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EL CÒDEX MINIAT I LA PLANTA SECRETA 

Anna Muntaner Llima 

 

 

 

Monestir de Poblet 

Otger va veure la figura encaputxada saltant el mur oriental del monestir just quan 

sonava la campana cridant a laudes. Els rajos oblics del sol naixent se li van clavar als 

ulls i no va poder veure més que la silueta fosca desapareixent en el matí fred i clar de 

finals d’hivern. A l’instant, el va dominar una sospita terrible i va córrer cap a la seva 

secció, on tenia el còdex miniat amb què estava treballant. Es va quedar palplantat 

davant les portes esbatanades de la biblioteca, des d’on podia veure el caixó esbotzat 

del seu pupitre, els seus llibres escampats per terra i un fil de tinta que s’anava estirant 

per l’entarimat. 

El miol alarmat de la mixa de Fra Miquel el va fer reaccionar. El felí, que li havia 

passat entre les cames com una exhalació, rebufava sobre un tinter abocat, amb el llom 

arquejat i els pèls eriçats. 

Otger el va recollir. Una olor penetrant el va fer tossir. Els dits se li van tacar del 

líquid negre, dens, penetrant. Es va sentir marejat. 

Ni rastre del còdex. Ni rastre de la minuciosa transcripció que havia fet de la 

pàgina 247, ni de la còpia de la il·luminació. Va sentir com si una llosa li  oprimís el pit i 

li impedís respirar, com si el seu cos s’hagués fet de goma i les cames no el poguessin 

sostenir més. 

Va parpellejar, incrèdul. Li va ressonar dintre del cap altre cop el timbre del 
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telèfon. Era un dia de pluja. No coneixia el número, però va despenjar igualment, Vostè 

és Otger Sales?, El medievalista? va dir una veu femenina enrogallada, li vull fer un 

encàrrec. 

Es va agitar en sentir ressonar la música de l'orgue de l'església a través de les 

parets centenàries. El laudes estava a punt d'acabar. També li arribaven les veus 

esmorteïdes dels monjos cantant. Li costava moure's. Va decidir avisar el pare abat, en 

primer lloc i es va encaminar cap a la porta lateral de l'església, la que dona al claustre. 

Però les cames, que se li havien fet de goma, no van respondre i va caure a terra com 

un sac mentre el món es diluïa en una boira espessa que li adormia el cervell. S'estava 

acabant l'últim cant del laudes. 

 

 

Inspectora Miralles 

La inspectora Miralles va arribar al monestir de Poblet a mig matí. Era  originària de Vic, 

però vivia a Reus des que s'havia casat, feia prop de 30 anys ja. Duia el cabell lligat en 

una cua, era de complexió forta i pell morena. El que més ressaltava del seu rostre era 

l'expressió, molt determinada. Durant el viatge va observar el paisatge amb atenció. Es 

va sorprendre de tant temps com feia que no havia visitat la comarca tot i viure-hi 

bastant a prop. La Conca de Barberà era una plana fèrtil, coberta de vinya, flanquejada 

per les Muntanyes de Prades, cobertes de boscos de roures, alzines i castanyers. Aquí i 

allà hi havia pobles, alguns enfilats en un turó, d'altres escampats per la plana. En tots, 

el campanar de l'església s'alçava recte cap al cel i totes les cases semblaven arraulir-

se al seu recer, com buscant protecció. 

Volia inspeccionar el lloc dels fets i parlar amb el pare abat el més aviat 

possible. 
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Otger Sales Sáenz, va pensar, un medievalista.... què devia buscar al monestir 

de Poblet? 

Immersa en els seus pensaments, tot de cop, es va trobar a l'entrada del 

monestir. Va contemplar una estona la plaça d'entrada, àmplia i austera. 

—Bon dia! —va dir una veu amb to pausat —Vostè deu ser la senyora Miralles, és 

així? 

La inspectora es va girar. Davant seu hi havia un home amb l'expressió més 

serena i harmoniosa que havia vist mai. 

—Jo mateixa —va contestar tot estenent la mà —I vostè deu ser... 

—Martí Murtra, el pare abat de Poblet. Benvinguda. Vingui, que li ensenyaré el 

lloc dels fets. 

-Ha arribat algú abans que jo, que ho hagi tocat? 

—No, estigui tranquil.la —va dir l'abat —Té notícies de com segueix Otger? 

—Està ingressat a l'hospital de Bellvitge, en estat de coma. No hi ha cap 

novetat, de moment. 

La inspectora va observar l'escenari: Va veure que el caixó s'havia esbotzat 

amb un objecte punxant, va observar la tinta, que encara s'escolava pel terra, va veure 

estelles, una goma de la marca Milan, uns comprimits grisos i dos llapis. No va tocar 

res, primer calia prendre les empremtes. Va inspeccionar minuciosament l'escampall de 

papers. Va prendre algunes notes en una llibreteta que duia a la butxaca i va fer fotos. 

Es va sentir el soroll d'unes passes decidides i fortes que s'aproximaven a la 

biblioteca. 

—Són els meus homes, de la Científica. Ara prendran mostres i buscaran 

empremtes —va dir la inspectora girant-se cap a la porta —Bon dia, nois! 

  —Bon dia! 



4 
 

 

—Feu la feina tal com a mi m'agrada. Vull una relació de tot. Tots els detalls són 

importants. Au, som-hi! 

El pare abat i la inspectora van deixar l'equip de quatre mossos a la biblioteca i 

es van encaminar cap al claustre. Un retall de sol escalfava el pati central. Els brots 

tendres dels rosers començaven a formar petites poncelles entre els 

narcisos florits. Alguns pardals bevien l'aigua entollada de la font. Tot l'ambient 

respirava pau i harmonia. Semblava impossible que allà s'hi hagués produït un crim. 

—Què en sap, vostè, d'Otger Sales? —va preguntar la inspectora. 

—Fa cosa d'un mes va demanar permís per estudiar el còdex miniat conegut 

amb el nom de manuscrit Voynich —va començar a explicar el pare abat -És un còdex 

que no ha estat mai desxifrat. Ha estat guardat a la Biblioteca Beinecke de llibres rars i 

manuscrits de la Universitat de Yale durant dècades. Tanmateix, fa tres anys es va 

aprovar un projecte itinerant per al còdex Voynich, per facilitar la seva descodificació. 

Va arribar al monestir poques setmanes abans de rebre la sol·licitud d'Otger. 

—Voleu dir que ningú ha pogut llegir mai el còdex? -va inquirir la senyora Miralles. 

—No, inspectora, ni una paraula. Aquest còdex és un gran misteri. Hi ha hagut 

estudiosos que hi han dedicat la vida...però només s'han pogut determinar algunes 

qüestions relatives al text, però no llegir-lo. 

—Quines qüestions s'han determinat? 

—Bé, després dels primers intents de desxifrar-lo, es va formular la hipòtesi 

que, potser, era un frau, que no estava escrit en cap llengua real, sino en una 

d'inventada... 

—Tipus la llengua de Tolkien... 

—Sí, això mateix. Però al segle XX es va formular la llei de Zipf, segons la qual 
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la longitud de les paraules d'una llengua natural és inversament proporcional a la seva 

freqüència d'aparició... —va prosseguir el pare abat —I el text del manuscrit Voynich ho 

compleix... 

—No sé si ho acabo d'entendre —va dir la inspectora —M'ho podria explicar en 

altres paraules? 

  —Esclar —va dir l'abat amb un somriure —La llei Zipf és la llei de 

l'economia lingüística: les paraules que més utilitzem són més curtes, així el parlant 

economitza esforç i energia quan parla... Totes les llengües naturals compleixen 

aquesta llei, però els llenguatges inventats, com el de Tolkien o el d'Star Wars, no. 

—Bé..., o sigui que el manuscrit està escrit en una llengua real, i Otger va venir 

a Poblet per enfrontar-se als enigmes que conté -va mormolar la inspectora, pensativa. 

Després va mirar l'abat amb un gest decidit- Li ho va preguntar vostè, quin era el seu 

objectiu exacte? 

L'abat va sospirar i es va encongir d'espatlles. 

—Esclar que sí —va contestar —Em va dir que hi havia una nova línia  

d'investigació i que volia estudiar-lo de nou. Tot vaguetats, res concret. Però s'hi 

passava hores i hores, assegut al pupitre i prenent notes. Fa dos dies el vaig trobar molt 

agitat Li vaig preguntar si havia desxifrat algun fragment o...si havia descobert alguna 

cosa que aportés llum sobre algun aspecte del còdex... 

—I que us va respondre? 

—Va dir: Treballo per encàrrec, jo, i no puc desvetllar el resultat de la meva 

investigació. Però li asseguro que algun dia brindarem per la troballa d'avui! —va dir el 

pare abat —Brindarem, brindarem amb el vi més bo del món! 

—O sigui, que treballava per encàrrec... —va dir la inspectora amb veu suau —

Vós ho sabíeu? 
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—No, no ho havia dit en cap moment... Però no és inusual. Sovint vénen becaris que 

fan recerca per encàrrec del catedràtic del seu Departament. En compensació, 

aquests joves són citats en els articles i, així, els estudiants es fan un bon currículum... 

És una manera de començar... 

La inspectora va somriure lleument. Seguia embadalida en els seus 

pensaments. Repassava les notes de la seva llibreta i va estudiar amb deteniment les 

fotografies que havia fet. 

—Brindarem amb el vi més bo del món. —va repetir —Vós què creieu que volia 

dir amb aquesta frase? 

El pare abat es va encongir d'espatlles. 

—No ho sé —va respondre —En aquell moment, el noi estava eufòric i 

semblava que ho digués per... per donar importància a la seva recerca. No hi vaig parar 

atenció... 

En aquell moment es van sentir ressonar unes passes fortes pel corredor del 

Claustre. La inspectora va reconèixer el pas ferm del caporal i es va girar, alerta a 

qualsevol novetat. 

—Inspectora —va dir el caporal amb un to greu —Otger Sales acaba de morir. 

—Causa de la mort? —va inquirir la inspectora. 

—Sembla enverinament químic, però no es pot determinar de quin tipus. De 

moment, no han trobat cap res que n’aclareixi la causa. 

El pare abat, abatut, va fer un gest d'impotència. 

—Un enverinament químic que no es pot detectar? —va dir —Inspectora, és 

això el que he entès? Com pot ser? 

—Sí, pare abat, ho ha entès bé. Otger, i el gat han mort i presenten signes 

d'enverinament, però no tenen restes al seu organisme de cap verí. Aquest és el misteri 
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al que ens enfrontem. 

 

. La família Gueti 

En Pau va consultar l'índex Dow Jones amb deteniment, va contrastar algunes dades i 

va sospirar. Les coses no podien anar pitjor. L'imperi econòmic que havia heretat del 

seu avi s'estava ensorrant. Va contemplar una de les últimes fotografies del vell. Tenia 

la mirada dura com l'acer, el rostre angulós i l'expressió fèrria. 

—Te’n recordes del seu mal caràcter? —va dir una veu suau darrere seu —I el 

gasiu que era? Ho era tant que, a cops, quan el teu pare ja estava malalt, no teníem 

efectiu per pagar coses necessàries..., com el lloguer o els col·legis... 

En Pau es va girar. Havia reconegut la veu des del primer moment. Va sentir 

tendresa cap a la figura fràgil de l'Elena, la seva mare. Sempre havia sigut una dona de 

moviments elegants i delicats que tenia la particularitat de moure´s sense fer soroll. 

-No ens en parlaves d'això, mare, tot t'ho guardaves —va dir en Pau mentre 

seia en una butaca al costat d'ella. 

—Sí, ja ho sé —va contestar la mare amb la veu dolça —La malaltia i la mort 

del teu pare van ser molt traumàtiques. Tu només tenies 14 anys. Ell, el patriarca, l'avi 

Bernat, es pensava que tot es podia comprar amb diners. Vaig haver de lluitar molt per 

no perdre la vostra custòdia. 

—D'això sí que me'n recordo, mare -va dir en Pau amb un somriure. 

—Ho feia tot per no haver de pagar impostos —va continuar dient ella —

Comprava obres d'art, objectes rars, artilugis antics... Era una manera de reinvertir els 

beneficis del seu capital i estalviar-se de llençar els diners pagant a l'estat ... Tot un 

personatge 

—Això també ho recordo, mare. Era mesquí —va respondre en Pau amb un to 
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de veu apagat —Però tot això jo ja ho sabia. Per què tornes a treure el tema? 

L'Elena va adquirir una expressió seriosa i va clavar els ulls en els d'en Pau. 

—Sé que estem arruïnats, però tinc un pla per muntar un negoci. Si tot surt bé, 

serà un negoci d'èxit i recuperarem la fortuna —va dir amb una veu greu que en Pau li 

havia sentit pocs cops. 

—Tu diràs —va respondre, sorprès. 

—Quan el teu avi va morir, vaig passar mesos revisant la seva immensa 

col·lecció. I, la qüestió, és que vaig trobar això. Mira-ho! 

L'Elena va mostrar al seu fill un àlbum. A les primeres pàgines no hi havia  

fotos, sinó fotocòpies de documents i retalls de diari enganxats. Més endavant hi havia 

les instantànies d'unes vinyes. En Pau les va mirar amb detall, però no va reconèixer el 

lloc. 

—On és això? 

—Són unes vinyes que el teu avi va comprar a una comarca que s'anomena la 

Conca de Barberà. Són vinyes al voltant d'un monestir, el monestir de Poblet. Tenen 

DO. No m'haguessin cridat l'atenció si no arriba a ser pels documents que hi ha 

fotocopiats a les pàgines anteriors i... per unes ampolles de vi que vaig trobar al celler, 

que provenen d'aquestes vinyes. 

—Ho fas molt misteriós tot això, mare —va dir en Pau, impacient —En 

conclusió, què em vols dir? 

—Aquest vi és extraordinari. Cada ampolla val una fortuna. Ja no n´hi ha al 

mercat, però n´hi ha demanda... 

—I? 

—Saps per què és tan especial aquest vi? —va inquirir ella, però sense esperar 

resposta va continuar -Per què s'ha fet usant una planta estabilitzant, que no són els 
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sulfits. Una planta rara. Una planta descrita al manuscrit Voynich. 

—De què em parles, mare? 

—El teu avi va adquirir aquest àlbum a un vell vinater jueu, que s'ho va 

malvendre tot abans de fugir de l'Alemanya nazi. Volia anar als USA, però no hi va 

arribar mai. Simplement, va desaparèixer —va explicar l'Elena —L'àlbum anava 

acompanyat d'una caixa de sis ampolles de vi. L'avi el va tastar i el va trobar tan 

extraordinari que es va lliurar a l'estudi de l'àlbum amb autèntica passió. 

—Ja recordo que li agradava el vi —va dir en Pau amb un somriure sarcàstic —

Sempre em sorprenia que comprés vins cars quan no ens donava diners ni per... 

—Deixem el caràcter ranci de l'avi de banda, ara —va continuar dient ella —

Tornem a l'àlbum. Després d'estudiar-lo, es va interessar per comprar unes vinyes a la 

Conca de Barberà. Aquest procés va durar alguns anys, perquè ell volia unes vinyes 

molt concretes, les que hi ha al voltant d'un antic monestir. 

—El monestir de Poblet, ho has dit abans —va dir en Pau absort pel relat —

Històricament, és important. Hi ha enterrats reis i reines de l'antiga Corona d'Aragó. I? 

—Volia fer vi, el vi magnífic que havia tastat. Però per fer-lo, necessitava la 

planta. I resulta que la pàgina on hi havia la reproducció del dibuix de la planta, amb el 

seu nom, extret del còdex original, havia estat retallada! Mira! 

I li va mostrar el full, del qual en faltava l'angle inferior dret. 

—Maleït! —va dir en Pau —El vell volia quedar-se amb el secret del vi! 

—Sí, no hi ha dubte —va afirmar Elena —Quan l'avi Bernat va descobrir que 

faltava aquest fragment de pàgina, ja era massa tard. 

—O sigui que l'avi tenia les vinyes per aconseguir d'elaborar el vi més bo del 

món, només li faltava la referència d'una planta, que es trobava ressenyada en un llibre 

antic... 
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—Sí, antic i rar —va prosseguir l'Elena —Va remoure cel i terra per fer-se amb 

el còdex, que estava a la Biblioteca Beinecke, de Yale, USA. Li va ser impossible 

comprar-lo. Per consultar-lo, calia viatjar als USA i, a més, aconseguir un permís 

dificilíssim d'obtenir. A tot això... 

—Va tenir l'atac de cor —va dir en Pau, aixecant-se de la butaca d'un bot —

Recordo la sorpresa que va causar la seva mort sobtada... 

—Sí, és això —va continuar dient ella —Es va buscar un arrendatari per les 

vinyes. Ningú sabia res del tema del vi ni de la planta misteriosa, el vell Bernat no 

confiava en ningú. Tot el que t'he explicat és una reconstrucció que he fet jo després 

d'estudiar aquests documents, els moviments que va encarregar al seu advocat i llegir 

el seu diari personal. 

En Pau caminava amunt i avall de l'habitació, exaltat. De cop, es va parar 

davant de la seva mare. 

—Tenim les vinyes, sí, però no tenim la planta —va dir —Has dit que vols 

muntar un negoci exitós, però no sé com, si falta... 

L'Elena el va fer callar amb un gest. 

—Pau, fill, el còdex Voynich està, temporalment, al monestir de Poblet —va dir 

amb un ampli somriure —I jo he contractat un dels millors medievalistes actuals perquè 

el consulti i, amb les dades que tenim, identifiqui la planta que busquem... Fixa´t, tot i 

que van arrencar el tros de paper, encara es veuen parts de la planta, com la tija i 

algunes fulles... Tot això facilita la tasca de recerca. Crec que estem molt a prop 

d'identificar-la! 

—Demà mateix aniré a Poblet —va dir en Pau, entusiasmat —i parlaré amb el 

medievalista. Vull seguir de prop la seva investigació. Avisa'l que hi aniré,  mare. 
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Deducció final 

La inspectora Miralles estava a la biblioteca del monestir de Poblet, a l'escena del crim, 

intentant lligar caps. Tenia el cap inclinat i estudiava amb deteniment la informació del 

laboratori sobre les pastilles grises que contenia la bosseta hermètica. 

El fosfuro de aluminio es un sólido cristalino (como arena o en forma de 

comprimidos) de color gris oscuro o amarillo, que se usa como plaguicida, 

especialmente para eliminar o prevenir las plagas del granos,del acaco, de las nueces, 

del té o el café almacenados; el fosfuro de aluminio, al estar en contacto con el agua 

o lahumedad, libera una sustancia llamada fosfina gaseosa que es altamente tóxica 

e inflamable y, además, muy volátil”, describe la New Jersey Department of Health 

and Senior Services. 

—Caporal Badia —va dir de sobte —Em sembla recordar que els comprimits 

estaven a prop de la tinta escampada per terra. És així? 

—Sí, estaven a tocar. Es veu ben bé a les fotos, miri —va respondre el 

mosso. Tots dos van observar algunes fotos. 

—Caporal, faci passar el pare abat, sis plau —va demanar la inspectora. 

El mosso va sortir de la biblioteca deixant la seva cap abstreta amb la bosseta 

de fosfur d'alumini a les mans. Una llum resplendent entrava pels finestrals i ja 

s'endevinava la primavera amb el refilar dels ocells i les tiges tendres de les plantes. 

—Bon dia, inspectora —va dir el pare abat —Em vol veure? 

—Sí, segui —va contestar ella —Digui'm, heu tingut alguna plaga d'insectes al 

monestir últimament? 

L'abat es va remoure al seient, inquiet. 

—Sí senyora, hi va haver una plaga d'insectes al rebost, on tenim 

emmagatzemada la fruita seca. 
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—O sigui, les nous, les avellanes, les ametlles... 

 

—Sí, vam tenir por que tot es perdés. Fra Joan, que també s'ocupa del jardí del 

claustre, es va oferir a posar-hi remei. Ens va prohibir entrar al rebost en tres dies. He 

fumigat, va dir, i problema resolt! 

La inspectora va picar amb els dits sobre la taula 

—On és, ara, fra Joan? 

-Va sol·licitar permís per anar a visitar al seu pare a l'hospital de Valls. Va 

marxar poc abans que Otger... —el pare abat va callar, perquè, tot de cop, es va 

alarmar —Però, però... ell, ell, és que fra Joan té alguna cosa a veure amb el crim? 

—Ara ho sabrem —va dir la inspectora —Caporal, faci la gestió d'esbrinar si el 

pare de fra Joan està ingressat a l'hospital de Valls o no. Sisplau, pare abat, faciliti'ns el 

nom complet del monjo. D'aquí una estona ja sabrem el resultat d'aquesta indagació. 

En aquell moment, es va sentir un pas ràpid i decidit pel corredor del claustre. 

Tot seguit, va ressonar una veu impetuosa. La inspectora es va precipitar cap a la porta. 

Va quasi xocar amb un home jove que anava vestit amb elegància. 

—Qui és vostè —va preguntar la senyora Miralles. 

—Sóc en Pau Gueti, el que va fer l'encàrrec a Otger Sales. 

—Doncs passi i expliqui-m'ho tot, mentre esperem una trucada. 

El jove va explicar la història de la planta, el secret del vi més bo de món. Va 

mostrar l'àlbum i la documentació que demostrava que s'havia comprat legalment. La 

inspectora va observar amb deteniment el full estripat i el dibuix miniat que encara 

s'apreciava de la tija i algunes fulles de la planta misteriosa. Tot de cop, va sonar el 

telèfon. 

—Inspectora, no hi ha cap home gran ingressat a l'hospital de Valls que pugui 
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ser el pare de fra Joan... —va dir la veu del caporal —però... 

—Digui! -va fer la senyora Miralles amb veu impetuosa. 

—Hi ha el propi fra Joan ingressat amb una fractura de fèmur. Diu que va caure 

al bosc. El van trobar els guardaboscos, per sort, abans de caure la nit. També té els 

braços esgarrinxats... 

—Caporal, Comprovi'n les empremtes! Estic segura que aquest és el nostre 

home! —va dir la inspectora —ara vinc a interrogar-lo! 

-Com pot ser? Fra Joan és... és un bon monjo, fa molts anys que està al 

monestir... —va fer el pare abat, consternat —Què li fa suposar que ha estat ell? 

—Li ho explico: a la biblioteca, entre els trossos de caixó esbotzat, s'ha trobat 

això —i va mostrar les pastilles grises dins la bosseta —Això és un compost químic que 

es fa servir per fumigar insectes. A qui han de pertànyer, doncs, aquests comprimits? A 

fra Joan, el que va fumigar el rebost. 

—Déu meu! —va fer l'abat. 

—L'important és recuperar el còdex! —va dir en Pau Gueti. 

—No crec que fra Joan volgués matar. Només volia el manuscrit i les notes 

d'Otger. Però va tenir la mala sort que li van caure aquests comprimits de fosfur 

d'alumini mentre esbotzava el caixó... I el fosfur d'alumini en contacte amb líquid forma 

un gas letal, la fosfina... El gat, que devia entrar en el moment que Otger va obrir la 

porta, i el propi Otger van inhalar el gas i van morir per fallada multi-orgànica. 

—Però, però... els altres monjos també vam entrar a la biblioteca, després del 

laudes, i no ens va passar res —va dir, incrèdul, el pare abat. 

—Perquè aquest gas és molt volàtil... Vau tenir sort, vós i els altres monjos, 

d'entrar-hi després d'una estona. 

—Inspectora! Les empremtes coincideixen! Fra Joan és l'home que busquem! 
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—I el còdex? —va dir amb un crit en Pau —L'important és recuperar el còdex! 

—Això serà la segona part, senyor Gueti —va contestar la inspectora —Ara 

comença la part més interessant d'aquesta història 

 

 ..............................................................  


