
  
EL PERIODISTA DETECTIU 

 
 
Érem a ple estiu, concretament a 23 de juny, un dia molt calorós on l'única cosa que venia 
de gust era deixar de banda la rutina, anar a la platja i gaudir d'aquell bon temps a 
Barcelona. Feia 3 mesos que en Joan s'hi havia traslladat a viure. Li van oferir una feina al 
diari “Apunt” i, en trobar-ho una gran oportunitat per convertir-se en un bon periodista, no 
va dubtar d’acceptar-ho. 
 
 Aquell dia d'estiu era assegut a la cadira de l'oficina davant l'ordinador. Pensava en els 
reportatges que havia fet des que treballava allà, però en Joan volia més. Necessitava 
treballar en un bon reportatge on poder destacar, demostrar el que era capaç de fer. 
 
De sobte, va entrar la Marina, la seva companya, i van estar parlant del temps que feia i 
de les ganes que tenien que arribessin ja les vacances. La noia li va comentar que li 
havien encarregat escriure un article sobre com prevenir els cops de calor aquests dies 
tan calorosos, sobretot en la gent gran i en els més petits. En Joan en escoltar-la va 
començar a riure i li va dir que estava content de no fer-se càrrec d'aquesta feina. A la 
Marina no li va molestar gens el comentari. Encara que fes poc que es coneixien, havien 
connectat des del primer moment, no només perquè tenien la mateixa edat, sinó també 
perquè compartien els mateixos gustos i s'ho passaven d'allò més bé els dies que 
s´havien de quedar fins tard treballant a la redacció. 
 
La Marina li va explicar per què el seu cap li havia manat escriure aquest article: aquell 
mateix matí havien trobat un home de 55 anys mort a causa d'un cop de calor. En el seu 
escrit volia mencionar aquesta notícia per a que la població fos conscient del perill del sol i 
prengués precaucions. 
 
La Marina tenia una reunió amb el director. Com que li ocuparia gran part del matí, va 
demanar al seu company si podia substituir-la i acompanyar el fotògraf del diari al lloc on 
havien trobat el cadàver per fer unes fotos i informar-se del que havia passat. 
 
En Joan va acceptar doncs així podria sortir de l'oficina una estona. Quan van arribar al 
lloc dels fets, el fotògraf, en Miquel, es va posar ràpidament a fer fotos. En Joan, en veure 
que el seu company anava per feina, va decidir començar.  
 
En primer lloc, en Joan va anar a casa del difunt, ja que era el lloc on havia mort. Era una 
casa petita, de planta baixa i pintada de blanc. Es va estranyar que aquest home, en 
Xavier, hagués mort d'un cop de calor. No podia entendre com un home que no era d'edat 
avançada i vivia en un barri poc calorós de Barcelona hagués mort en aquelles 
circumstàncies. 
 
De lluny, va veure que s'apropava una noia. Aquesta li va preguntar si era de la policia i 
venia a investigar. En Joan va pensar que havia de ser la seva filla. Es va presentar com a 
periodista i va voler que ell, la Laia, li expliqués què pensava ella que li havia passat. 
Aquesta noia li va dir que el seu pare no va morir d'un cop de calor, feia dies que veia com 
el seu pare es comportava de manera estranya i es mostrava més nerviós que de costum. 
Necessitava que algú l'ajudés, que la creiés i descobrís tota la veritat. En Joan la va 
creure i sense dubtar-ho, va acceptar ajudar-la. A més a més creia que podria fer un gran 



reportatge, aconseguir ascendir i ser més valorat pel seu director i companys. Així que es 
va posar a investigar. 
 
Va investigar sobre el seu passat, des del seu naixement, fins el seu dia a dia a 
l'actualitat. Havia sigut un home que duia una vida molt senzilla, sobretot des que va morir 
la seva dona ara feia un parell d'anys. No tenia antecedents i el seu entorn el considerava 
un home molt honest i treballador. 
 
En veure que no tenia cap pista per seguir endavant, li va demanar a la Laia, que li deixés 
el mòbil del seu  pare per mirar les trucades recents i poder aconseguir algunes dades. 
La Laia li va explicar que quan el van trobar sense vida no duia el mòbil sobre seu i 
tampoc l'havien trobat ni a casa ni al cotxe. En Joan en sentir això es va adonar que allà 
es trobaven totes les respostes. La clau era localitzar el mòbil, allà hi haurien totes les 
pistes que necessitava per saber què li havia passat realment a en Xavier. 
 
Va buscar l’aparell pels voltans d'on l'havien trobat mort. Va pensar que si l'assassí 
l'hagués volgut fer desaparéixer, l'hauria llençat en un indret on fos difícil de trobar. Es va 
posar en el  lloc de l'assassí. On hagués llançat el mòbil per fer-lo desaparèixer sense 
deixar rastre? L'únic lloc que li va venir al cap era a les escombraries. Va veure que al 
final del carrer hi havia tres contenidors grans de reciclatge. Li va costar però al final va 
convèncer en Miquel i  la Marina perquè l'ajudessin. Els seus companys en veure les 
ganes i la dedicació que en Joan hi posava van pensar que era el mínim que podien fer 
pel seu amic. 
 
De matinada, quan els carrers estaven deserts, els tres van cap als contenidors. Quan 
portaven un parell d'hores remenant brossa, cansats i sense esperances, es va sentir un 
crit d'alegria d'en Miquel. Havia trobat el mòbil! Els quedava una esperança, un camí per 
on seguir i poder  encaixar les peces del puzzle. Però com que ja havia passat gairebé 
una setmana, el mòbil estava en molt mal estat, no sabien si podrien recuperar-ne la 
informació. 
 
La Marina li va aconsellar de portar-lo a una amiga seva que podria recuperar la 
informació dels últims dies, estigués esborrada o no. Al cap de llargues hores de treball, 
van poder entrar dins el mòbil. 
Estranyats van trobar moltes trucades d'un mateix número, la meitat de les quals havien 
estat eliminades. 
 
Aquest número era un fixe. En trucar-hi  van veure que es tractava de l'empresa de 
material esportiu on en Xavier treballava. També van poder recuperar un missatge escrit 
la nit abans de trobar el cadàver, on es podia llegir: “Sé el que has vist avui. No és el que 
et penses, si vols quedem a la meva oficina a última hora i aclarim aquest malentés”.  
 
En Joan no sabia què fer. Quin era el millor camí  per seguir, anar a la policía i deixar que 
fessin la seva feina o seguir endavant amb el que ja havien començat? El que tenia clar 
era que  s'havia de fer justícia. La policia ja havia ignorat la Laia una vegada. Els farien 
cas? 
 
No va dir res a la Marina per no preocupar-la i,  sense que ella ho sapigués, es va dirigir a 
les instal·lacions de l'empresa. No es podia creure el que veien els seus ulls, tenia al seu 
davant el director, el qual, segons les proves, era el possible assassí. 
 



Era hora de posar el pla en funcionament i trobar el més aviat possible la solució. En Joan 
va entrar al despatx d'en García. El director el va fer seure i el periodista va començar a 
fer preguntes. Va veure com en García es posava més nerviós a mida que anava 
responent i es va contradir  moltes vegades. En Joan, tot i així, no va necessitar continuar, 
ja havia aconseguit el que volia: posar un micro sota la taula per escoltar tot el que es 
discutís dins el despatx els següents dies. En Joan va sortir ràpidament i va engegar 
l'ordinador. No van passar ni 5 minuts quan va escoltar com en García, sense saber què 
fer, va trucar per telèfon. Va poder sentir com deia a l'altra costat del mòbil: “Ens hem 
posat en un bon embolic, que vas deixar alguna pista sobre l'assassinat d'en Xavier?, 
Saps què m'ha passat?”. Després d'explicar la visita d'en Joan va seguir:  “I ara què 
farem? Mira, el millor és fer desaparèixer la droga el més aviat possible, no podem 
descartar que tornin a venir. Aquesta vegada  deixa que me n’ocupi jo mateix de la policia, 
et tornaré a trucar més tard per dir-te com van les coses.” 
 
En Joan ja tenia les proves necessàries per incriminar en García i els seus homes. Ara no 
hi havia cap dubte, la Laia tenia raó, el seu pare va ser assassinat. En Joan va pensar que 
era el moment que la policia actués, ell no podia fer gaire més. 
 
Va portar la gravació amb les proves a la comissaria. El periodista havia descobert qui 
l’havia matat, però ara faltava acabar de saber el perquè.  
 
Una hora després en Joan va veure entrar emmanillat en García a comissaria. L’inspector 
li va explicar com el van enxampar desfent-se de la droga. Ara el farien confessar. 
 
A continuació, va succeir el que en Joan havia estat pensant des del moment que va 
sentir la gravació. En Xavier accidentalment va veure com la seva empresa traficava amb 
droga. Ja s'ensumava que passava alguna cosa, sempre li deia a en García que els 
números no li quadraven, treien massa beneficis. 
 Fins que un dia ho va entendre tot. Una tarda es va quedar fins tard treballant i va veure 
com posaven la droga dintre de les peses d'halterofília que venien. Va tenir la mala sort 
que el van enxampar i, com que en Xavier estava decidit a confessar-ho tot, no van tenir 
més remei que acabar amb la seva vida. Però aquí no acaba tot. 
 
Van voler fer-ho d'una manera que no cridés l'atenció, sense incriminar ningú, essent el 
més discrets possible. Aprofitant que aquell estiu les temperatures eren molt altes, van fer 
veure que havia mort d'un cop de calor, matant-lo als magatzems amb un nou fàrmac que 
no deixava cap rastre al cos. Pero van tenir la mala sort que el mòbil els va jugar una mala 
passada. Gràcies a això, finalment es va saber tota la veritat. 
 
En Joan va fer un gran article pel qual va ser reconegut i admirat, però el que realment li 
importava i volia que la gent sabés, era que s'havia fet justícia. 
 
Havia pogut ajudar la Laia a que sortís la veritat. La Laia li va agrair molt. En Joan no va 
arribar a conèixer en Xavier, però no podia entendre com per diners, havien tret la vida a 
un home honrat, familiar i bona persona que només buscava el bé per a la seva empresa.  
 
 
 
 


