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Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura

che la dritta vie era smarrita.

(“A la meitat del camí de la vida
em vaig trobar dins d’una selva obscura

perquè havia deixat la recta via.”)

Divina comèdia, Dante alighieri
(Traducció de Joan F. Mira)
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La possibilitat de resultar absolt de l’acusació d’assassinat era més 
aviat mínima per no dir inexistent. Les proves que l’incriminaven eren 
definitives. A més, ell s’havia declarat autor dels fets que van tenyir de 
vermell aquella nit de novembre. Però malgrat la contundència dels 
esdeveniments i la claredat de l’autoria, sempre he pensat que alguna 
cosa se m’ha passat per alt. Tal vegada només sigui una frase o algun 
personatge que en la narració resultava difús, fins i tot, poc important. 
El cert, però, és que la sensació que els fets, tal i com els narraré, con-
tenen forats foscos, llacunes o grisors és quelcom que no em puc treure 
del cap. I la sensació d’omissió comença en l’escenari del crim. Malgrat  
que la causa en aquest sentit és explícita, no deixa de presentar les tur-
bulències pròpies de la maquinària de la justícia. Queda clar que l’espai 
fou el dormitori de l’apartament. Allí jeia el cos de la víctima, enmig 
d’un bassal de sang. Estava completament nua. La comitiva del jutjat va 
poder apreciar la bellesa del cos a pesar de portar tres hores morta. Pre-
sentava tantes ferides que la primera frase de la jutgessa de guàrdia fou: 
“Aquí hi ha hagut acarnissament.” Però el que més va sobtar els presents 
va ser l’olor que feia aquella estança. Lluny de provocar la fortor que 
desprèn tot crim, allí feia emanació d’un tipus de fragància que oferia 
una destacada interpretació de la flor del gessamí. Era una aroma inten-
sa, càlida i sensual, molt donada a la sofisticació. El tipus de flaire idònia 
per a la dona que jeia morta, segons es va veure després, quan s’iden-
tificà el cadàver. Envoltant el llit, encara exhalava l’olor que despreni-
en les desenes d’espelmes perfumades Diptyque que s’havien col·locat 
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8 Damià del Clot i Trias

 meticulosament. L’escenari del crim esdevenia, doncs, una imatge més 
pròpia d’un poema visual on tot tenia una volguda harmonia que no 
pas la d’un quadre on únicament hi havia representat l’horror. 

Més explícits són els informes dels forenses. Tant dels que van fer 
l’autòpsia a la víctima com dels que van tractar l’homicida. Aquí, la 
feina dels metges era més fàcil. La víctima presentava suficients feri-
des mortals com perquè qualsevol d’aquestes hagués causat, per si sola, 
una mort fulminant. I en relació amb el presumpte assassí, la principal 
dificultat a la qual s’havien d’enfrontar els forenses era que es tractava 
d’un ciutadà normal, sense cap patologia almenys a primer cop d’ull. 
Gaudia de les plenes facultats mentals quan va enfonsar el ganivet de 
cuina al ventre de la seva dona. No un, sinó quinze cops. Amb una sola 
punyalada n’hi hauria hagut prou. La fulla del tallant era tan llarga que 
qualsevol de les descàrregues li hauria provocat igualment la mort. Però 
ell volia veure-la morir (això és el que va dir en la declaració davant del 
jutge). També s’assegurava que el seu rostre era el darrer que ella veia 
abans de traspassar. Les preguntes que suraven pel seu cercle d’amistats 
eren: com va arribar fins aquí?, com era possible que hagués assassinat 
a sang freda la seva dona, a qui tant havia estimat? Ell, que era un per-
sonatge de certa rellevància pública, que semblava tenir-ho tot, havia 
saciat els seus instints més primaris amb un ganivet de cuina. 

Són molts els dubtes que van aflorar en un primer moment. Dubtes 
que només el temps i la reflexió en fred van poder esvair. O potser esvair 
no sigui l’expressió correcta. Tal vegada sigui més adequat utilitzar el 
mot entendre. Comprendre. Penetrar en la foscor fins a clissar un bri 
de llum. Aleshores va ser quan van aflorar tot tipus d’opinions respecte 
a aquell homicidi. Hi ha qui diu que, en el seu darrer llibre, ell ja havia 
donat certes pistes del que mesos després de la seva publicació acabaria 
executant. Fins i tot s’ha parlat que en determinades conferències havia 
llençat missatges subliminals sobre el món de la faràndula i els valors que 
projectava en la societat. Però ningú parava compte d’aquelles paraules. 
Alguns ho atribuïen a l’esperit de provocació que sempre acompanyava 
les seves aparicions en públic. Altres culpaven el deteriorament que ha-
via patit el seu matrimoni. Ningú, però, va aturar-se ni un sol instant 
a interrogar-se per les conseqüències que podia comportar aquell en-
fonsament psicològic. I pocs podien intuir que la llavor de la violència 
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9Notes d’un viatge a l’infern

havia germinat en l’interior del cos d’aquell home. Una llavor que anava 
creixent i que acabaria despertant. I en despertar ja ningú ho aturaria, 
perquè darrere d’aquella façana cap persona hi veia un assassí. 

Com he insinuat a l’inici, per arribar a entendre tot això cal analitzar 
certes dades, fets que avui irrompen com elements que es projecten 
clars i diàfans i que abans eren mers indicis que no esclarien res. Quan 
vaig tenir la possibilitat de parlar-ho amb ell, quan m’explicà els seus 
sentiments (i les seves dèries), vaig entendre moltes coses que abans 
romanien ocultes. Detalls sense importància aparent però necessaris per 
saber el motiu —de fet, els motius— pel qual l’havia assassinat. Enrere 
he deixat hores i hores d’entrevistes, converses, confessions i silencis. 
Avui puc entendre, en part, la seva reacció. Òbviament no la compartei-
xo, ni tan sols pretenc defensar-la. Tot i que aquesta seria la meva feina. 
Senzillament l’entenc i prou. 

No és fàcil narrar els fets de forma objectiva. I menys encara fer-ho 
des de la fredor que de vegades ell projectava en el seu interlocutor. Si 
escric aquestes notes és perquè tinc la necessitat d’expressar, a aquells 
que els interessi una història de passió i horror, com una persona que 
ho tenia tot, que suscitava adhesions però també enveges, va caure en el 
més profund dels abismes: allí on no hi ha retorn. I després de l’assas-
sinat vénen les conseqüències. Ell volia acatar-les. Era conscient que el 
pes de la llei cauria sense pietat. Però no tenia por. I és que per a Morgan 
Estilo la mort era el càstig més benèvol. Per a Morgan Estilo continuar 
en vida esdevenia la pitjor sort. Sovint, quan m’explicava els fets, la 
seva mirada traspuava penediment de no haver-se suïcidat. “Per què em 
vaig entregar en lloc de fotre’m un tret al cap?”, em deia, mentre una 
llàgrima que no havia pogut reprimir brollava d’uns ulls perduts en un 
món que ja no entenia. Morgan Estilo havia estat un home amb sort. 
Tothom pensava que era del tipus de persona que neix amb una flor al 
cul. Però en Morgan havia conegut les dues cares d’una moneda. Havia 
estat feliç, sí. Havia fet allò que des de petit havia somiat fer: escriure 
—i havia aconseguit viure’n. Malgrat tot, els darrers anys, havia cone-
gut la desesperació, la humiliació, el rebuig, la mofa, la traïció, la hipo-
cresia… Totes aquestes sensacions havien aflorat aquella nit. I incapaç 
d’evitar-ho, havia matat.
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10 Damià del Clot i Trias

Quan ell em va explicar per primer cop els fets que van ocórrer aque-
lla maleïda nit, evocava un i altre cop la figura de Jean-Claude Ro-
man. Fou ell qui em va regalar L’adversari d’Emmanuel Carrère i em 
va demanar que el llegís. I el vaig llegir amb fruïció. I no només això. 
També vaig mirar el film de Nicole Garcia —i amb Daniel Auteuil 
com a Dr. Romand— basat en la novel·la de Carrère. Finalment vaig 
desxifrar el missatge que ell volia transmetre’m. En aquell llibre podia 
trobar les primes pistes del que havia succeït. D’entrada només un fet 
unia Morgan i Jean-Claude: tots dos havien assassinat les seves dones 
malgrat estimar-les (Jean-Claude, a més, havia matat els seus fills i els 
seus pares). Però l’assassí francès havia viscut tota la seva vida dins una 
mentida. Una mentida en un inici innocent però que havia crescut fins 
a fer-se una gegantina bola de neu. Només quan constatà que, dia a dia, 
la realitat amenaçava de sortir a la llum, de desemmascarar aquella im-
postura sota la qual havia inventat un món paral·lel (el del Dr. Roman), 
va optar per un camí sense retorn: la mort. Morgan Estilo va viure una 
situació diametralment oposada amb resultat idèntic. Ell vivia amb la 
seva dona en un món real. Era una vida somiada, tan perfecta que al-
guna veu —que ell es negà a escoltar— li deia que acabaria malament, 
que tindria un final brusc. La seva dona conegué la mort, segons em 
digué en una ocasió, perquè la degradació era tal que deixar d’existir 
esdevenia una sortida digna per a una dona que ho havia significat tot. 
Un altre tret en comú: per a tots dos —Jean-Claude Romand i Morgan 
Estilo— la mort esdevenia un acte alliberador. 

Morgan Estilo era, sobretot, un escriptor. Però també era moltes 
coses més, sense les quals costa d’entendre el seu personatge. Brillant, 
elegant, polèmic i irònic, sabia explorar aquestes qualitats tant per sedu-
ir com per emprenyar. En el judici al qual va ser sotmès, però, les seves 
declaracions van resultar generalment paraules buides de sentiment. Tal 
vegada desprenien un deix d’enyorança, però res més. Semblava que 
parlés a un mirall on es veia projectada una ombra del que havia estat 
i on les paraules només les escoltava ell. La condemna va ser severa. 
Ell va acatar-la sense demanar ni un sol gram de pietat. Les darreres 
paraules de l’acusat en la vista oral foren: “Acceptaré fins a les seves 
últimes conseqüències la pena que se m’imposi. Donaré instruccions 
al meu lletrat perquè no presenti apel·lació.” I així va ser. Quan el vaig 
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11Notes d’un viatge a l’infern

visitar per informar-lo personalment de la sentència, ell ni s’immutà. Va 
escoltar el pronunciament que jo llegia en veu alta com si fos una carta 
d’un amic que li escrivia per informar-lo d’una desgràcia que ell ja havia 
assimilat feia temps. Quan el vaig interrogar sobre què li havia semblat 
la sentència, va limitar-se a dir que estava escrita amb el cul. Així, amb 
aquestes paraules. 

Hi ha dos Morgans, igual que hi ha dos Jean-Claude. I el fet que 
separa una vida d’una altra no és l’assassinat. És una cosa molt més 
intranscendent. Segurament es tracta d’un fet, tal vegada puntual o es-
perat, potser fins i tot incert o inexplicable, però que precipita una vida 
normal en una espiral de degradació on desapareix qualsevol espurna 
de fe o possibilitat de reprensió. Si en el cas de Jean-Claude va ser no 
presentar-se a examen allò que disset anys més tard acabaria en tragè-
dia, en el cas de Morgan Estilo tot apareix molt més difús en el temps. 
He arribat a la conclusió que van ser múltiples esdeveniments que van 
comportar un procés de degeneració on van aflorar totes les misèries 
que van acabar fent-lo embogir. La negació de tota esperança i la im-
possibilitat de tornar a començar van fer que el sacrifici, el son etern 
o l’hora suprema, tant se val quina sigui l’expressió, irrompés com a 
única resposta viable. Una cop s’havia posat remei als mals, afrontar la 
pena que era la mort en vida significava una penitència que s’havia jurat 
resistir amb dignitat. Des de la presó volia tornar a escriure, va dir-me 
un cop mentre deixava anar un deix d’esperança d’uns ulls dels quals ja 
no s’esperava res. 

La meva fascinació pel personatge va aparèixer amb la seva primera 
mirada. Uns ulls escrutadors m’indicaven que, d’entrada, ell es malfiava 
de mi. Fins aleshores, sabia qui era per la seva dona i he de reconèixer 
que mai havia llegit cap llibre seu. Recordo, això sí, veure’l polemitzar 
enèrgicament en un programa de televisió on es parlava de la nova lite-
ratura llatinoamericana, de la qual ell n’era un dels exponents. Parlaven 
d’autors com Rodrigo Fresan, Juan Villoro, Alan Pauls, Daniel Sada o 
Jaime Bayly i altres que avui ja no recordo. Però res més. Morgan Es-
tilo era un nom estrany, desconegut i fins a cert punt excèntric. Quan 
evoco la meva primera conversa amb ell constato que, des del primer 
moment, em vaig sentir atret per la seva persona. Tant per l’escriptor 
com per l’assassí.
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12 Damià del Clot i Trias

—Li agrada el cinema? —va preguntar-me abans que jo pogués fer 
qualsevol altra pregunta.

—Sí —vaig respondre sense gaire convenciment.
—El cinema francès, li agrada? —insistí ell.
—No en veig gaire, de cinema francès.
—N’hauria de veure. S’aprèn molt mirant bones pel·lícules.
—Ho intentaré.
—Faci-ho. Ho necessitarà si vol entendre el cas que li han assignat. 

Hauria de començar per mirar tota la filmografia de Claude Chabrol. 
Després torni i en parlarem.

Va girar cua i va marxar.

Notes viatge.indd   12 17/3/09   14:47:15


