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El subcomissari renegava. 

No havia tornat a La Menuda des d’aquell dia acompanyant Marc Duran, quan 

l’escriptor el convidà a un dels àpats habituals amb què tenia per costum celebrar 

plegats l’acabament d’un nou llibre. Una deferència esdevinguda costum d’ençà d’uns 

anys i que Bartomeu Ripoll, el policia jubilat, agraïa de cor no tant pel plaer purament 

gastronòmic, cosa que atès el sibaritisme de l’escriptor estava garantida, com pel fet de 

fer petar una xerrada i fer-la durar, sense presses, al llarg d’una sobretaula que podia 

allargar-se fins a les talúries. Marc esdevenia un home nou cada vegada que aconseguia 

desempallegar-se d’aquell estat, sovint semblant a la pura histèria, que el neguitejava 

fins que no donava per acabada la redacció  d’una novel·la. 

“Estic segur – l’hi havia dit l’escriptor – que mai de la vida no hauràs menjat un 

llobarro al fonoll com el que ens serviran allà”. L’altre se’l mirà de coa d’ull. Aquella 

afirmació, en principi, podia resultar un pèl agosarada atesa la categoria culinària de la 

seva esposa, una circumstància que no ignorava Duran. Per a na Margalida, preparar un 

llobarro al fonoll era com les beceroles de la cuina. No tenia cap mena de secret i feia 

molt de temps que havia superat amb nota alta l’elaboració d’aquell plat. Potser sí que 

s’havia excedit dient allò de “mai de la vida”. S’adonà que n’havia fet un gra massa en 

veure la llambregada irònica del seu amic però cregué del tot innecessari aclarir que,  ni 

per un moment, l’hi havia passat pel cap la intenció de posar en solfa el domini absolut 

del fogons que en tenia la mestressa. Tanmateix, ambdós comprenien que, excel·lències 

culinàries a banda, no era la mateixa cosa un àpat al menjador del pis del subcomissari, 

al carrer dels Bastaixos i amb el paisatge urbà de teulades i terrats tantes vegades 

compartit per l’escriptor i els Ripoll, que el cerimonial gastronòmic a un d’aquells 

restaurants freqüentats pel novel·lista i on tothom – propietari, cuiners i cambrers – es 

coneixia pel cap dels dits els seus gustos i li eren consentides algunes de les seves 

malcriadeses. 

Marc Duran xalava en aquelles ocasions. El fet de posar el punt i final a la 

redacció d’una nova novel·la l’alliberava de l’estat de tensió que, a voltes, el convertia 

en un home esquerp, fregant l’agressivitat més desconsiderada. Aquell sobtat 

relaxament que li arribava tan bon punt acabava d’enllestir la feina, reclamava amb 

urgència alguna mena de celebració. “Les dones - explicava - diuen que parir fa mal i no 

seré pas jo qui els faci la contrària. A mi em passa que vaig de part mesos i mesos, sense 



comares ni metges ni llevadores. He de prémer tot sol, amb la criatura ennuegada a un 

racó del cervell, maldant per fer-la fora. I fa mal, això, Tomeu. En fa. Perquè escriure, i 

més encara en aquesta terra nostra, en fa de mal. Molt. Ho pots ben creure. És per això 

que, encara que sé del cert que hi tornaré ben aviat, disfrut quan deix de fer-ho. Ho 

entens?”.  

Bartomeu Ripoll, subcomissari jubilat, ho entenia. A ell, però, li passava tot el 

contrari: cada vegada que acabava de llegir un llibre – i més encara si era un dels llibres 

d’en Marc – l’envaïa una sensació de recança. Li sabia greu acostar-se al final perquè 

tot seguit l’esperava, de manera invariable i durant un temps la durada del qual mai no 

era igual, l’enyorament inevitable envers aquells éssers de ficció que l’havien 

acompanyat els dies o les setmanes anteriors. Era com una sensació d’abandó, un efecte 

d’orfenesa més accentuat quant més intensa havia estat la delectança en la lectura. Per 

això mateix se li feia coll amunt acceptar la manera desplaent i més d’un pic cruel amb 

què el seu amic parlava de les seves criatures, un cop les havia llançades al món tot i 

tractar-se d’un món inventat, d’un univers de ficció per bé que bategant i amarat de 

realisme. Li ho va dir una vegada i no ho tornaria a fer. Duran se’l mirà burleta i li 

enflocà: “Com a massa sentimental per a un policia, no ho trobes?” 

Tot i que la relació entre un escriptor com Marc Duran –  iconoclasta, rebel, 

summament crític amb tota mena d’autoritat o poder establert i, per acabar d’adobar-ho, 

homosexual que no amagava, “I per què hauria de fer-ho, Tomeu?”, la seva condició – i 

un funcionari de policia, havia provocat comentaris i bromes de tota mena entre els 

companys del subcomissari, aquella amistat venia de lluny. I val a dir que els acudits de 

mal gust sobre el seu amic marieta s’acabaren ben aviat, el dia que Ripoll deixà caure 

una de les seves estentòries  barramades. 

Si algú li hagués dit, un fotimer d’anys enrere, que aquell barbut gran i gros, de 

cabells greixosos, cridaner i provocador, anys a venir esdevindria el seu millor amic, 

l’agent Bartomeu Ripoll, aleshores enfundat dins un uniforme gris, no s’ho hauria 

cregut ni que li ho haguessin predicat damunt set trones. Se’l trobaven sempre, els 

grisos, a primera línia dels manifestants, la qual cosa l’havia convertit en un vell 

conegut dels antidisturbis. Quan l’escridassada acabava en batussa i els cops de porra es 

repartien de manera indiscriminada, Marc Duran es convertia en l’objectiu prioritari i 

els  rebia de manera generosa.  

L’agent Ripoll, protegit per un escut de plàstic i abaixada la visera del casc, era 

un policia més la feina del qual no raïa, precisament, en entendre gaires coses. Quelcom 



començava a somoure els fonaments de ciment armat de la dictadura i les càrregues 

policials sovintejaven fins i tot a una ciutat com Palma, manifestament indiferent i amb 

poca tradició – i poca traça també, tot s’ha de dir – en qüestions d’agitació política. 

Potser allò, aquella efervescència sobtada i gens habitual era, al capdavall, el que més 

treia de polleguera les autoritats franquistes enxampades amb els calçons desfets per 

aquells desacostumats terratrèmols domèstics. Les ordres, clares i llampants, no 

admetien discussions: repartir estopa de valent. No calia entendre un borrall de res. De 

fet, a l’escaquer quadriculat del cervell del governador civil – que de civil no en tenia 

res car sempre era un militar en situació de reserva temporal –  hi havia un munt de 

caselles buides. Això incomodava el sàtrapa que no se n’estava de blasmar la manca 

d’instruccions concretes per part del ministeri i acabava aplicant un elemental 

procediment casernari d’eficàcia comprovada: estomacar de valent i maricó l’últim.  

Ja s’encarregarien els jutges, més tard, d’impartir justícia aplicant aquella llei 

esperpèntica de dropos i malfactors que facilitava les coses de manera força pragmàtica. 

Al mateix sac i sense escatir-ne possibles diferències hi anaven a parar pidolaires, 

ganduls, ecologistes, homosexuals, manifestants, gitanos, lladregots, prostitutes, 

indocumentats i, en general, gent esquerrana o, simplement, suspecte de no manifestar 

un especial entusiasme envers el règim. La cosa no tenia cap secret. Eren faves 

comptades. 

Repartir mastegots amb la porra enmig del Born entre un esbart d’esvalotadors 

pollosos, o un parell de plantofades per tal de tallar per la via ràpida una brega de 

meuques al carrer de la Ferreria eren, al capdavall, el mateix. Tots, uns i altres, 

acabarien més tard barrejats als calabossos de comissaria. La llei els igualava sense 

necessitat d’esperar l’arribada de la democràcia i la justícia consagrava el procediment 

d’atorgar a tots el mateix principi de presumpció de culpa.  

Marc Duran, però, era un cas especial. A sobre de reunir en la seva persona un 

mostrari variat de motius per imputar-lo, la seva caparrudesa negant-se per sistema a 

respondre en castellà, el convertia en objectiu prioritari dels cops de porra al carrer i de 

més d’una clatellada, més tard, en el curs dels interrogatoris. Allò i les seves 

preferències sexuals, curosament detallades a la seva fitxa, abrivava de manera especial 

els grisos que, en veure’l, era com si es disputàssin l’honor de reblar-lo amb la garrotada 

més forta.     

N’havien parlat sovint d’aquells episodis, - “Quantes me’n foteres, de porrades, 

grandíssim cabronàs?” i el policia, un cop més, acabava renegant d’ aquelles facècies 



passades i jurant que, si de cas, potser alguna però no massa forta. Perquè calia no fer la 

farina blana al davant d’aquell capità, “Pegau fort, collons! - bramava -. Una setmana de 

permís a qui rompi la porra”, rabassut, negrenc, amb cara de mala llet i un bigoti com un 

fideu subratllant-li el nas que no els treia l’ull de sobre, als guàrdies , i s’empassava 

mitja ampolla de conyac abans d’entrar en combat.  

Que el règim trontollava i feia aigües ho veien els més miops, fins i tot  molt 

abans de l’ensorrada definitiva que arribà amb la mort del dictador. El que no veien cap 

dels dos aleshores, ni l’escriptor cridaner ni el policia, era que aquelles batusses 

accidentades i un pèl violentes, repetides també durant l’etapa de transició a la 

democràcia amb la gent reclamant “llibertat, amnistia i estatut d’autonomia”, 

esdevindrien una amistat ferma amb el pas del temps. No s’ho haurien cregut per res nat 

del món.  

Com s’havia produït l’apropament entre ell i en Marc? D’alguna manera, calia 

buscar l’actual tarannà de l’antic policia en aquella relació congriada durant anys i que 

començà amb intercanvis d’insults i atonyinades. En Marc l’havia canviat, “T’he tornat 

a pastar de bell nou”, li deia sovint. O, potser, només era que havia tret a la llum 

quelcom que el policia tenia colgat a part o banda i ho havia fet emprant aquelles 

paraules, aquells arguments que després ell no aconseguia repetir amb facilitat. A causa 

de tot allò esdevingué un funcionari atípic dins el cos de policia i n’havia tret més d’un 

disgust. Sobretot, en els primers temps d’aquella amistat.  

En algunes coses – el posicionament irreductible d’ambdós envers la llengua, 

per exemple – la coincidència arribà a ser absoluta, “Deixa’t estar de romanços, Tomeu, 

la vertadera pàtria és la llengua. No ho dic jo, això. Ho van dir Joan Fuster, Pep Maria 

Llompart i més gent. Ni senyeres amb barres, castellets, ratpenats o estels. La llengua, 

amic meu. Si tu vas a un lloc i dius bon dia i et responen bon dia, allà hi tens ta pàtria. 

Allà hi tens ta casa. Tant se val si ets a França, a Itàlia, a les Illes o al Principat. I també 

a València, malgrat que això emprenyi a més d’un”. Era un tema, aquell, en el qual 

Duran – i  per descomptat ell, passat un temps – no admetia cap tipus de concessions. 

Amb tot, n’era conscient que, en aquella partida, les cartes estaven marcades. Tot i el 

seu abrandament, la conclusió final d’en Marc no traspuava un excessiu optimisme: 

“Que no em parlin de bilingüisme, amic meu. Quan una llengua te la imposen i l’altra 

tan sols et consenten d’emprar-la, ja em diràs on és la igualtat. Duim les de perdre, ja ho 

sé. Per això mateix ens cal no afluixar.” 



Mantes vegades a la feina, bevent un tallat a la cantina de comissaria o assegut al 

seu despatx, algun company busca-raons li cercà les pessigolles, al subcomissari, 

movent aquella qüestió. Ho feien aposta, segurs que, com passava sempre, ell no 

defugiria la brega. Era aleshores quan intentava –  val a dir que generalment amb poc 

èxit – fer servir els arguments que adduïa Duran. Però no se’n sortia. La cosa no rutllava 

i Ripoll, “O som jo – pensava – que no em sé explicar prou bé o aquest és un cap de 

fava incapaç d’entendre”, acabava emprenyant-se i enviant el seu contrincant a dida. I 

no era ni una cosa ni l’altra. El subcomissari se n’adonà al cap d’un temps i acabà per 

no acceptar aquelles provocacions, acabades sempre en polèmiques tan fastigoses com 

inútils. Trifulgues que, al capdavall, no buscaven res més que treure’l de polleguera i 

que, a més, les endegaven sempre els mateixos companys. Alguns eren tan mallorquins 

com ell però, sense saber per què, acceptaven el castellà com a llengua de la família, 

incloent-hi els fills si en tenien. Per a Tomeu Ripoll allò era una autèntica catàstrofe. 

Altres temes – el dels immigrants, per exemple – no els tenia del tot païts, 

encara. La catequesi d’en Marc no havia assolit, de moment, el desitjable grau 

d’adoctrinament. El sentit comú li feia veure que les explicacions del seu amic tenien 

una lògica abassegadora: “Fixa’t bé, Tomeu, els mateixos que se n’omplen la boca amb 

paraules com, posem per cas, globalització són els que voldrien sembrar camps minats 

entre el territori dels immigrants i el nostre. No t’has preguntat mai què s’hi amaga al 

darrera d’aquesta paraula, globalització? Jo t’ho diré: ni més ni menys que una total i 

absoluta dispersió de responsabilitats. Esbandir culpes”.  

A Tomeu Ripoll, subcomissari jubilat, se li escapà un somriure nostàlgic tot 

recordant l’abrivament del seu amic que, passat un grapat d’anys d’aquells 

enfrontaments tumultuosos al carrer, havia estat el primer en trencar el gel. Per bé que 

Ripoll es feu l’orni, ambdós es reconegueren en creuar-se les mirades,  a la sortida d’un 

concert a Sant Felip Neri. El policia, arraconat l’uniforme des de feia estona, 

acompanyava la contralt que acabava de cantar els passatges solistes en un concert coral 

de repertori exclusivament barroc. Lluís Ramis, el director, havia fet una acurada 

selecció d’anthems de Purcell que el Cor Illenc acabava d’interpretar “a capel·la” i de 

manera esplèndida. Però el que havia corprès especialment Duran, “Una interpretació 

gloriosa” – havia assegurat més tard l’escriptor –, eren els passatges solistes de la 

contralt que havien propiciat el lluïment de na Margalida. Descarat com sempre, 

provocador però absolutament segur del que feia, Duran no s’havia tallat un pèl quan 

s’adonà de qui era l’acompanyant de la cantant i s’hi atansà de manera decidida. 



“Permeti’m de felicitar-la – digué doblegant-se, desmanegat com sempre, i fent menció 

de voler besar-li la mà –. La seva actuació ha estat senzillament gloriosa.” Ella havia 

enrogit i, tota cofoia, assegurà que calia repartir els mèrits entre tots els cantaires. 

“Segur, segur – admeté ell – però em pot ben creure si li dic que escoltar algú com vostè 

no passa cada dia. I menys encara amb el barroc anglès. L’enhorabona també – afegí 

adreçant un somriure a l’atabalat acompanyant –. El seu marit potser?” Margalida el 

presentà: “Sí, en Tomeu, el meu home “ digué, mentre ells dos encaixaven. “Encantat, 

Tomeu. No sabia el seu nom per bé que fa anys que ens coneixem. Se’n recorda de mi?”  

Collons! I tant que se’n recordava. Però estava molt lluny de tenir la 

desimboltura de l’escriptor – o la barra – i no era capaç de fer servir la mateixa 

sornegueria.  Ho estava passant magre i no sabia com sortir-se’n. A més, la sobtada 

curiositat de na Margalida l’acabava de destarotar. Ella preguntà als dos: “Vol dir que es 

coneixen?” Ripoll maldava per dissimular el seu encarcarament, fent veure que 

intentava recordar un nom que, per contra, tenia del tot present a la seva memòria però 

l’altre solucionà aquell neguit per la via ràpida: “Marc Duran, encara un revolucionari 

tot i que la justícia ja no em persegueixi”. Ho digué deixant anar una sorollosa riallada 

que esbandí les restes de tibantor de manera definitiva. Ella preguntà, més cofoia que 

abans: “Marc Duran... l’escriptor?” “Sí – afirmà vinclant-se de bell nou en una 

reverència exagerada –. I, si m’ho permet, a partir d’avui el seu més rendit admirador.”  

Aquell vespre començaren a canviar moltes coses en la personalitat de l’ 

aleshores inspector Ripoll, redreçant-la envers territoris que mai de la vida hauria 

imaginat. Més d’un pic n’havien fet broma, amb en Marc, de tot allò. “Ets com un jueu 

convers i aquests són els que tenen més perill. Vas massa de pressa i algun dia et 

tocaran els morros” li deia sovint Duran al temps d’observar, culpable i satisfet alhora, 

el progressiu canvi de rumb en les idees del seu amic que s’estava convertint en un 

policia gens normal, un exemplar exòtic entre els seus companys. 

Amb prou feines, temps i una mica de sort, l’inspector pujà a l’escalafó 

escapolint-se dels trasllats i aconseguint arribar a la jubilació sense moure’s de casa amb 

la graduació de subcomissari, “L’últim subcomissari – bravejava –  perquè la categoria 

la suprimiren a poc d’haver-me retirat”. En Marc i na Margalida, cadascun fent servir 

procediments diversos, l’havien capgirat. D’aquell policia jove que mirava únicament 

en la direcció que li marcaven el reglament i els superiors en quedava ben poca cosa. 

“En realitat – se’n fotia sovint l’escriptor – de la gent com tu en diuen uns giracasaques. 

Això teu no ha estat caure del cavall. Tu t’has clavat una hòstia que t’ha afectat el 



cervell.”  Ell, però, sabia que el seu amic feia broma i que, al capdavall, n’estava satisfet 

d’aquella evolució insòlita de la que n’era, en gran part, responsable. A més,  aquell 

canvi li havia anat bé professionalment. La presència a  comissaria d’un funcionari de 

grau que, a més a més, estava casat amb una contralt i posava música clàssica com a 

rerafons d’un interrogatori, afegia un punt de civilització a aquella feina, a la vegada 

que acreixia el caire un xic heterodox del subcomissari Ripoll.  

Últimament tot allò ja no espantava ningú, “Tret dels quatre errats de comptes, 

els de sempre, Marc. Alguns de l’altiplà que encara ens miren, als mallorquins, com si 

fóssim aborígens”. Anys enrere, però, més d’un pic les hi havien fet passar magres 

perquè la cosa no era tan simple. Fer-se solidari amb un detingut que exigia declarar en 

català i arribar a prendre per escrit aquelles declaracions podia ser, amb la constitució a 

la mà, d’una lògica abassegadora. Des del punt de vista policial, però, eren figues d’un 

altre sostre. Lluc Terrades, antic company en els grisos i ara comissari en cap, hagué de 

posar el mac a terra més d’una vegada en base a l’antiga relació amb en Ripoll, tot 

consentint-li aquelles malcriadeses. “Tard o d’hora ens fotran un arrambatge, ja ho 

veuràs”, remugava. En el fons, però, s’estimava el seu col·lega de bon de veres i 

reconeixia que aquella mania seva tenia un caire positiu: havia conferit un vernís 

amable o, si més no, oportú a la comissaria, sobretot de cara als mitjans de comunicació 

i als polítics locals de nou encuny que, amb la cosa de la democràcia, en feien bandera 

de la normalització lingüística i havien catalanitzat el seu nom per bé que, a casa seva, 

molts continuaven parlant el castellà. No eren tots que ho tenien clar però, de cara a la 

galeria, quedava bé fer veure que fins la policia assumia, a poc a poc, les noves maneres 

polítiques. 

De tot plegat n’era responsable, en bona part, Marc Duran. 

 


