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A les mans no hi tenia res, només un lleu filet de sang que regalimava, gota a gota,
sobre un full en blanc. Havia intentat escriure quelcom abans de morir, sens dubte.
Però no havia tingut temps o no s'havia sentit inspirat. Però quan el comissari va
girar el full, en lletra majúscula hi havia uns mots, potser el títol d'un escrit que algú
havia interromput: PA PER DAVID RE. I  si  havia volgut  indicar, amb la frase, la
identitat del seu assassí? Qui era aquell David Re? Per un moment va sospitar que el
nom era incomplet, el mort no havia tingut temps d'escriure el nom sencer i s'havia
quedat a les primeres ratlles. Coneixia un bon grapat d'assassins potencials amb un
nom que començava d'aquella manera: Reguant, Recoder, Renom, Reynés, i altres
Rebull. Però cap Re no li venia al cap. Va pensar, en moment, que es devia tractar
d'un músic. Amb un nom així, deu ser un bon compositor, va pensar i, de seguida,
es va adonar de la poca gràcia que tenia aquella pensada. Sort que no havia parlat
en veu alta, com feia sovint darrerament. El comissari va observar tota l'habitació,
de dalt a baix, només amb la mirada, sense moure's del lloc on era, com si tingués
un periscopi que anava de dreta a esquerra i de dalt a baix. La cambra estava plena
de  papers,  de  vidres  esmicolats,  d'andròmines  poc  adients  amb  l'espai  d'una
habitació. I el mort estava encara allà, al bell mig, estès, amb aquella mà negra de
sang... Llavors, ho va veure clar. Com no hi havia pensat abans! Com no s'hi havia
fixat! La sang que li regalimava dits avall i anava a parar al paper era negra, ben
negra!  En caure, formava minúscules formigues que s'anaven arrenglerant fins a
formar fins batallons de línies ben rectes i, de línia en línia, es formaven unes lletres
que acabaven  formant  frases.  La sang  del  mort  estava creant  un  text  sobre  la
blancor del full. El comissari, sense tocar el paper, va començar a llegir allò que hi
figurava i ho va transcriure tal com rajava en una llibreta quadriculada. Finalment,
quan la sang es va aturar, després de coagular-se en un enorme punt fosc al final
del full, el comissari es va tombar cap al seu ajudant i li va fer saber que havia de
marxar urgentment. De sobte, havia tingut una mena de visió. Va sortir, va buscar
un  quiosc  i,  després  de  demanar  a  diferents  llocs,  el  nom d'una  publicació,  el
quiosquer de la Rambla li  va allargar uns plecs,  dient-li:  "Aquí  teniu  la revista
Paper de vidre!". El comissari, que havia estat un lletraferit prometedor quan tenia
vint anys, va obrir la revista i, a bell mig, va trobar el text que havia transcrit,
moments abans, a la llibreta. Per assegurar-se'n, els va posar tots dos l'un al costat
de l'altre. No hi havia dubte! Però el text de la revista era més llarg, seguia en una
altra pàgina i presentava un músic (ho sabia!), de nom Re, que després d'un fracàs
amorós, i d'una simfonia mal interpretada, havia renunciat a la vida tranquil·la que
sempre  havia  portat  i  havia  començat  a  freqüentar  gent  de  tota  mena,  però
essencialment poc recomanable. A poc a poc, havia caigut en un pou de misèria, de
depressió i d'alcoholisme. Al final explicava que el pa per a David no era sinó una
metàfora que feia de les seves pautes, plenes de notes, l'aliment més preuat, l'únic
consol que tenia a la vida. Sense la música (i sens dubte, sense la musa que l'havia
deixat!) no tenia sentit continuar a viure. Així, al final, explicava que només podia
acabar amb la seva miserable vida i contava com havia decidit fer-ho. Després del
doble fracàs, havia intentat viure d'escrits que enviava a revista literàries marginals.
Algunes li publicaven els textos, però mai no en rebia cap més gratificació que unes
gràcies ben inconsistents a l'hora de preparar l'únic àpat que es podia permetre al
dia. La gana el tenia sense gaire inspiració. Però quan l'última revista a qui havia
enviat  un  conte  policíac va refusar de publicar-li,  va decidir  acabar amb el  seu
calvari. Es va deixar morir (amb la idea de dessagnar-se lentament) clavant-se un



bolígraf al dors de la mà, després d'haver escrit únicament el títol d'una novel·la que
algú  altre  (potser  aquell  comissari  que  coneixia  vagament)  acabaria.  Però  el
comissari no havia girat el cos i no havia pogut veure la punta afilada clavada a la
mà. Només havia vist l'escrit, les formigues que corrien sobre el full en blanc. I ara
tenia  a  les  mans  aquella  revista  on  el  mort  havia  publicat  una  història  que
s'assemblava al que després havia viscut. Això va decidir el comissari a escriure, en
homenatge al mort -tot just ara feia deu anys que era comissari i ja tenia 61 anys-,
una història on explicaria qui era aquell David Re. Però com que el comissari tenia
una certa imaginació, canviaria algunes coses. El personatge es diria David Res i
seria un filòsof poc valorat, d'aquells nihilistes que prediquen en el buit. Es clar,
acabaria suïcidant-se o potser no. Trobaria algú que el voldria escoltar i se'n sortiria.
Al final tothom se'n surt, si té algú que l'escolta.
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