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Tus ojos no tienen dueño porque no son de este mundo.

Estopa
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És possible que demà mateix jo acabi morint, i que a la terra 
ningú no hagi comprès la importància de la meva tasca i el que 
ha significat. Tal vegada, quan se’n tingui coneixement, algú em 
podrà considerar un assassí, un menyspreable assassí; en canvi, 
altres m’acabaran definint com allò que sempre he estat: un àn-
gel, un autèntic àngel. Probablement, cap de les dues opinions 
sigui del tot certa. 
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DIJOUS, 29 DE SETEMBRE DE 2011

Dempeus, emparat per l’ombra que deixava anar l’envelat d’una sa-
bateria que no tenia gaire bona pinta, vaig passar-me gairebé tot el dia 
observant l’edifici que hi havia tot just al davant. En la seva totalitat, 
es tractava d’una construcció considerable, d’unes cinc plantes, de les 
quals, havia esbrinat, les dues primeres eren oficines. Tota la seva façana 
tenia la mateixa estructura. Uns vidres enormes als quals, per cert, els 
feia falta una bona neteja, no deixaven de mostrar la realitat diària d’un 
jorn d’aquella ciutat ebrenca. El riu Ebre en aquelles hores encara es 
veia reflectit allà. 

Tortosa era la ciutat ebrenca per excel·lència, situada a ambdues vo-
res d’aquell riu: era una ciutat accidentada. A partir d’aquell jorn, pro-
bablement, encara més. El seu nucli antic s’alçava en una estreta franja, 
entre les muntanyes i el riu, tot perllongant-se cap a l’interior per la 
vall del barranc del Rastre, que constituïa una frontera natural entre els 
dos nuclis urbans principals. Dins la ciutat hi havia un turó d’alçària 
considerable, on s’ubicava la Suda o castell de Sant Joan, que avançava 
en la seva vessant més occidental fins a gairebé el riu. Al nord el turó 
de la Suda es trobava en una plana extensa, en pendent cap al nord, i 
en la qual se situava el barri de Remolins, que arribava fins al barranc 
del mateix nom, també dit de Célio. Era en aquell barri on se situava 
aquell edifici. La primera cosa que sorprenia d'aquella zona era el seu 
paisatge assolellat i lluminós, amb tarongers i altres fruiters verds a una 
banda, amb el riu ben a la vora i amb la silueta blanquinosa del Mont 
Caro i uns Ports completament desforestats al fons de tot. De fet, els 
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12 Miquel Reverté

dies grisos a la zona sud de les Terres de l’Ebre solien ser excepcionals i la 
llum de la tardor feia ressaltar la verdor del paisatge ebrenc proper al riu, 
que contrastava abismalment amb l’aspror i la sequedat de la muntanya, 
marcada precisament per la poca precipitació. 

Tortosa era una ciutat decadent, plena d’espectaculars edificis histò-
rics que amb prou feines es mantenien en peu a causa de les dificultats 
econòmiques per sostenir un patrimoni cultural tan ric. De fet, la ma-
teixa sensació de decadència contribuïa a donar-li aquest encant, testi-
moni d’un riquesa passada que es basava en gran part en el fet d’haver 
estat un centre comercial de primer ordre gràcies a la navegació fluvial 
i també marítima. Com no podia ser d’una altra manera, l’Ebre, que 
separava la Tortosa pròpiament dita de Ferreries i Roquetes, contribuïa 
a donar atractiu a la ciutat. Enmig del riu, sobre la pilastra d’un an-
tic pont destruït durant la Guerra Civil, el monument als caiguts en 
la batalla de l’Ebre, amb símbols clarament franquistes, recordava una 
tendència feixista que injustament s’havia atribuït durant molts anys als 
habitants d’aquestes terres. D’allà estant, es divisava aquell controvertit 
monument, encara que cada cop amb més dificultat, ja que la foscor 
començava a caure amb rapidesa. 

Malgrat aquesta circumstància s’anaven endevinant, de tant en tant, 
en aquelles dues primeres plantes, figures humanes que es movien a l’al-
tra banda dels grans vitralls. No era la primera vegada que era allí. Així 
que havia reconegut perfectament la majoria de treballadors que hi en-
traven i en sortien al llarg de la seva jornada laboral. Coneixia la majoria 
de les seves feines i aficions, i sabia, perfectament, l’animadversió que 
sentien cap al cap general de tots els negocis que allí es movien. Era la 
quarta o la cinquena ocasió que em passava prop d’unes cinc hores estu-
diant els moviments de la gent que treballava allà. Aquell dia, emperò, 
era especial. Havia arribat el moment de dur a terme la meva missió. 

Malgrat ser-hi a les acaballes del mes de setembre, al llarg del dia, 
la temperatura encara era considerable. Al voltant d’uns divuit graus. 
Però, en amagar-se el sol, les temperatures queien una mica. Així que 
la meva vestimenta, aquella classe de gavardina d’un color ocre, que 
ja ni recordava on havia comprat, no despertava gaire l’atenció. Prop 
de les deu, tot havent comptat que la majoria de treballadors havien 
abandonat ja els seus llocs de feina, vaig decidir-me a entrar a l’edifici. 
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13Defenseu-nos en la batalla

Sabia que per la part del darrere hi havia una mena d’escala d’incendis. 
Una escala circular i metàl·lica. Amb el major sigil possible vaig anar-
hi pujant els esglaons. I mentre ho feia, en veu fluixa, vaig posar-me a 
resar tot allò que m’havien ensenyat i que sabia que m’havia d’ajudar 
en aquelles circumstàncies. «Gloriós sant Miquel arcàngel, assistiu-me, 
sant àngel de la mia guarda, guardau-me de mos enemics, i no’m des-
ampareu, àngels del cel intercediu per mi. Sant gloriós de mon nom, 
socorreu-me —havia pujat en arribar en aquest punt ja gairebé les dues 
primeres plantes i vaig decidir-me a entrar. Sabia que aquella escala 
exterior donava a una altra escala interior, que m’havia de dur fins al 
passadís que em portaria al despatx de l’home que havia vingut a cer-
car—. Sants patrons, ajudau-me. Dolcíssim Jesús, salvador meu, sal-
vau-me. Donau-me la gràcia i la glòria per los mèrits de vostra sagrada 
passió. Dolcíssim Jesús, assistiu-me. En vós espero que em donareu la 
glòria. Dolcíssim Jesús, en vostres mans encomano mon esperit. He 
pecat contra vós, perdonau-me, pare meu.» En dir aquelles darreres 
paraules era ja a punt d’abandonar l’escala interior de l’edifici i de fer 
cap al passadís envellutat, de color roig el terra i d’un color blanquinós 
les parets. No m’agradava la combinació, vaig acabar rumiant. Però, 
llavors vaig intuir que allò es devia a una qüestió de venda de disseny, 
el logotip d’aquella empresa asseguradora tenia el roig i el blanc com a 
colors representatius. 

En sortir de l’escala, vaig posar-me la caputxa del jersei que vestia 
sota la gavardina. I a sota d’aquell jersei es veien el coll i els punys d’una 
brusa o camisola, blanquinosa, feta d’una randa molt fina. Només duia 
una mà visible, esllanguida, d’uns dits que em semblaren, sorprenent-
ment, com esmorteïts. L’altra mà anava a dins de la gavardina. I mentre 
caminava, tot prement mitjançant aquesta mà allò que duia embotit a 
dins de la meva vestimenta, vaig acabar l’oració que m’havia dut fins 
allí. «En vós i en vostra promesa confio, pare amantíssim. Faça’s, se-
nyor, sempre vostra santíssima voluntat. Gloriós sant Miquel arcàngel, 
valeu-me. Sant Àngel de la mia guarda, no’m desampareu en aquesta 
hora. Àngels de Déu, intercediu per mi. Sant gloriós de mon nom, so-
correu-me. Sants patrons meus, pregau per mi. Altíssim i poderosíssim 
Jesús, protegiu, patrocinau i amparau aquesta ànima, i donau-li vostra 
santa benedicció. Amén.» I en dir allò, tot seguint el rastre de l’única 
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14 Miquel Reverté

llum que es veia en aquelles hores ja allí, vaig fer cap al despatx de l’ho-
me que havia vingut a trobar. Sense dir res vaig fer la volta al pom de 
la porta, vaig entrar en l’estança i vaig tancar amb suavitat un cop vaig 
ser a dins. 

Era un despatx força espaiós. Els mobles eren de disseny, d’unes for-
mes rodones. Les cadires, de metall amb peces de cuir roig, es barrejaven 
amb diversos prestatges lacats amb un color blanc. En una raconada, a 
la part dreta, una taula rectangular tenia al seu voltant vuit cadires, 
que seguien la línia de la resta del despatx i aquella barreja de colors 
representatius de la marca empresarial. En una de les parets de darrere 
la taula hi havia una biblioteca abundant, feta de llibres de mides simi-
lars, com si tots haguessin estat escrits per la mateixa persona. A la part 
esquerra d’aquell ample despatx, assegut en una taula de les mateixes 
condicions que la resta de mobles, un home, darrere el llum d’un flexo, 
havia parat d’escriure i intentava esbrinar qui havia entrat a la cambra, 
i va advertir la meva presència. 

—Joan, que ets tu? Joan… —va dir, tot dirigint la visió allà on em 
trobava, però sense poder distingir-me prou bé, enlluernat per la llum 
que tenia al davant.

—No, senyor Gutiérrez, no és el Joan… —vaig deixar anar amb 
un to cerimoniós—. L’home, aleshores, tot advertint que es tractava 
d’algun desconegut, va decidir retirar lleugerament el llum per fitar-me 
ben bé. 

—Qui és vostè? —em va inquirir, amb un rostre on se li barrejava 
l’estranyesa i un cert neguit, probablement per haver-lo destorbat en 
la seva feina. Tenia tota la taula plena de papers i per sobre també hi 
pul·lu laven nombrosos estris d’escriptura de mides i color ben diferents. 

—He vingut per fer justícia, senyor Gutiérrez. No importa qui sóc 
jo —vaig acabar per dir-li sense més preàmbuls.

—Justícia? Què dieu? Encara no m’heu dit qui sou… a més… si 
voleu alguna cosa heu de demanar hora i us adverteixo que la meva 
agenda està molt atapeïda, així que haureu d’esperar un cert temps. No 
us podeu presentar aquí d’aquesta manera i…

—Calleu!!! Per què no calleu?! —li vaig soltar amb un to de veu pu-
jat que va acabar neguitejant aquell home.
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15Defenseu-nos en la batalla

—Però, qui us penseu que sou, què collons? Això és intolerable, ara 
mateix vaig a trucar a seguretat perquè pugi algú i us facin fora. Què 
collons?! En ma pròpia casa. Intolerable —l’home va fer la intenció 
d’agafar el telèfon, però amb rapidesa el vaig deturar.

—Jo no ho faria. No poseu en perill algun innocent, no cal —li vaig 
dir amb una mena de tranquil·litat que, momentàniament, va semblar 
deturar l’acció de l’empresari.

L’home va mirar-me llavors. De ben segur, vaig deduir, intentava 
esbrinar, a través de l’aparença física, si el meu estat mental era el cor-
recte. Si no estava tocat de l’ala. Es va fer un cert silenci. S’escoltaven 
nítidament els sorolls que provenien del carrer. Alguna botzinada d’al-
gun vehicle, algun motor que tronava més del normal. 

—Sé el que em faig, senyor Gutiérrez, sé el que em faig, no patiu… 
He vingut, com us he dit, a fer justícia. Us ha arribat l’hora. Res més. 

—Que m’ha arribat l’hora? L’hora de què? Això no té cap mena de 
gràcia, no sé què voleu, així que… —l’home havia començat a com-
prendre que, encara que acabés avisant algú de seguretat, si jo em tirava 
a sobre seu, ningú seria a temps d’auxiliar-lo, així que li convenia can-
viar de tàctica—. No entenc gaire bé de què va tot això, m’ho podeu 
explicar?

El seu to de veu havia variat. Fins i tot va atrevir-se a aixecar-se de 
la luxosa butaca on fins llavors havia estat recolzat. Els seus moviments 
van començar a ser lents, com si intentés transmetre més calma. Va 
apagar el llum que fins llavors havia il·luminat l’escena i va encendre 
un llum més gran que ensenyava gairebé tota la cambra. Després, com 
si anés representant una mena d’escena gairebé teatral, va agafar-se la 
seva americana d’una perxa propera i se la va col·locar, tot estirant-se 
els punys, un cop posada. Vestia un conjunt de color blau marí, clàssic, 
rematat amb una corbata que pintava els colors de l’empresa. L’home 
devia vorejar els setanta anys, però es conservava en un bon estat físic. 
Tenia un bon color de pell i conservava gairebé tots els cabells, una 
mica canosos, però tota la cabellera, sense cap mena d’entrada ni res 
semblant. Es va quedar dempeus darrere la seva taula, tot esperant la 
meva resposta. El meu silenci el devia sorprendre. 

—No sé de què va tot això… Això de la justícia… això que m’ha ar-
ribat l’hora… Així que, si m’ho voleu explicar, us estaria agraït —verta-
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16 Miquel Reverté

derament el seu to de veu havia canviat per complet. Havia judicat, vaig 
imaginar-me, que després de valorar la situació li convenia seguir-me 
una mica el corrent. Fer-me cas i fer com si no sabés res de res.

—Sou responsable de moltes fatalitats, fins i tot d’alguna mort, així 
que…

De sobte, en sentir allò, el seu to de veu tornà a canviar i va tornar-se 
dur i amenaçador. 

—Què!! Ara sí que no tolero això, què collons —tornà a pronunciar 
aquella expressió malsonant, però ara d’una manera dura i seca, com si, 
fins i tot, l’hagués remarcat— us esteu empatollant? Aquesta brometa 
vostra ja em comença a cansar. No us tolero una afirmació com aquesta, 
així que… us demano que marxeu per on heu vingut. Va, fora. Fora 
d’aquí!!

—Calleu!! —vaig cridar-li altre cop, amb més força i elevant el vo-
lum per sobre de les seves paraules, mentre movia els braços i premia 
els punys, que tenia a dins de les butxaques de la gavardina. Em vaig 
notar també una escalfor important a les galtes—. He vingut aquí per 
fer justícia —vaig prosseguir dient— i res em distraurà de la meva mis-
sió. Heu estat assenyalat, no sou un exemple per a la ciutadania, és més, 
sou un perill, una persona malvada, una persona que no té cap mena de 
sentiment cap als altres, que només pensa en ella, en el seu interès, no 
sou una persona que mereixi viure…

—Però què collons dieu? —va tornar a insistir el senyor Gutiérrez, 
recolzant ja les seves mans sobre la taula—. Esteu guillat, boig, no sé 
d’on heu sortit, però sí que sé on anireu a parar i d’on mai tornareu a 
sortir. Esteu com una cabra. Justícia? Qui sou per fer justícia?, qui us en 
dóna l’autoritat?… Esteu tronat!

—Vinc en nom de Déu, Déu és qui m’envia, a través de l’arcàngel 
sant Miquel, el seu guardià —acabà dient-li.

—Déu? El que faltava… Un boig religiós. Què sou?, un enviat de 
Déu? Us ha enviat Déu… Que veniu en nom de Déu?, que heu baixat 
dels cels?, que heu arribat fa no res?, potser heu arribat en tren?, en el 
darrer tren?, o potser heu arribat volant amb… que teniu ales potser? 
Teniu ales sota aquesta gavardina tan ridícula que vestiu? —l’home va 
començar llavors a adquirir un to de superioritat, com si dominés la si-
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tuació. L’home, de manera clara, va intentar ridiculitzar-me, sense ado-
nar-se de la gravetat de la seva situació i de l’assumpte que ens ocupava. 

—Jo no sóc cap boig. Sóc un enviat de Déu, arribat aquí a través 
de l’arcàngel sant Miquel, com us he dit. Esteu faltant a la voluntat 
divina, a banda de les vostres greus faltes, ara utilitzeu el nom de Déu 
en va, com va fer el vostre amo —vaig intentar no alterar gens ni mica 
el meu to de veu, malgrat que el posat d’aquell home m’havia tret de 
polleguera.

—El meu amo? Collons, collons i collons… —va endur-se les mans 
a la cara, mentre es tapava el rostre per un instant i deixava veure la llu-
entor del seu rellotge i d’una aliança d’or ben gruixuda—. Esteu fatal, 
esteu ben fotut, jo no tinc cap amo, idiota. Jo sóc l’amo de tot això. Jo 
sóc l’amo que us traurà d’aquí ara a puntades de peu. No em farà falta 
ni que vingui ningú. Quin guillat, per Déu!!

—No digueu el nom de Déu. No hi heu de fer res ja, amb Déu. El 
vostre amo és Lucífer. I vós, com aquell, sou un dimoni. 

—Sííí!!! Ha, ha, ha… Sóc un fotut dimoni, només em falten les ma-
teixes banyes —es va posar a riure de la seva gràcia—. I, si les tingués, 
amb les banyes mateix, us fotria fora, idiota. Ha, ha, ha… —continuà 
rient posant-se vermell de la gràcia. I va acabar fregant-se els ulls, plens 
de plors—. Hi he posat les banyes, això sí… Potser… Espereu… —i 
s’endugué llavors les mans als cabells, tot apartant-se els de la part da-
vantera—. Vaja, llàstima, jo no en tinc, de banyes…

—N’esteu segur? —li vaig acabar inquirint, més impassible que mai, 
tot essent cada vegada més conscient que l’acció que havia de dur a 
terme no podia ajornar-se més; aquell esser diabòlic no mereixia ni un 
sol moment més ja en aquesta vida—. Potser la vostra senyora sí que us 
posa les banyes, igual com vós les hi poseu amb la vostra secretària…

—Què? Estúpid boig, què en sabeu… —novament, en aquella esce-
na que, al meu gust, com deia, ja trigava massa a concloure, el to de veu 
del senyor president va fer un altre canvi—. Què dieu? Que tal vegada 
heu vingut aquí a fer-me xantatge? És això? Heu vingut a això? Tant de 
misteri per a això?

—No, senyor meu. He vingut a cercar la vostra ànima.
—L’ànima?
—He vingut per matar-vos. 
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—Què? —el seu rostre, especialment els seus ulls, van adquirir un 
semblant especial. Aquella sensació que, a cops, un preveu a partir d’un 
perill imminent. Es quedà mut i expectant, tot observant-me amb una 
fixació malaltissa i esperant qualsevol moviment meu. 

Vaig decidir-me llavors per fi a complir el propòsit amb el qual havia 
arribat allí: dur a terme la santa missió d’acabar amb aquell poder dia-
bòlic, amb aquell enemic infernal representant de l’egoisme i la cobdí-
cia. Vaig obrir-me la gavardina, a poc a poc, i vaig deixar veure la santa 
espasa que m’havia de dur a complir amb tot allò. L’espasa que havia 
dut amagada allà tenia una mida aproximada de mig metre. El senyor 
Gutiérrez es quedà mut i començà posar-se blanc. 

L’acció va ser ràpida i precisa. L’home va retrocedir enrere fins a tocar 
amb les seves espatlles el vidre d’una finestra quadrada. Es quedà allà 
quiet, desconcertat, sense capacitat ni per cridar ni un mot. El meu cop 
fou més precís encara i la fulla de l’espasa va penetrar el cos del senyor 
Gutiérrez a l’altura aproximada del seu estómac. Mentre movia l’espasa 
a dintre seu en petits cercles, l’home amb la boca oberta em mirava 
fixament. Vaig pensar que per fi havia acabat de dir bestieses i de dir el 
nom de Déu en va a través de la seva boca infernal. Separà lleugerament 
els seus llavis com si intentés prendre la darrera alenada d’aire però li fou 
impossible: en retirar l’espasa del seu cos, bruscament, va caure al terra, 
tot deixant anar un reguerall de sang que va començar a lliscar per allà 
d’una manera desordenada. 

El pelegrinatge arrogant i neguitós d’aquest deixeble del diable s’ha-
via aturat de cop, en sec. Només jo, un simple peó, errant i solitari, 
havia aconseguit, encara que fóra per un instant, aturar un dimoni. La 
sang li brollava, però, com a un simple home. 
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