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QUESTIONS DE TRAMIT

En realitat, el fet s'esdevingué adarreries d'una prima-
vera, pero amb el cor a la ma es pot afirmar que aí.xoera :~igual.
Hauria pogut ec6rrer a qualsevol epoca de l'any. O mai, perque

. "

va tractar-se d'un d'aquests fets insolitsque fan de mal regis-
trar.

Pels volts de mig matí,va presentar-se en una comissaria
de l'Eixampla un ·jove ben vestit, d'un asp~cte agradable i que
respirava bona educaci6 tot elle En aquells moments, hi havia
una llarga cua de ciutadans que esperaven torn per renovar el
carnet d'identitat, pero el jove va passarde llarg i s'ad:h~9h
directament eap a la porta. Es va produir linpetit aldarull, de
gent que protestava contra els barruts que ,fan el viu, i el ma-
teix policia que custodiava l'entrada va fer el gest dtagafar
el jove pel brag i encaminar-lo cap al final de la cua.

-:t:sique jo vinc per una altra cosa -rí.í.gué el nouvingut amb
una gran polidesa-. He comes u~ assassinat i em presento perque
.em tanquin •

'Es van aen tí.rveus de "Ep , alte! Aixo ja s6n figues d 'un
altre paner!" 1 tothom es va apartar una micaper no interferir
la imminent acci6 de la justícia. El policia es va canviar la
metralleta de m~ i empe~y~ suaument el jovécap a dins.

De primer va tntervenir-hi un caporal de Logronyo,
~ ¡un sergent d'Almeria i, com a remat, un inspector que ja

molts anys que vivia i treballava a Catalunya, onhavia prospe-
- ' ,

rat cedint ara d'ací, ara d'allh, i es trobava,,en plena crisi
de desconcert. A vegades, li semblava quejahoentenia tot, pe-
ro de cop i volta queia en estats'de depressi6 que li feien
creure que mai no entendria res,

despr~s
feia

-Segui -va dir l'inspector al jove, en fer-lo passaI al
seu despatx-. En que el podem servir?
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-He matat una persona i he vingut perque m'agafin. ~s elmeu deure.

L' inspector va cridar un policia mec.anograf, tot dient-li
que anava a comengar un interrogatori .i·que prengués nota de tot.

-Nom i prOfessi6, si us plau •••.
-Evarist Dosrius i Mataplana. Antiquari~
-Edat i estat civil?
-Trenta-dos anys. Solter.
-Domicili?
-'''Pensi6La Dogaressa", del barri de Ri bera.
-Bé. Ara digui'ns el nom de la víctima iles circumstanciesdel crim •.

El jove es va algar de la cadira i exclam~: "Aixo sí que
no! S6n Coses íntimes." L'inspector es va allisar els cabells,
encengué un cigarret i va apagar-lo de seguida, méntre canviava

'de lloc uns papers de la Seva taula.Tot ha feiasense un objec-
tiu.determinat, ben b~ d'esma i en espera de recobrar eís sentits.

-Senyor Dosrius -digué iinalment_: nosaltres tenim'molta
feina i voste,. a í.xf a primera vista, no sembla que vulgui fer el .
graci6s.Ern vol explicar que ha vingut afer? .

-Oh, és senzillíssim. He comes un delicte greu i em presen-
~o a la policia. Qu' mIs volen? Vost' m'aca~ dedir que tenen

~ . '. .. .mol ta feina i jo procur,o estalviar-los tota la que pugu í ,

. ~·Pero és de deb~ que ha mata~ algú?
-1 tant!
-Doncs' és de rigor que ens digui de qui es tracta i comha anat la cosa •••
-Aquestes deuen ésser les seves normes,pero no pas les me-

ves. Per a mi,. la discreci6 's indispensable i ~ comprometr~ mai
la vida privada de cap Persona, per molt que l'hagi matada.
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-Ha de comprendre que si no ens dóna els detalls no el po-

dem acusar de res ••~
-L'acusació seria del tot baldera. No cal. Jo confessb la

meya culpa i aquf em tenen. Perque ho haurfemde complicar, ara?
-Voste deu tenir molt poca experiencia en qUestions poli-

cfaques.
-No en tinc cap~ Considero que aixo m'ha de donar respec-

tabilitat als seus u~ls, o sigui que m'had~ creure. Ja pot su-
posar que no em diverteixo gens en demanar":'los'queem tanquin,
perqu~ estimo apassionadament l'aire lliure~ Es tracta ben bé
d'uns escrúpols de consciencia que les autoritats haurien d'apre-
ciar altament •••

L'inspector també es va aixecar det.Lavaeva: m.odesta poLtro-
na i va fer un parell dé tombs per la pega. '''Noapunti res més
fins que l'avisi", va ordenar al policia me canbgr-a.r, Tot seguit,

va acarar-se a l'aspir;;lnta pres ili digué: .
, -Vagi-se'n a casa seva i reflexioni. Quan.tingui les idees

cIares torni i mirarem d'arreglar-ho.a gustdetothom.
-M'hi nego rotundamente
-Doncs m'o~ligar~ a treure'l a empent~s.~.
-No ho'pot fér. Jo tinc els meus dretsi voste

obligacions.
..

té les seves

fer reblar les seves paraules, el jove es va tornar a asseu-
re i s'aferr~ fortament a la cadira~L'inspectbr, que per uns mo-

I .

ments havia pensat }élefonar al PeraCampsperque vinguessin a re-
collir el voluntari, rebutj~ la idea d eLs 'd eaequ.í.Lí, bris men ta'Ls,
Hi havia alguna cosa. en el rostre del joveque inclinava a creu-
re'l. O, almenys,.a voler saber-ne més coses.

-Adm í.r-oei seu esperit cfvic -va dir-li":•.Si no m' errQ ,""vos-
te vol col.laborar •••

ga de
-Ja ho veu! No crecque se'ls presenti gaire sovint ¡a gan-.
casos dats i bene!ts.
-No, la veritat. Estaria bé d'arrodonir-ho amb tres o quatre
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preguntes i tre~ o"quatre respostes •••

-Com ara quines?
-No res de l'al tre m6n. SOibr~tot,no res que comprometi la

sagrada memoria de la víctima. Coroper exemple: ¿es tracta d'uncrim passional? -
-No!

-Potser una qUesti6 de negocis. Vosteens ha dit que és
antiquari, i en aquesta professi6 •••

-Tampoc!
-1 qub me 'n diu d 'un accident? A vegad.es; sense voler-ho,podem fer mal a alg~•••
-No s'escarrassi, que no ho endevinar~mai.
:'lJeixi-m'hoprovar. Ens queda l'eutanllsia••• Un amic b un

parent molt estimatd un Sofriment innecessári m~s cruel que lamort mateixa. Que li sembla?
-Que ni tan soIs s'hi acosta, i aixbqueja m'ha fet les.

quatre preguntes. Est~ picant en ferro fred.
-Em d6na una última oportunitat?
-A condici6 que Sigui l'última, sí.
-Bé. Posem-hi una ofensa d 'aquelles difícils de pelod.onar

i una venjanga llargament acaronada. lJe cop, es presenta l'ooa:á
si6,.no ho veu ningd, i ~st' no es pot d~inar •••

"No em faci riure", digu~ el jove. "Per ami~s dolor6s
que els altres desbarrin. Ja passo prou pena~ ••".

L'inspector es ra posar seri6s desobte, amb una menad~severitat escometedora.

-Vost' és un egolsta .repugnant -va ·dir-. El que vol ~s que-
dar-se tranquil de consci~ncia i la resta quese'n vagi a laporra!

-Quina resta?

-La víctima i la gent que l'estimava.·1 les despUlles, que
es deuen merHxer alguna cosa m~s que l'anonimat perpetuo

-Tot aixo que diu ho he arreglat abans devenir aqui. VOS-
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te que es pensa? L'interfecte no tenia parents ni amics, i pel
que fa aixo que voste en diu Lrrespectuosament les despulles, s6n
a cobert amb tota dignitat.

-Pero a la curta o a lal1arga, lestrobarem. En pot estar
segur!

-Estic segur que no. Ni falta que fa.·Cregui'm: si es de
veres que va per feina, agafi'm iquedar~ com un senyor.

-Fora.d'aquí!
-Voste necessita un advocat-va dir el jove a l'inspector-.

S'est~ embolicant i tot el que digui podr~ésser utilitzat con-
tra .seu en un judici. Si continua així, se'la carregar~. Es fa
complice d'una fuga no desitjada, m'hi obliga, i aixo és gravís-
sim. La seva carrera perilla •••

El vantreure de la.comissaria, nobenbé a empentes, pero
sí empenyent-lo amb energia. Es va produiruna gran expectaci6
a la cua dels carnets d'identita~, i el jove va dir en veu alta:
"Vostes en s6n testimonis. Ern presento mansament i em fan fora
per forga. Amb un personal com aquest no anirem enlloc!"

Caminava lentament pel carrer i, en arribar al Cinc d'Oros,
el jove va tirqr .passeig de Gr~cia avalli es fic~ en'.~na de les
p:;rimerescafe:teríes. Va demanar una cervesai es lliur~'a unes
cogitacions profundes. "Sempre he cregut~que el millor era do-
nar la cara", meditava. "Peroja ho yeus!'Els expliques la part
presentable de la veritat i no en tenen prou. La volen total Com
si tota la verita~ ¡existís! SI algun diasela trobaven d~ ca-

, ..
ra, es quedarien de pedra, esgar+ifats~ Estic convengut ·q'!etam-
bé la foragitarien."

1 aquell ••• Va pagar la consumaci6 anibun posat somiQs i...
sortí, cap a la Plaga de'Catalunya. Aquell. Si hagués sabut que
era tansenzill, se n'hauria desfet moltabans.Durant anys, li
havia fet una nosa terrible.

.Pere Calders
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En realitat, el fet s'esdevingué a darreries d'una pti'"rila-
vera, pero amb el cor a la ma es pot afirmar' que aixo era :igual.
Hauria pogut ec6rrer a qualsevol ~poca de L.' any , O ma í , per-qué
va tractar-se'd'un d'aquests fets insolits qUe fan de mal regis-
trar.

Pels volts de mig matí, va presentar-se en una comissaria
de l'Eixampla un 'jove ben vestit, d t un aspecte agradable i que
respirava bona educaci6 tot elle Enaquells moments, hi havia
una llarga cua de ciutadans que esperaven'torn per renovar el
carnet d'identitat, pero el jove va passa.r de llarg i s'adre9~
directament cap a la porta. Es va produirunpetit aldarull, de
gent que protestava contra els barruts quefari el viu, i el ma-
teix policiá que custodiava l'entrada va fer el gest d'agafar
el jove pel bra9 i encaminar-lo cap al final .de la cua.

-1':s:que jo vinc per una altra cosa -digué elnouvingut amb
una gran polidesa-. He comes un assassinat i empre,sento pez-que
.em tanquin.

Es van sentir veus de -"Ep, alto! Aixo ja s6n figues d'un
altre paner!" 1 tothom es va apartar una mica per no int~rferil:,
la imminent acci6 de la justícia. El ,policia es va canví.ar-la
metralleta de ma i empenyé suaument el jove cap a dins.

De primer va~ tntervenir-hi un caporal. de Logronyo, despr-é s
un sergent d'Almeria .í , com a rerriat,un Lnape cbor-que ja.feia

. . . . .
molts anys que 'vivía í treballava a Catalunya; on havia prospe-
rat cedint ara d.t ac f , ara d t a.LLa, i es trrobava ven plena crisi

'de desconcert. A vegades, li semblava que ja hoentenia tot, pe-
ro de cap i volta queia en estats de depress{6que 1i feien
creure que mai no entendria res.

-Segui ,,:,va dir l'inspector alj ove,' .én ter-lo passar al
seu despatx-. En que el padem servir?
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-He matat una persona i he vingut perqUem'agafin. ~s elmeu deure.

L'inspector va cridar. un policia mecanograf, tot dient-li
que anava a comengar un interrogatori i que prengués nota de tot.

-Nom i prefessi6, si us plau •••
-Evarist Dosrius i Mataplana.Antiquari ..
-Edat i estat civil?
-Trenta-do.s anys. Sol ter.
-Domicili?
-"Pensi6 La Dogaressa", del barri de Ribera.
-Bé. Ara digui'ns el nom de la víctima i'les'circumstanciesdel crim.

El jove es va algar de la cadira i exclam~: "Aixo sí que
no! S6n coses íntimes." L'inspector es va allisélr els cabells,
encengué un cigarret i va apagar-lo de seguida:,mentre canviava
de lloc uns papers de la .aeva taula. Tot he f'eí.asense un objec-
tiu determinat, ben b~ d'esma i en espera de recobrar els sentits.

-Senyor Dosrius -digu~ finalment_: nosaltres tenim'molta
feina i voste, aixf a primera vista, no sembla que vulgui f'er el .
graciós. Ern vol explicar que ha vingut a f'er?

-Oh, és senzillíssim. He com~s un d.elicfe greu i em presen-
to a la policia. Que més vQlen? Vbste ~'acaba de dir que tenen
molta feina i jo prOCUl:\bestalviar-los tota ,la que pugui.

-Pero és de 'deb~ique ha matat algú?
-1 tant!
-Doncs ~s de 'rigor que ens digui de qu~es' tracta i c0l1J. v ,ha anat la cosa •••
-Aquestes deuen ésser les seves normes,' pero no pas les me-

ves. Per a mi, la'discreci6 ~s indisp~nsable ino,comprometr~ mai
la vida privada de cap persona, per molt que l'hag1 matada.

--._--
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-Ha de comprendre que si no ens dóna'els' detalls no el po-
dem acusar de res •••

-L'acusació seria del tot baldera. No cal. Jo confesso la
meva culpai aquf em tenen. Per que ho ha~r!emde complicar, ara?

-Voste deu tenir molt poca experiencia en qUestions poli-
cfaqUés.

-No en tinc cap. Considero que aixb m'ha de donar respec-
tabilitat als seus u~ls, o sigui que m'ha de creure. Ja pot su-
posar que no em diverteixo gens en demanar-losque em tanquin,
perque estimo apassionadament l'aire L'lí.uz-e,.Es tracta ben bé
d'uns escrúpols de consciencia que les autoritats haurien d'apre-
ciar altament •••

L'inspector també es va aixecar det.La -ae va:' modesta poLtro-
na i va fer un parell de tombsper la pega. "No apunti res més
fins que l'avfsL'! , va ordenar al policia me canbgr-af, Tot seguit,

va acarar-:se a l'aspirant a pres i li dig1ié:
-Vagi-se'n a casa seva i'reflexioni.Quan tingui les idees

cIares torni imirarem d'arreglar-ho'a gust'de tothom.
-M 'hi nego rotundamente ......
-Dones m'obl~gara a treure'l a empentes •••
-No ho'pot fer. Jo tinc elsmeus dretsi,voste té les seves

obligacions.
Per reblar les seves paraules, el jove'es va tornar a asseu-

rei s'aferra fortam~nt a ia cadira.L'inspector, que pe:¡:-uns mo-
ments havia pensat ~élefonar al Peracampsperque vinguessin a re-
collir el voluntari, rebutja la idea deIs dese<illilibrismentals.
Hi havia alguna cosa en el rostre del jove,queinclinava a creu-
re'l. O, almenys, á voler saber-ne més coses.

-Admiro el seu esperit cfvic -va dir-:li-.Si no m'erro, vos-
te vol col.laborar •••

-Ja ho veu! No cree 'que se'ls presenti·gaire sovint la gan-.
ga de casos dats i bene!ts.

-No, la veritat. Estaria bé d'arrodonir-hoamb tres o quatre

"

.......... ..:.... ~. -.' ~



,.~
Ca-º- 9)

Universitat Autónoma de ~arcelona
Biblioteca d'Humamtats

.4.
preguntes i tres oquatre respostes •••{

.-Com ara qUines?
-No res de l'altre m6n. SOibr~tot, no res que comprometi la

sagrada me~bria de la víctima. Com per exe~ple: ¿es tracta d'uncrim passional?
-No!

-Potser una qUesti6 de negocis. Vost~ ens ha dit que ~s
antiquari, i en aquesta professi6 •••

-Tampoc!
-1 que me'n diu d'un accident? A vegades, Sense voler-ho,

podem fer mal aalgú... , v,

-No s'escarrassi, que no ho endevinar~ mai.
-Deixi-m'ho provar. Ens queda l'eutan~sia ••• Un amic o un

parent mol t estimat~.:iun Sofriment innecessari' més. cruel que la
mort mateixa. Qu~ li,sembla?

-Que ni tan soIs s'hi acosta, iaixb queja m'ha fet les
quatre preguntes. Est~ picant en ferro fred.

-Em d óna una última oportuni tat?
-A condici6 que sigui 1 'última, sí.
-Bé. Posem-hi una ofensa d'aquelles difícils de perdonar. .i una venjanga llal"gament acaronada. De cap, es presenta l'oca-

si6,:no ho veu ningu, i vost~ no es pot dom;i.nar•••
"No em faci riure"', digu~ el jove. "Pez-a mi ~s dolor6s

que'els altresdesbarr.in. Ja passo prou pena •••".
L'inspector es !va posar ser1.6s de sobte, .amb una mena d.eseveritat escometedora.

-Vaste és un ego!sta repugnant -va dir- •.El.que vol ~s que-
dar-se tranquil de consciencia i la resta que se 'n vagi a laporra!

-Quina resta?

-La víctima i la gent que l'estimava. r'lesdespUlles, que
es dEiuenmerHxer alguna cosa m~s que i'anonimat perpetuo

-Tot aixb que diu ha he arreglat abana de.venir aquí. Vos-

"
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te que es pensa? L'interfecte no tenia parents ni am~cs, i pel
que fa aixo que voste en diu irrespectuosament les despulles, s6n
a cobert amb tata dignitat.

-Pero a la curta o a la llarga, les trcibarem. En pot estar
segur!

-Estic segur que nO.,Ni falta que fá.Cregui'm: si es de
veres que va per feina, agafi'm i quedar~ com un senyor.

-Fora d'aquí!
-Voste necessita un advocat -va dir el,jove a l'inspector-.

S'est~ embolicant i tot el que digui podr~ésserutilitzat con-
tra seu en un judici. Si continua així, se la carregar~. Es fa
complice d'una fuga no desitjada, m'hiobliga, i a~xo és gravís-
sim.La seva carrera perilla •••

El van treure de la comissaria, no'ben bé a empentes, pero
sí empenyent-lo amb energia. Es va produiruna gran expectaci6
a ia cua deIs carnets d'identitat, i el jri~eva dir en veu alta:
"Vostes en s6n testimonis. Empresento marisament i em fan fora
per f'or-ca, Amo un personal com aquest nó tan í rem enlloc!" .....

Caminava,lentament pel c"arrer i, en arribar al Cinc d'Oros,
el j ove va tirar:Passeig de Gracia avall tes fica en'.una de les
prí.mer-es cafeteries. Va demanar una cer-ve'sai,' es'Ll.Lura'a unes
cogitacions profundes. "8empre he cregut que el millar era do-
nar la cara" ,medi tava. "Pero ja ha veus! E1S expliques la part
presentable de la verit.at i no en tehen prou. La valen tata! Com

I "

si tata la ver í,tat iexistf.s!Si a.l.gundiase ia trobaven de ca-
ra, es quedarien de pedra, esgarrifats. Estic convengut-que tam-
b~ la foragitarien."

1 aquell ••• Va pagar la consumac.1.óamb un posat somi6s i
sortí, cap a la Plaga de Catalunya. Aquell. Si hagu~s sabut que
era tansenzill, se n'hauria desfet molt abans. Durant anys, li
havia fet una nasa terrible.

Pere Calders


