta pluja havia provocat que la riera es desbordés per sobre la carretera. Es 

rastrejaren totes les rieres fins a la desembocadura al mar, es buscà per tots els 

racons possibles, malgrat tot, dissortadament el cos de la Marina no aparegué. Era 

com si la terra l’hagués engolit. Passat el temps legal la van donar oficialment com 

desapareguda, sense tenir ni la més mínima idea, ni prova, ni sospita del que podia 

haver succeït. Pels seus pares va ser un gran i molt fort cop igual que per tot el poble 

que se l’estimava força. Algunes persones pensaven que la Marina havia fugit 

secretament de casa amb un home milionari que hauria quedat perdudament 

enamorat i seduït per la seva bellesa. Potser algun dia ella contactaria amb els seus 

pares per donar-los una explicació, però el cert fou que mai més se’n sabé res. 

El mag Petroff. 

Unes hores abans del gran espectacle de màgia Dimitri Petroff havia convocat una 

roda de premsa a la seu de l´ Ajuntament per atendre la gran quantitat de mitjans de 

comunicació que s’havia desplaçat per a donar notícia de l´extraordinari
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esdeveniment d’il·lusionisme i màgia. D’altra banda aquesta actuació en aquests 

moments feia de cataplasma per apaivagar l’ambient confús de parleries, històries i 

rumors sobre la misteriosa desaparició de la Marina que desencadenà el retrat del 

pintor Narcís Llopart i l’incident de la ganivetada de la qual encara es desconeixia 

l’autoria. 

El poble resplendia, lluïa com una gran lluminària, els carrers engalanats amb 

garlandes acolorides que s’entrecreuaven de balcó a balcó, les bombetes de colors 

que resseguien els troncs dels arbres i els perfils d’alguns edificis, plens de gom a 

gom de famílies, de joves, d’amics, d’avis, de pares i de canalla. Veïns i una multitud 

de forasters passejant, parlant, prenent gelats, menjant xurros, sopant. Les taules 

plenes dels bars i restaurants omplien els carrers i els seus racons igual que les 

barraques dels firaires i el soroll de les sirenes de les atraccions, dels cavallets, de les 

cistelles volants, de la roda. La dolça olor del sucre cremat de les pomes confitades, 

dels cotons de colors de sucre candi, de les ametlles garapinyades, dels trossos de 

coco, dels xurros i dels xuixos de crema es barrejaven amb la indescriptible remor de 

músiques i de veus de la gentada que com un eixam es bellugava cap a tots els 

costats, un brunzir hipnòtic t’endinsava dins del popular i agradable esperit d’alegria 

de la Festa que emplenava tot l’ambient. 

I arribaren les onze de la nit, l’hora del gran esdeveniment de màgia. Els accessos al 

castell s’havien tancat, només eren accessibles pels ajudants d’en Petroff. S’havia 

construït una petita plataforma col·locada a la part més alta del començament del 

carrer que envolta la muralla al peu d’on neix perpendicularment la baixada del carrer 

del Pou vers la carretera o avinguda principal. Un bon indret, davant a l’esquerra la 

muralla i el castell, a la dreta la zona del terreny on se situaria el públic, en aquesta 

plataforma s’emplaçarien l’alcaldessa, els regidors, el Cap de la Policia Local, l’Adolf i 

d’altres personalitats representatives del món del comerç i de l’hostaleria del poble. 

Des d’aquest indret es visualitzava una bona perspectiva panoràmica i es podia seguir 

l’actuació a pocs metres del punt on el mag actuaria. Darrere d’ells se situaven els 

tècnics responsables de la megafonia, de la il·luminació i de la televisió local que 

retransmetia l’actuació en directe a través de la web municipal. En Petroff s’emplaçava 

uns metres més enllà cap al mig del carrer que envolta la muralla en una tarima 

elevada de fusta i folrada amb tela de color blau clar salpicada de petits estels de color 

blanc, totalment fosforescent en la foscor per poder estar ben visible a la vista de tot el 

públic i el poguessin veure i seguir els seus moviments i gesticulacions. 

Un parell d’hores abans els ajudants del mag havien procedit a col·locar una 

envestida sobre el jardí de la part superior de la muralla que circumda el castell des de 
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la porta externa de ferro, al peu de l’escalinata de l’església, fins a l’entrada a l’interior 

de les dependències. L’envestida consistia en uns llargs tubs metàl·lics que, 

sustentats a terra sobre uns grans trípodes, s’entrellaçaven entre ells per baix i per 

dalt amb altes tubs d’idèntica llargada. A la part superior dels tubs s’havia muntat unes 

petites corrioles, a la inferior al llarg de tots els tubs descansava ben plegada una gran 

lona fina de niló de color blau clar que havia estat subjectada a uns cables que 

penjaven de les corrioles esmentades, es tractava en definitiva d’un immens teló penjat 

damunt la muralla per donar cobertura a un immens escenari amb un únic i singular 

protagonista: el Castell. 

Milers de persones s’amuntegaven en el pla i vast solar de sota el carrer que encercla 

la muralla. Les primeres pràcticament a tocar d’on estaria col·locat el mag, estenent-se 

la gentada fins a arribar a ocupar la totalitat de l’avinguda principal i carrils adjacents, 

entre la baixada del carrer del Pou i fins a arribar pràcticament a la zona de la rotonda 

d’accés a l’autovia, estava tot ple de gom a gom i des d’aquí es visualitzava 

perfectament tot sense problemes. Diferents mitjans de comunicació: televisions, 

diaris, periodistes i fotògrafs havien emplaçat les seves càmeres. Tothom empunyava 

el mòbil, les seves pantalles il·luminades formaven una bellugadissa catifa de llumetes 

intermitents que recordaven una sorprenent desfilada de cuques de llum. El castell 

resplendia amb majestuositat il·luminada com mai ningú l’havia vist. Sobtadament va 

sonar per la megafonia. 

–Senyores i Senyors amb tots vostès un dels mags més mítics, extraordinaris i 

sensacionals del món: el gran Dimitri Petroff, un fort aplaudiment pel mestre! 

El Gran Petroff aparegué seguit pels llums dels focus caminant cap a la tarima, abillat 

amb un frac de color blau ple de lluentons, que el feien brillar com una esfera de 

discoteca, camisa blanca com la neu, corbatí negre, barret de copa i amb el seu 

inseparable bastó de mag. Una gran onada d’aplaudiments i crits es va aixecar 

emplenant amb la seva fressa l’ambient, els carrers i tots els racons del poble. Quan 

en Petroff començà a parlar la seva veu silencià tota la cridòria i es féu l’indiscutible 

propietari de la nit. 

–Bona nit, estimat i meravellós públic aquí present, uns veïns d’aquí i força vinguts de 

tot arreu. Ens trobem en aquest bonic, agradable i pintoresc poble de Canyelles que 

m’ha donat l’oportunitat de realitzar com acte estel·lar de la seva festa Major 

d’enguany, cosa que us agrairé sempre per la vostra confiança, un dels trucs de màgia 

més difícils, potser m’atreviria a dir el més difícil, el més complicat el més complex dels 

que s’han efectuat fins avui a tot el món. Poc mags han estat capaços 
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de portar-lo a terme. David Copperfield, l’únic, l’extraordinari, el suprem, el sublim, el 

més gran mag de tots els temps va fer desaparèixer l’estàtua de la Llibertat a Nova 

York. Jo, humilment intentaré després de tres anys d’estudis, esforços i molts assajos, 

emular-lo fent desaparèixer durant un minut el castell d’aquest bonic poble. Vosaltres 

estimats us ho mereixeu per la vostra gran confiança. 

El públic li dedicà un calorós i afectuós aplaudiment, després prosseguí. 

–Ara el vegeu completament il·luminat per tota una filera de focus que l’envolta tant 

per aquesta part de davant com per la part del seu darrere. Una fina lona de niló blau, 

com si fos el teló d’un escenari, el cobrirà i l’ocultarà a la vostra vista. A un senyal meu 

s’apagaran tots els llums per uns segons i tots romandrem per uns instants dins d’una 

misteriosa foscor màgica. Un únic focus de llum negra apuntarà sobre la meva figura 

perquè tothom pugui veure’m i seguir els meus moviments. Em giraré cap al castell, 

alçaré el meu bastó de mag amb el qual donaré tres cops a l’aire. Un, dos, tres i fet! 

Caurà la lona, es tornarà a donar tots els llums i llavors podreu contemplar com el 

castell ha desaparegut totalment. Passat un minut a un senyal meu s’apagaran els 

llums de nou per un instant i immediatament ens tornaran a encendre, el castell 

apareixerà un altre cop al seu lloc totalment il·luminat i lluint com un safir a la vista de 

tothom. Us sembla bé benvolgut i estimat públic? 

Un sonor i llarg sí va retronar pels quatre cantons. 

–Doncs obriu ben bé els vostres ulls, prepareu les vostres càmeres i els vostres mòbils 

perquè tot passarà de forma ràpida i seguida, no us perdeu detall d’aquests instants 

prodigiosos plens d’una gran irrefrenable intensitat màgica que potser mai més 

tornareu a viure ni a veure,  però que us prometo sempre recordareu. 

De nou un silenci profund i espès gravità sobre el públic, en Petroff es girà amb 

solemnitat cap al castell, alçà la vista amunt, aixecà la mà dreta dins la qual sostenia el 

seu bastó de mag i apuntant amb l’empunyadura cap al castell, amb un gest sobtat i 

ràpid de la mà, feu apujà veloçment el teló de niló ocultant la visió del castell. 

S’apagaren tots els llums, un raig de llum negre il·lumina al mag amb uns colors de 

tonalitats psicodèliques i matisos surrealistes que anaven variant en funció dels seus 

moviments. En Petroff va adreçar de nou l’empunyadura del seu bastó i brandant-lo 

cap amunt per tres cops, cridant amb tronadora veu: un, dos, tres, fet! El teló va caure i 

tots els llums s’encengueren al moment. Per tots els misteris del món el castell no hi 

era, havia desaparegut. 

Tots els presents quedaren per un instant completament astorat i tremendament 

sorpresos. Semblava impossible i inaudit, ningú s’ho podia creure, com ho podia haver 



���

fet. Però reaccionaren ràpidament a la seva impavidesa, els llums dels mòbils i de les 

càmeres fotogràfiques s’apoderaren del moment, constants i infinites ràfegues de 

flaixos s’estengueren per damunt dels caps de la multitud enfervorida. Calia fer-se 

una selfie abans que finissin els darrers segons del minut de temps. 

En Petroff es girà parsimoniosament cap al públic, aixecà tots dos braços i fent un 

ràpid gest d’esquerra a dreta amb la mà que sustentava el seu bastó de mag 

s’apagaren tots els llums, tornà a dir: –Un, dos, tres, fet!–, apujà el teló de niló i l’ 

instant descendí. El castell aparegué de nou a la vista de tothom amb la seva silueta 

esplendorosament il·luminada. 

Un esclafit d’aplaudiments s’apoderà de la nit expandint el seu clamor per tot els 

racons amb una simfònica ressonància. El gran Petroff estava ple de satisfacció, el 

seu rostre vessava joia, el truc s’havia desenvolupat amb una factura perfecta. No 

parava de donar les gràcies i de saludar a tot el públic amb elegants i afectuoses 

gesticulacions. Els aplaudiments i crits de bravo no cessaven ni tenien atura. 

Una tragèdia ajornada. 

Tot d’un plegat en Petroff i el seguici de persones que l’acompanyen situats propers 

d’ell perceberen a les plantes dels peus una estranya vibració com si fos l’inici d’un 

terratrèmol. Sobtadament una part de la muralla, uns metres més enllà d’on 

s’emplaçava en Petroff, s’escardà per la seva part mitjana, un munt de pedres saltaren 

sobre el carrer acompanyat d’un enorme terrabastall, rodolant com pilotes de bitlles 

cap al solar de davant on s’acumulava una nombrosa part de públic que començà a 

xisclar i a córrer cap als costats i cap endarrere com ànimes que empaita el diable. 

Sense donar temps a reaccionar, la muralla vomità una allau d’aigua fosca i fang que 

lliscà darrere les pedres i una espessa massa negra de llot s’escampà sense fre. Els 

xiscles de la gent s’incrementaren d’una forma vertiginosa, posaven la pell de gallina, 

la gent corria de forma esbojarrada avall cap al carrer principal. Tothom quedà 

petrificat, esparverat, espantat, no donaven crèdit al qual estava succeint. En Petroff 

fent un bot fugí ràpidament de la seva tarima cap al lloc on eren les autoritats, cridant. 

–Demaneu calma per megafonia, que la gent no s’atropelli, sobretot que no es 

provoqui una immensa estampida humana. 

Finalment l’onada de fang s’aturà, per l’orifici que s’havia fet a la muralla encara 

regalimava aigua que descendia pel pendent del carrer. Una immensa llengua de fang 

s’havia format travessant-lo de forma perpendicular, des de l’esmentat orifici fins al 

solar de sota el carrer ocupant quasi la meitat de l’espai on se situava el públic, 
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imitant la forma capritxosa d’un gegantí tobogan. Els xicles s’aturaren quasi al mateix 

moment en què cessà el flux de fang i llot, la gent que havia marxat del lloc lentament 

s’aproparen de nou cap a la zona, amb els mòbils i càmeres a punt, malgrat els 

advertiments de no acostar-se que es feien per megafonia. 

No havien transcorregut gaires segons quan bruscament un gran fardell cobert de llot i 

verdet de forma allargada i cilíndrica, que recordava per la seva forma la figura d’una 

mòmia, aparegué pel forat lliscant per el pendent del tobogan de fang fins a detenir-se 

al peu del mateix a pocs metres d’on començaven a aplegar-se una munió de curiosos. 

De nou se sentiren xicles però de seguida finalitzaren, un silenci tètric inundà 

l’ambient, l’astorament era general i la curiositat i xafarderia també. Una brisa 

tenebrosa envaí l’atmosfera. La megafonia trencà el silenci advertint que ningú 

s’apropés, que ningú toqués l’objecte, que s’abandonés la zona, que ja s’havia alertat 

als Mossos d’Esquadra, però sense obtenir gaire èxit. L’extraordinària situació 

destil·lava un grau molt alt d’incontenible morbositat. Tots aquells que havien marxat 

espaordits ara retornaven formant una marabunta humana apinyant-se pel tot l’ample 

de l’avinguda principal a la caça de nous i inesperats esdeveniments. 

Igual que un bon cop de destral trenca un tronc de fusta, una anònima i forta veu 

provinent de la multitud trencà el mutisme que regnava a l’ambient. 

–Deu ser el cos de la Marina, aquella noia desapareguda fa força anys! 

Un gran enrenou i cridòria començà a emplenar el mòrbid silenci ambiental només 

trencat pels reiteratius avisos de la megafonia. Els mòbils no paraven de filmar i fer 

fotos, algunes persones començaren a fer-se selfies prenent com a fons el castell, la 

llengua de fang i el sospitós embolcall, que s’assemblava una mòmia, que hi 

reposava a sobre la llengua de fang en una posició inclinada igual que un sarcòfag 

egipci. Els mitjans de comunicació no paraven de gravar-ho tot des de totes les 

perspectives possibles. L’oblidada història de la Marina havia corregut com un reguer 

de pólvora entre la gent, de viva veu, per les xarxes socials i estava a punt de fer 

esclatar un polvorí. 

Alguns dels presents començaren a cridar. 

–Sí la noia desapareguda, va ser assassinada, aquí dintre segur que hi ha el seu 

cadàver! 

Els crits es feren corals i la morbositat de la situació feia pujar el to. El públic un cop 

passat l’ensurt volia més espectacle. Alguns encetaren una nova tanda de crits. 

–L’assassí devia viure al castell, justícia per la Marina! 
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D’altres responien. 

–Sí, sí, veritat, veritat, l’assassí vivia al castell, justícia per la Marina! 

S’aflamava una insana set de justícia popular. 

La gent continuava cridant de forma repetitiva les mateixes frases, adreçant les 

mirades envers el castell. 

–Assassí, assassí!– Justícia per la Marina! 

La situació esdevenia per moments complicats. Era un linxament en massa d’un 

desconegut culpable sobre un aparegut i un suposat cadàver de la seva víctima 

embolcallada com un paquet. 

L’alcaldessa i la resta de la comitiva havien quedat també petrificats, restaven quiets, 

muts, sense paraula a la tarima, la visió de tot el que havia succeït havia estat 

immillorable. En Petroff balbucejava amb la vista fixada a la zona dels fets. 

–No m’ho puc creure, he viscut situacions complicades i estranyes a la meva vida 

professional, però mai havia viscut una situació tan extraordinàriament excitant, 

inquietant i surrealista. 

L’Adolf tenia el rostre totalment desencaixat i pàl·lid, semblava que estigués a punt de 

donar-li un col·lapse, tenia la vista perduda i la suor li rajava amb força per la cara d’un 

mode inusual, els llavis i la boca li tremolaven. 

–Et trobes bé Adolf, et passa alguna cosa?– Li preguntà l’alcaldessa. 

La cridòria de la tumultuosa massa de gent era incessant augmentant cada cop més el 

volum de les seves consignes justicieres. En un instant es produí una situació que 

ningú haguera sospitat ni imaginat mai que convulsà a tothom d’una forma 

estremidora. 

L´Adolf saltà sobtadament com un posés sobre un dels policies locals que tenia al 

costat, que acompanyaven a les autoritats, i amb una forta estrebada li va llevar l’arma 

reglamentària que portava al cinturó. Tots quedaren terriblement paralitzats, sense 

parla, plens de por, terror i pànic. L’Adolf reculà i apuntant al grup amb la pistola cridà. 

–Esteu quiets, no intenteu res sobretot vosaltres els policies locals, no vull fer mal a 

cap persona, a ningú, quiets en darrere tots!– I aixecant la pistola cap l’aire disparà un 

tret. 
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Com un llamp un intens alarit de terror provinent del públic s’escampà per l’atmosfera 

de la càlida nit i algunes persones de forma reflexa s’acotaren a terra aterrits de por. 

–Però es que t`has tornat boig, que t’has begut l’enteniment Adolf?          –    Li deia en veu ferma

l’alcaldessa. 

–Estàs cometent un delicte, asserena’t Adolf, confia en nosaltres, no volem que tu ni 

ningú prenguí mal!– Li repetia en veu calmada el Cap de la Policia Local. 

–No feu res, esteu tranquils, feu el que us diu, calma’t Adolf, assossega’t!– Li deia en  
Petroff intentant creuar sense èxit la seva mirada amb la de l’Adolf per a provar 
d’aplicar-li una ràpida hipnosi i aconseguir asserenar-lo i apaivagar-lo abans no 
cometés alguna desgràcia. 

Però l’Adolf estava fora de si, amb la mirada perduda, les òrbites dels ulls vermells, les 

venes se li marcaven per ambdós pols del seu rostre, la respiració ràpida, la suor li 

regalimava per tot el cos. Era una bèstia salvatge ferida de mort. Amb la pistola a la 

mà s’acostà cap al peu del marge, llençà una mirada plena d’ira i menyspreu a la gent 

concentrada i adreçant-se a la multitud cridà amb tota la seva força. 

–Va ser un accident, va ser un desgraciat i lamentable accident!– Ho juro, va ser un 
accident!– Repetia sense parar amb una veu forta que ressonava per la megafonia, 
després confessà. 

–La Marina i jo havíem mantingut una curta relació amorosa. Aquell fatídic dia la 

Marina passà abans d’anar al treball a veure’m. Estava molt enfadada en mi, deia que 

jo només havia volgut aprofitar-me d’ella, que ella era un trofeu més per penjar a la 

prestatgeria del meu egoisme i supèrbia, que totes les meves promeses d’amor eren 

falsedat simplement una colossal i gegantina mentida. Però tu que en penses, li 

respongué jo. Tu no ets res més que una pobra noia de poble, tu no arribes al meu 

nivell social, que no ho veus, ets una plebea, això sí, molt guapa i atractiva. Jo, noies 

com tu puc tenir-les a cabassos, tot s’ha acabat. No t’ho has passat prou bé el temps 

que ha durat la nostra aventura? Doncs marxa a treballar i adéu-siau! 

I continuà explicant. 

–La Marina quan va sentir aquestes paraules embogí de ràbia i menyspreu cap a mi. 

Començà a colpejar-me el rostre amb els seus punys, plorant i cridant-me desgraciat, 

maleït siguis per sempre, només t`has aprofitat de mi, jo que em pensava que 

m’estimaves de debò. Estàvem a la cuina del castell. Jo intentant esquivar l’allau de 

cops vaig donar-li una empenta per treure-me-la de sobre, però la fatalitat a vegades 

s’acarnissa amb els humans. La mala fortuna féu que ensopegués i caigués 

d’esquena picant amb la nuca contra el cantell d’una de les pedres que envolten 

l’antiga llar, es desplomà a terra picant de nou amb un dels seus polses sobre un 
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costat de la placa de ferro protectora de les flames. Em vaig acostar de seguida cap 

ella i acariciant-li la cara i dient-li: 

–Marina, Marina, Marina! –no en sens! – obre els ulls, Marina! –oh, Déu meu! – està 

morta! – està morta! 

El pànic s’apoderà de tot el meu cos, no sabia que fer, pensava que ningú creuria la 

veritat. Quan vaig poder dominar el meu estat d’horror, la vaig embolicar i lligar en 

dues grosses catifes i l’enterrà als fons del racó del jardí sota la part més recòndita de 

la muralla. 

La gent havia seguit en força detall la seva confessió pública i un cop escoltades 

aquestes darreres paraules de l’Adolf passà de la calma relativa al retret enfurismat 

amb una immediatesa sorprenent, repetint amb veu alta una cascada d’insults i 

aixecant les mans de forma més o menys compassada. 

–Covard, mesquí, assassí! –Assassí! –Assassí! –Covard, assassí! 

–Desgraciat fill de puta! –Desgraciat, mesquí! –T’haurien de penjar! –Cabró criminal! 

L’Adolf estava rabiós, la sang li bullia, ple de frenesí s’acostà un pas més cap al marge 

del carrer, llançà una mirada escrutadora plena d’ira i d’odi i començà a escridassar-

los. 

–Colla de desgraciats, colla de gentussa, que només busqueu com a hienes alimentar- 

vos de la carronya humana, bandada de voltors que us arremolineu sobre el meu cap. 

Jo la vostra presa, espereu el meu darrer hàlit de vida per llançar-vos sobre el meu 

cadàver. Vosaltres, colla de llops què sabreu el que és viure tota la vida amb el pes 

d’una mort a la teva consciència. És com tenir una daga clavada al cor i estar ferit de 

mort per sempre fins al darrer dia de la teva existència. –Au, vinga, vinga! –Tingueu 

tots a punt els vostres mòbils i càmeres que ja s’acosta l’hora del gran sublim moment. 

–Jo, i només jo, posaré fi a l’últim acte d’aquesta llarga tragèdia. 

La seva veu retronava per totes les bandes, una estranya sensació de basarda 

s’apoderà de l’ambient al mateix temps que una lleugera brisa calenta començà a 

bufar. La cridòria havia minvat convertint-se en una amarga remor, la gent romania en 

suspens, expectant i atònita. 
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Aleshores l’Adolf plorant com un nen amb uns ulls completament ofegats de llàgrimes 

que li corrien com dos rierols pels ambdós costats del rostre amb una veu trencada 

però ferma digué. 

–Marina, tu has sigut l’única persona que m’has estimat. Jo, encegat pel meu egoisme, 

per la meva supèrbia, per la meva vanitat, immodèstia, jactància i vacuïtat de la meva 

persona vaig destruir la totalitat de la teva vida i destrossat la meva. Mai he sigut feliç, 

mai ningú m’ha estimat, estic sol i arruïnat, només desitjo morir. El meu pecat m’ha 

perseguit sempre sense remissió. 

Llançà un gran sospir i aixecant els ulls al cel, digué. 

–Marina des d’enllà on siguis, perdona’m pel mal que t’he fet. 

I acostant la pistola al seu pols dret amb l’índex de la seva mà tirà del gatell. 

Un soroll fort, breu i sec recorregué la nit, seguit d’un xiscle col·lectiu d’horror. El cos 

de l’Adolf es desplomà de seguida a terra, la sang li brollava a borbollons per la 

templa, de seguida es forma un bassal al voltant del cap que lliscava lentament carrer 

avall. L’olor de la sang començà a impregnar l’aire. 

Tothom quedà glaçat, la multitud deixà de cridar, tothom emmudí, una llosa de silenci 

cobrí l’ambient. Els que estaven a prop quedaren estupefactes sense respiració. 

L’alcaldessa s’esvaí, alguns regidors i acompanyants sofrirem arcades provocades 

pels intensos nervis de la mateixa situació viscuda tan a prop i d’altres deguts als forts 

espasmes de l’estómac no pogueren evitar vomitar. El públic començà a abandonar 

l’indret, entre plors, xiscles, nàusees, vòmits, situacions d’ansietat i esvaïments, 

algunes persones les hagueren de fer seure o estirar a terra. Els únics que 

conservarem la ment freda foren en Petroff i el Cap de la policia que reaccionaren 

ràpidament atenent i donant instruccions per la megafonia. Alguns veïns propers 

acudiren prestos a ajudar als membres de la comitiva municipal, de seguida arribaren 

altres policies locals, membres de protecció civil i personal sanitari del qual prestava el 

servei d’emergència a l’esdeveniment. El cos de l’Adolf fou cobert per un tros de 

tendal de ràfia que va aportar una de les ajudants del mag. La pistola fou recollida 

diligentment i guardada en una bossa de plàstic pel Cap de policia, la resta de policies 

amb l’ajuda del personal d’en Petroff precintaren tota la zona. 

Cap al lluny ja es captava apropar-se dels ecos dels sons de les sirenes, i es podia 

apreciar a la llunyania crepitar lumínic dels colors blau, taronja i vermell dels vehicles 

dels Mossos d’esquadra, ambulàncies i bombers que s’acostaven vertiginosament per 

l’autovia com estels fugissers en una nit de negres presagis. 
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Un epíleg inacabat. 

La nit fou horriblement llarga. Els Mossos acordonarem i tancarem la zona dels fets. El 

personal sanitari no parava d’atendre casos de desmais i d’angoixa. Els bombers 

examinarem els efectes del forat a la muralla i esbrinarem la possible causa de 

l’esllavissada. La gent anava marxant amb parsimònia més d’un encara amb la càmera 

del mòbil oberta per no perdre detall. 

Més tard arribaren inspectors de la brigada d’homicidis, el forense acompanyat pel 

jutge de guàrdia. Es procedí a l’obertura del sospitós fardell. Efectivament a l’interior es 

contenien les restes d’un cadàver suposadament d’una dona per la llarga mata de 

cabells que penjaven del crani. Amb total certesa havia de tractar-se del cadàver de la 

Marina, un cop fetes les oportunes diligències policials i forenses el jutge autoritzà 

l’aixecament i el trasllat al dipòsit del tanatori.

De bon matí a l’Ajuntament ja es trobaven reunits l’alcaldessa amb els seus regidors, 

tots ells recuperats en gran part del malson viscut la fatídica nit passada, però 

extenuats pel cansament, sense haver pogut clicar encara l’ull ni la més mínima 

estona a conseqüència d’aquesta situació tan bregada que tenien sobre la taula. 

Calia decidir si es clausurava la totalitat o una part de la resta d’actes de la Festa 

Major, o si realitzar només els actes programats pels infants i les celebracions 

religioses previstes pel dia de la patrona. I també un enrevessat dilema a resoldre: es 

declarava dol oficial per la mort   de l’Adolf malgrat que havia confessat públicament 

l’homicidi no voluntari de la Marina, o es declarava dol oficial per la Marina malgrat 

que la identificació oficial de les restes del cadàver trigaria segurament uns quants 

dies, o potser declarar dol oficial per tots dos. Quina podia ser la reacció de la gent? 

A mig matí es començà a denotar una notable afluència de forasters que venien de 

visita al poble, però que a mesura que avançava el temps esdevingué una allau de 

persones que convertiren el poble en un centre de peregrinació de curiosos, tafaners i 

xafarders mòbils en mà. Els noticiaris havien informat de la notícia, les xarxes socials 

anaven plenes amb fotos i vídeos, tot el succeït s’havia escapat per arreu, s’havia 

encès la metxa, la tragèdia adornada pels rivets del misteri i ben embolcallada per la 

morbositat és com un ham que atrau la multitud. 

Malgrat que tots els carrers que envoltaven al castell i la zona del solar on es 

produïren els esdeveniments romanien tancats fins que la policia científica finalitzes el 

seu treball, una continuada processó de gent s’apropava fins a les tanques 

metàl·liques, que barraven el pas i l’accés a la zona, instal·lades a l’avinguda principal, 

per fer-se la foto o el vídeo amb el castell, el forat de la muralla i la llengua de fang 
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com a fons, i d’altres per dipositar un ram de flors, un objecte amb una inscripció o 

encendre un llantió. 

El gremi de restauració estava contentíssim, els bars, terrasses i restaurants plens de 

gent a tota hora, els firaires contents també per la reeixida de públic i vendes. 

L’exposició antològica del pintor Narcís Llopart un èxit indescriptible de públic, calia fer 

cua per visitar-la, el quadre Retrat d’una noia desconeguda –encara que es tractés 

d’una fotografia en substitució de l’original– era el més fotografiat, fer-se una selfie 

esdevingué una obsessió, un ritu a acomplir per tothom, i ja es donava com una 

certitud que l’autor de la ganivetada havia estat l’Adolf. 

Dimitri Petroff temia per una possible pèrdua de protagonisme i per veure eclipsada la 

seva merescuda fama després de la brillant i sublim actuació que havia realitzat amb 

el gran truc de la desaparició del castell a conseqüència d’aquest imprevist i surrealista 

esdeveniment, més propi d’una funció de teatre, d’una sarsuela o d’una novel·la negra. 

Però s’empesca la manera de ser entrevistat pels canals de televisió i de ràdio 

presents –el cert és que no sabrem mai si utilitzà les seves arts màgiques– i va 

esdevenir l’estrella dels noticiaris i entrevistes donant una pila d’explicacions, tant del 

seu gran número de màgia com dels dramàtics fets esdevinguts, acumulant més 

anomenada i notorietat a la seva ja reputada figura i carrera. El Gran Petroff era un 

mestre de la màgia en tots els sentits més polièdrics de la paraula. 

Ja es coneixia la causa de la sorprenent esllavissada, segons l’informe del cos de 

bombers, era la conseqüència de la construcció d’un xalet uns metres més amunt del 

castell. Els operaris de l’obra havien bellugat terres i picat la roca per fer-ne la base de 

la  construcció, els fonaments estaven a mig fer i l’obra feia mesos que restava aturada 

i tal qual s’havia quedat. Aquests moviments de terra haurien provocat que el curs de 

l’aigua de les fortes pluges del dia anterior fou desviat cap aquest indret filtrant-se per 

les escletxes provocades per les excavadores a terra. L’aigua seguí camí avall per 

dins la muntanya fins a la zona del castell on creà una bossa que s’acumulà al fons de 

la muralla a l’alçada de la zona de drenatge del jardí, fins que arribà un punt en el qual 

la pressió d’aquesta bossa d’aigua rebentà el mur, provocant també al mateix temps un 

colossal clot al jardí per on s’escolaren plantes, torretes, terra, pedres i tot el que hi 

havia cap a l’abisme de la nit. 

Quatre dies més tard a la sala d´ autòpsies de l’Institut de Medicina Legal de 

Barcelona, quatre persones abillades amb bata, barret, mascareta i guants de làtex, 

envoltaven la taula de fred marbre blanc on s’aplegaven les restes del cadàver aflorat 
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a l’esllavissada. Eren la Doctora forense, la Fiscal assignada al cas, el Comissari en 

Cap de la policia de la zona metropolitana sud i el Cap d’inspectors de la brigada 

d’homicidis. Tots ells amb rostre circumspecte intercanviaven mirades, esperant les 

explicacions de la Doctora forense. Aquesta es va dirigir a tots ells amb una veu clara i 

modulada dient-los. 

–Senyors, fetes les corresponents verificacions i anàlisis pertinents de les restes del 

cadàver trobat, es constata que es tracta d’una dona, de trets caucàsics, d’una edat al 

voltant dels quaranta anys, d’una alçada de metre vuitanta aproximadament, el fèmur 

presenta una cicatriu que correspon probablement a una fractura feta per un accident 

de motocicleta o d’esquí, el crani no presenta cap cop ni fractura, ni lesió enlloc, el 

color dels cabells és ros, l’antiguitat del cadàver és d’uns quinze anys, només portava 

de roba uns sostenidors de seda d’una marca de luxe, no hem trobat cap empremta i 

no s’ha trobat cap altre indici que pugui aclarir o ajudar a la identificació del cadàver. 

Per tant es pot afirmar que les restes del cadàver aparegut en l’esllavissament de 

part del mur de la muralla del castell de Canyelles no es corresponen en absolut amb 

els trets descriptius de la Marina, la noia desapareguda fa trenta-vuit anys. Aquí sobre 

la taula tenim les restes d’un cadàver d’una altra víctima femenina de moment 

totalment desconeguda. 

L’expressió dels rostres de la resta dels presents va adquirir unes connotacions plenes 

d’astorament, de perplexitat i d’increïble sorpresa. Es va produir un llarg silenci només 

trencat per les paraules de la Fiscal adreçades al Comissari i al Cap d’inspectors. 

–Tenen vostès un bon marró sobre la taula. 

–Mare de Déu Senyor, no m’ho puc creure, qui ho havia de dir, tot semblava estar 

resolt. 

Contestà el Comissari. 

El Cap d’inspectors girant-se cap al Comissari li digué. 

–Les coses no passen mai com nosaltres pensem sinó com l’atzar ho decideix.  La 

Doctora forense assentia amb el cap mentre somreia.

FI 




