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RIGOR MORTIS 

 

Salvador Cardona Ballester 

 

 
 
L’aparició del cadàver va commocionar tota la comarca. No era un fet 

massa freqüent a la Conca de Barberà i les particulars circumstàncies del cas 

feien augmentar l’interès morbós de tothom. El mort, monjo del monestir de 

Poblet, havia estat trobat per un pagès, a trenc d’alba, en unes vinyes de Vimbodí 

molt properes al monestir. L’informe del forense era molt clar, la causa de la mort 

era ofegament, un ofegament en vi! 

El monjo no era un mort qualsevol, d’això no hi havia cap dubte. Enòleg 

del monestir, en els darrers anys havia sorprès a tothom elaborant vins excel·lents 

a partir de la varietat autòctona, el trepat. Un geni, en boca  de tothom, capaç 

d’assolir vàries puntuacions de 99 a la guia Parker   que havien transformat el 

celler del monestir en un important referent enològic internacional i ara el geni... 

havia aparegut assassinat! 

Unes hores després de fer-se pública la notícia, periodistes i policies 

havien pertorbat la plàcida quietud de la Conca de Barberà i competien entre ells 

a la recerca d’informació però no havia cap indici, ni cap sospitós... Ningú havia 

vist res, però tothom en parlava! 

Mentre tota la comarca era escorcollada, una reunió tenia lloc sota les 

arcades modernistes d’un conegut celler. Tampoc era massa freqüent que el 

gerent, Joan Rosselló i l’enòleg Pau Ventura, es trobessin reunits un migdia de 

diumenge. Tots dos nouvinguts a la comarca, ja feia un parell d’anys que s’havien 

fet càrrec del celler amb molta il·lusió però, malgrat la considerable inversió 

econòmica feta, cada dia es feia més evident que en sabien ben poc de fer vi. 
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La intensa conversa que mantenien demostrava que tenien  moltes coses 

a dir-se, una conversa en què el gerent, el més gran de tots dos, duia la veu 

cantant. 

–Què has fet, insensat? –deia el gerent visiblement emprenyat– Et vaig dir 

que tractessis al monjo amb delicadesa, només es tractava d’extreure-li 

informació, res més que això... en cap cas l’havies de matar! 

El silenci culpable de l’enòleg, que no gosava ni aixecar el cap, va animar 

el gerent a seguir increpant-lo. 

–Ets un boig, Ventura! Aquest matí, en saber la mort del monjo, m’han 

caigut els collons a terra –l’home no rebaixava el to de veu– Això és el què entens 

tu per delicadesa? La nostra situació sí que és delicada, bé que ho saps! 

Necessitem millorar les vendes i això només ho aconseguirem si som capaços de 

fer un producte únic, un vi com el del monjo i ara per acabar-ho d’adobar l’has 

mort... per què l’has mort tu, oi? 

Era el moment d’intervenir, va pensar l’enòleg, encara que les notícies 

que havia de donar no eren massa concretes i potser només aconseguirien 

emprenyar-lo molt més. 

–La veritat, Joan, és que encara no entenc que coi ha passat! –va 

començar a parlar mantenint el cap cot – El vaig citar ahir a la tarda aquí al celler, 

volia emborratxar-lo i quan estigués ben tou intentar fer-lo parlar més del compte. 

Després de fer-li tastar tots els nostres vins, el condemnat no mostrava cap signe 

d’embriaguesa, mentre que jo vaig acabar amb una merla com un piano... et faries 

creus del què vam arribar a beure. T’ho juro, Rosselló! El maleït monjo, bevia i 

bevia però l’alcohol no li feia cap efecte, no m’ho explico! Et juraria que ni el 

vaig tocar però ara mateix no aconsegueixo recordar res. Anava tan pet que vaig 
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perdre el coneixement i quan de matinada em vaig despertar, no hi havia cap 

rastre del monjo. 

–Què em dius? –intervingué sorprès– No hi era? N’estàs segur? 

 
–Espera Joan, espera que encara no he acabat... encara et falta saber  el 

final –continuà explicant– Com et deia, el monjo semblava haver desaparegut i 

vaig suposar que en veure’m perdre el coneixement se n’hauria anat però no, no 

havia marxat... 

–Collons, Ventura! Em treus de polleguera!  –li va preguntar el gerent–  Hi 

era o no hi era? Vols anar al gra d’una vegada! 

–Deixa d’interrompre’m i escolta, Rosselló,! –va dir amb veu tremolosa– Et 

penses que es fàcil d’explicar-ho tot plegat? 

–D’acord! D’acord! Calma’t i continua. Però vés per feina... si us plau! 

 
–Com et deia, quan em vaig despertar el monjo no hi era –va seguir 

l’enòleg– Em vaig posar a endreçar-ho tot i ja marxava quan em va semblar veure 

uns objectes surant al cup que hi ha obert a terra. En apropar-m’hi, vaig 

comprovar que eren un parell de sandàlies i de cop un calfred em va recórrer tot 

el cos, en recordar que els monjos en solen portar, de sandàlies! 

–Déu n’hi do! Qui el va parir, al refotut monjo! 

 
–Sí, Joan! No t’hi vulguis trobar! –va continuar explicant-sed– Ja saps que 

aquest cup és estret i molt fondo, sort que abans de llançar-m’hi  dins vaig deixar 

caure una corda llarga lligada a l’argolla de la paret perquè et juro que no hagués 

estat capaç de sortir-hi tot sol. Hores d’ara, 

encara estaria allà baix fent-li companyia al monjo. 
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–No fotis, Ventura! –va dir el gerent– Així, es tracta d’un accident! El 

monjo que també aniria ben torrat, va relliscar i va caure dins del cup, n’estic 

segur!. Sembla que el monjo s’ha acabat emportant el seu secret a la tomba... per 

què no et va arribar a dir res sobre com aconsegueix... bé, vull dir... com 

aconseguia fer el vi tan bo? 

– Què no m’explico bé? Com vols que pugui recordar res? –respongué el 

jove emprenyat– Ja t’he dit que vaig acabar inconscient i pel que sembla no vaig 

ser jo l’únic! 

–Calma’t Ventura! Necessito saber tots els detalls. Recordo que el monjo 

estava una mica refet, com t’ho vas fer per poder treure’l del cup? 

–Refet, dius? Era gras com un bacó! Bé què ho saps, Joan! No va ser 

gens fàcil. Em vaig cabussar i el vaig localitzar al fons del cup, després de lligar-lo 

amb la corda per sota les aixelles vaig aconseguir sortir gràcies a la corda i des de 

fora el vaig anar pujant poc a poc. No t’imagines com pesava el condemnat i això 

que segons el Principi d’Arquímedes... 

–Deixa’t ara de collonades, Ventura! –el va tallar el gerent– Deixa’t de 

collonades científiques i explica’m com va acabar tot, carallot! 

–Una vegada el vaig treure fora del cup i mentre em recuperava de 

l’esforç, me’l vaig mirar. Tenia els ulls ben oberts i em retornava la mirada, has 

mirat mai fixament els ulls d’un mort, Rosselló? Si no ho  has fet, no saps de què 

et parlo. Em vaig acollonir! 

–T’entenc, Pau! – va dir Rosselló – Quina experiència més bèstia! I què 

vas fer amb el cos? 
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–Estava molt espantat i només pensava en com fer desaparèixer el 

cadàver... no t’hi trobis, Joan! –va continuar explicant– El vaig embolcallar amb 

una manta que sempre porto al cotxe i el vaig carregar amb el toro a la vella 

furgoneta. A partir d’aquí ja t’ho pots imaginar... el vaig deixar en unes vinyes de 

Vimbodí tot just quan ja clarejava el dia, n’estic segur que no em va veure ningú. 

–Has tingut temps de fer neteja? Tota la comarca està envaïda per la 

policia i hem d’anar amb peus de plom, no podem deixar cap rastre o estarem 

perduts. Ho has netejat tot, oi? 

–Què et penses que he estat fent tot el matí? No pateixis, Rosselló! Et puc 

assegurar que no queda al celler ni a la furgoneta cap rastre del monjo. 

–Qui sabia de la vostra trobada? No havies dit res a ningú, oi? 

 
–Tranquil! Ahir era dissabte i el celler estava buit, sort d’això! –i va afegir– 

Serà molt difícil que ens puguin relacionar amb l’incident, com bé dius va ser un 

accident, el monjo anava fart de vi i va caure al cup quan jo ja estava inconscient. 

–De moment res permet relacionar-nos amb els fets – va dir el gerent  ara ja molt 

més clamat – Ni a tu, ni a mi, ni tampoc al celler. No ens convé fer cap moviment, 

ja t’he dit que tota la comarca està plena de policia, però conforme passen els 

dies la situació es calmarà i tot tornarà al seu lloc, n’estic segur!. Hem de tenir 

paciència i esperar que escampi la boira, així que de moment muts i a la gàbia... 

però, si finalment acabes recordant qualsevol cosa més, em truques per telèfon i 

penges. Millor no dir res per telèfon, passi el que passi! Al cap de mitja hora ens 

tornem a trobar aquí i en parlem, d’acord Ventura? 

–D’acord! Només hi ha una cosa que m’amoïna una mica, Joan. Pensa 

que el monjo ha estat força hores en remull dins del cup i avui en dia la policia es 

capaç de detectar qualsevol rastre, per petit que aquest sigui... Crec que caldria 
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fer alguna cosa amb el vi, no et sembla? 

–Tens raó! Deixa’m pensar –el gerent tancà els ulls per concentrar-se i 

finalment digué– Avui es diumenge però demà, a primera hora, l’embotellarem i el 

distribuirem per les botigues de la comarca a un preu molt baix, un preu 

promocional, així es vendrà molt ràpid i totes les possibles proves acabaran 

repartides dins dels cossos dels nostres estimats veïns. Quants litres té el cup? 

–És d’uns 9.000 litres, compta que sortiran unes 12.000 ampolles, en 

només unes hores el tindrem embotellat i podrem fer netejar el cup a fons. 

Prepararé una etiqueta especial per fer més creïble la promoció, ja saps que el 

disseny se’m dona força bé! La tindré a punt demà i ara  me’n vaig a dormir que 

ha estat una nit molt llarga i no em tinc dempeus! 

–D’acord! Descansa, que falta et fa! Demà a les set ens trobem aquí i fem 

tots els preparatius. Ho tindrem tot a punt per començar a embotellar a les vuit, 

quan arribin els treballadors. 

L’endemà, a les set en punt, quan tots dos es van trobar al celler el gerent 

no feia massa bona cara, semblava no haver dormit massa bé. 

–No he pogut aclucar els ulls en tota la nit, Ventura! –li va dir– Tota la nit l’he 

passada somiant amb monjos morts! Els he mort de totes les formes possibles: 

cremats, degollats, ofegats, d’un tret... i sempre m’acabaven enxampant – el 

gerent se’l va quedar mirant molt sorprès – I tu, com has dormit? Fas cara de 

relaxat... pel que veig tu sí que has descansat, oi? 

–De primera, Joan! No et penses que sóc un insensible però estic una 

mica més alleujat ara que ho tenim tot sota control. He dissenyat unes etiquetes 

adequades al producte que hem d’embotellar–va afegir mentre treia una etiqueta 

de dins d’una carpeta– Fes-hi una ullada!. 
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L’home la va observar amb atenció, sobre un fons de color negre, el color 

de l’ordre de Sant Benet, apareixia la inscripció Rigor Mortis escrita amb unes 

lletres gòtiques de color vermell sang. 

–M’agrada, Ventura! –va dir– És el mínim que podem fer per homenatjar 

al mort. Vés a preparar la màquina d’etiquetatge que no podem perdre més 

temps, així que arribin els treballadors comencem a embotellar. 

–Sabia que t’agradaria, Rosselló! Una vegada encaixat començarem la 

distribució i segur que a la tarda ja estarà tot repartit. He pensat reservar- me’n 

una caixa i avui mateix, quan tot hagi acabat, obriré una ampolla i me la beuré a la 

salut del monjo, no en vols tu cap? 

–Estàs boig! –va respondre– Quins pebrots tens, Ventura! Et beuràs un vi 

que va tenir submergit un cadàver? Quin fàstic! No en seria capaç de fer-ne un sol 

glop. Ja t’ho faràs... ara anem per feina! 

A les 10 del matí l’activitat era frenètica al celler, el vi del cup ja estava 

encaixat i carregat al camió, llest per ser distribuït. El xofer se’n feia creus però 

l’ordre rebuda era clara, cap ampolla havia de tornar al celler i tota la càrrega 

s’havia de repartir a totes els botigues i supermercats de la comarca al preu 

promocional d’1 € l’ampolla, una autèntica ganga. 

A les 6 de la tarda, el camió tornava buit al celler mentre quatre ulls 

l’observaven amb atenció des d’una finestra del primer pis. 

–Feina feta! –va dir el gerent– El vi ja està repartit i el cup està totalment 

net. Per fi podem descansar i anar cap a casa. Tinc la dona ben emprenyada, ahir 

era diumenge i em vaig passar tota la tarda amb tu al celler. Hauré de compensar-

la d’alguna manera, igual anem a sopar fora... per cert, ja em diràs que et sembla 

el vi, encara penses tastar-lo, oi? No sé com tens pebrots de beure-te’l sabent el 
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que saps! 

–Em sabrà d’allò més bé, segur! –va respondre alleujat– Ja saps que jo 

no tinc aquests problemes, algun avantatge ha de tenir el ser solter. I tant, que em 

sabrà bé, Joan! –va repetir mentre s’encaminava fent saltirons escales avall cap a 

l’aparcament- 

En arribar a casa, va deixar la caixa de vi a la cuina i es va disposar a 

complir la seva promesa. Va obrir una ampolla i la va buidar  tota dins  del 

decantador, no volia estalviar-li cap honor al vi, malgrat saber que es tractava d’un 

vi corrent, un vi aspre de batalla... Ho faria pel monjo! 

Es va servir una petita quantitat a la copa i va seguir tot el ritual que acompanya la 

degustació d’un bon vi... va observar el seu color profund, com envellit, un color 

molt més propi d’un gran reserva que del vi jove que era en realitat, un color que 

no li era propi –va pensar estranyat– Va tancar els ulls i en remenar la copa, per 

afavorir el procés d’oxigenació, no li va caldre apropar-la al nas perquè els aromes 

que desprenia el van embolcallar i sorprendre. No, no és possible, estic 

suggestionat per tot el que m’ha passat –es va dir– però, en fer el primer glop una 

sensació de benestar el va envair. Estava somiant, no podia ser... aquest vi era  

excel·lent, ell es considerava un expert sommelier i ara estava degustant un dels 

millors vins que mai havia provat... sense cap dubte! 

Va deixar la copa sobre la taula i va agafar el mòbil. La trucada va ser 

molt breu només va sentir el primer to de trucada va penjar! Es va quedar mirant 

fixament la copa, la va agafar i d’un glop la va buidar! 

Mitja hora més tard, l’enòleg va sentir el soroll d’un cotxe que entrava al 

pàrquing del celler, era el cotxe del gerent. Ell ja feia estona que l’esperava al 

despatx, hi havia anat només acabar la trucada i portava amb ell una altra ampolla 

del vi. 
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–Què collons passa ara, Ventura? –va dir només va obrir la porta del 

despatx– Espero que sigui realment important el que m’has de dir! Ara sí que 

tindré la dona de morros tota la setmana, això si no em demana el divorci, i tot 

serà gràcies a tu... a tu i al maleït monjo! 

–Seu! –digué– Seu i calla, Rosselló! No et creuràs el que et diré, ni jo 

mateix m’ho puc creure. Va treure l’ampolla de vi de la bossa, la va deixar sobre la 

taula i va girar-la fins que l’etiqueta va quedar a la seva vista. Reconeixes 

l’ampolla? –va preguntar mirant-lo fixament als ulls– Saps quin vi és, oi? 

–És clar que sí, Ventura! –va respondre l’home– Com vols que l’hagi 

oblidat? Et penses que pelo un monjo cada dia o què? 

El jove no va respondre, va treure un llevataps de la butxaca i va obrir 

l’ampolla. Va treure dues copes de l’armari i va posar una mica de vi a cadascuna. 

–Tasta’l! –va manar– Fes-me cas i no tinguis cap fàstic, Joan! Tasta’l i 

dóna-me’n l’opinió. 

L’home se’l va mirar sense saber què fer però davant la seva insistència 

es va disposar a repetir el ritual de degustació d’un bon vi, mentre era observat 

fixament per l’enòleg que volia comprovar, sense perdre’s cap detall, com 

l’expressió de sorpresa creixia a la seva cara, una expressió que va anar en 

augment fins arribar al clímax quan Rosselló va fer un glop de la copa i se’l va 

empassar. 

–Collons! D’on ha sortit aquest vi? –va exclamar– No em prens el pèl, oi? 

Aquesta meravella és el vi del cup? El vi que hem venut a 1€ l’ampolla per tota la 

comarca? 

–El mateix, Rosselló! El mateix! –va respondre– Fa estona que penso en 

tot plegat i tinc una hipòtesi... però m’agradaria saber primer què en penses tu. 

–Què vols que et digui? Ara mateix no trobo cap explicació de com un vi 
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jove i aspre com el del cup s’ha pogut transformar en aquesta joia que acabo de 

tastar, a no ser que... No! No pot ser! 

–A no ser que... el fet d’haver tingut un cadàver en maceració unes hores 

–va continuar l’enòleg– hagi modificat les seves característiques fins a 

transformar-lo en aquesta joia que acabem de provar. És això el que havies 

pensat, oi? 

–T’he de reconèixer que m’has llegit el pensament, Ventura – va acabar 

dient– O això o que m’estàs prenent el pèl i si és així et juro que et mataré! 

–Et penses que m’he tornat boig! Em creus capaç de fer broma amb el 

merder que tenim a sobre? No fotis, home! Jo també estic al·lucinat, no et pensis! 

He estat pensant en tot plegat i la meva hipòtesi encara va 

una mica més enllà –va afegir amb un to misteriós– Crec que el monjo 

després de mort, sense voler-ho, ens ha acabant revelant el seu gran secret. 

–Què dius, Ventura? – l’expressió de la cara del gerent mostrava una 

immensa sorpresa– Estàs insinuant que el monjo també submergia cadàvers en vi 

per millorar-ne la qualitat? 

–Justa la fusta, Rosselló! La veritat és que encara tinc un petit dubte –li 

respongué– No sé si submergia cadàvers o ofegava  éssers humans vius, no 

oblidis que el monjo encara era viu quan va caure i va morir ofegat. Aquesta 

diferència pot tenir la seva importància en tot el procés. Encara no ho sé però... 

aviat ho sabrem! 

–Què dius, ximplet? –va dir espantat– Saps el que m’estàs proposant? 

Què t’has begut l’enteniment? 

–Mira Rosselló! Fa molt temps que penso en la situació econòmica del 

celler –va explicar pausadament– Només un miracle ens podia salvar i, vés per 
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on, el miracle s’ha produït. Hem d’anar en compte, això sí, però no podem deixar 

escapar aquesta oportunitat, aquestes coses només passen una vegada a la vida! 

–Estàs boig, Ventura! Però, potser tens raó, la situació del celler és molt 

delicada i els bancs ja ens han donat l’ultimàtum: o caixa o faixa! 

–En primer lloc, ens caldrà planificar-ho tot molt bé –va afegir l’enòleg– 

Pensa que acabem de repartir unes 12.000 ampolles d’aquesta meravella per tota 

la comarca i això tindrà conseqüències; aviat tindrem notícies i ben segur que hi 

haurà una forta demanda. Hem d’estar preparats, no creus? 

 

–Tens raó! Ho havia oblidat! –en Rosselló semblava rejovenit– Només em 

sap greu haver-lo venut tan barat. Aquest vi tenia un preu de mercat superior als 

20 € per ampolla i segur que em quedo curt! 

–No pateixis! Si la meva hipòtesi és correcta ben aviat s’acabaran per 

sempre els nostres patiments! –va sentenciar– Omplim ara les copes i brindem 

per la futura confirmació de la nostra hipòtesi. 

En Ventura va omplir les dues copes i li’n va apropar una. 

 
–Salut! –va dir Ventura– Ens ho mereixem, Rosselló! 

 
–Salut! –va respondre Rosselló– Pel fi de les nostres misèries! 

 
El so del xoc entre les copes va ressonar a les arcades del celler, mentre 

tots dos es van disposar de nou a apreciar i assaborir els rics i espectaculars 

matisos del vi. Era estrany com la desesperada situació econòmica havia acabat 

transformant en Rosselló i en Ventura en uns assassins, uns criminals capaços de 

planificar fredament l’assassinat de desconeguts innocents i plantejar-ho així, com 

si es tractés de la simple confirmació d’una hipòtesi científica. 

Passats uns dies,  la policia seguia sense esbrinar res sobre l’assassinat i els 
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habitants de la Conca ja no parlaven tant del monjo mort, tenien un altre tema que 

acaparava tota la seva atenció: l’excel·lència d’un vi promocionat per tota la 

comarca a preu de saldo, un vi que es va esgotar en un tres i no res. Mentrestant 

en Ventura i Rosselló no paraven quiets, havien recorregut tota la comarca 

seleccionant els candidats per dur a terme la confirmació de la seva hipòtesi. No 

s’hi referien mai al tema parlant ni d’assassinats ni de víctimes, l’anomenaven 

estudi dels efectes de la maceració orgànica en el procés d’envelliment dels vins i 

de col·laboradors necessaris en l’estudi. Uns eufemismes que els resultaven molt 

més adients i suportables per a les seves consciències. Eren temps de forta crisi i 

els va ser molt fàcil fer una selecció de candidats entre treballadors temporers i 

personatges solitaris, gent que ningú trobaria a faltar en molt de temps. N’havien 

seleccionat un parell per fer la primera prova, dos rodamóns sense sostre, als qui 

havien citat dissabte al celler amb la ferma promesa d’una oferta de feina ben 

remunerada. En necessitaven dos `per començar a descartar si l’efecte era el 

mateix fent servir un cadàver o si es requeria de l’ofegament de la víctima... s’hi 

jugaven molt i ja posats tant n’era un com dos. Fins i tot havien previst com fer 

desaparèixer els cadàvers! 

Una excavadora havia remenat les terres que envoltaven el celler, amb 

l’excusa d’enjardinar-lo. Hores d’ara hi havia oberts uns forats ideals per a fer-los 

servir de fosses. Uns forats on pensaven soterrar els col·laboradors una vegada 

acabada la seva participació en el projecte. No volien córrer cap risc transportant 

cadàvers, els enterrarien al voltant del celler i després hi plantarien uns arbres a 

sobre. De ben segur que creixerien, per manca d’adob no seria! Una setmana 

després de l’accidentada mort del monjo, en Ventura i en Rosselló anaven a 

cometre els seus primers assassinats, aquesta vegada conscientment. 

A mitja tarda de dissabte, tots dos esperaven al celler l’arribada de les futures 
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víctimes i, a les 7 de la tarda, quan aquests varen fer acte de presència, el gerent 

els va rebre. Els va fer passar al seu despatx i els va oferir una copa de vi, només 

fer un glop tots dos van caure desplomats a terra. Els efectes narcòtics del 

somnífer tardaria unes hores desaparèixer –va pensar l’home mentre anava a 

buscar el seu soci– encara que cap d’ells arribaria a despertar. 

L’enòleg tenia ja plens els dos cups amb un vi jove, el mateix vi on havia 

caigut el monjo... un vi potent i aspre que esperaven convertir en la solució de tots 

els seus problemes. 

Entre tots dos varen traslladar els cossos inconscients fins als cups i un 

cop recuperats de l’esforç realitzat el gerent tragué una pistola amb silenciador i 

amb un parell de trets secs en va pelar un dels dos. 

–Tant fa qui dels dos és –va dir fredament amb un somriure als llavis– 

Tant fa, si tots dos han d’acabar tenint la mateixa fi. Són els danys col·laterals de 

la investigació científica, no creus, Ventura? 

–Em fas por Rosselló! Però tens raó, tot avenç científic ha tingut sempre 

danys col·laterals –va confirmar l’enòleg– Anem per feina! 

Els van lligar unes cordes a les aixelles i, fixant l’extrem lliure a unes 

argolles de la paret, els varen deixar anar cadascun dins d’un cup, mentre 

observaven com els cossos s’enfonsaven en el líquid. 

–Alea iacta est! Estic ben sorprès, Ventura! –va dir– En realitat ha estat 

molt més fàcil del que em pensava, oi? 

–Estic d’acord! Això de fer d’assassí és com bufar i fer ampolles. Au! 

Anem al despatx i farem un brindis, que l’ocasió bé s’ho mereix! Tenim per davant 

unes quantes hores d’espera! 

Passat el temps convingut varen voler primer extreure els dos cadàvers 
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dels cups i traslladar-los amb el toro a la fossa oberta. Un cop a dins la varen 

reomplir amb terra i a sobre varen plantar una alzina: el primer arbre amb el que 

s’iniciava l’enjardinament del celler... un arbre que tots dos esperaven que no fos 

l’últim. 

–És l’hora de la veritat, Rosselló!! –va dir l’enòleg– ens hi juguem molt! 

 
–Ens ho juguem tot, Ventura! –va respondre el gerent– Ens ho juguem tot 

a una carta! Vaig a buscar unes copes i per fi sortirem de dubtes! 

 
 

Arribat a aquest punt, estimats lectors, deixo a la vostra lliure imaginació 

donar resposta a les moltes preguntes que ara segurament us estareu formulant 

sobre el resultat del tast de vins que en Rosselló i en Ventura van realitzar aquell 

gloriós dia, el mateix dia en què havien decidit lliurement convertir-se en 

assassins. 

A mi només em resta donar-vos, si me’l permeteu, un darrer consell. Quan 

feu un glop d’un bon vi de la Conca, penseu primer quin pot haver estat el procés 

que ha permès transformar el suc dolç del raïm en el nèctar deliciós que ara 

degusteu... sobretot si el celler on s’ha produït està molt bellament enjardinat! 

 
 

Oli de Vitriol 

 


