
 

 

L'assassí del trèvol vermell 

 

(Com un dia més en les oficines de la Guàrdia Civil en un poble relativament petit, en 

el qual es coneixien entre tots, arriba un nou cas de crim. La inspectora Vila arriba a 

comissaria, la qual està buida, menys per la presència de Moncada. Vila va rebre una 

trucada urgent del seu company.)  

 

VILA.- 

(Molt precipitada.) 

Què ha passat perquè em telefonis a les 4 de la matinada? 

 

MONCADA.- 

Te’n recordes de la desaparició de la filla dels forners, Gemma i Pol, la que va 

desaparèixer fa 3 dies després de fer una passejada amb bicicleta, com normalment 

feia? 

 

VILA.- 

(Li interromp impacient.) 

Sí, que passa. L’han trobat? 

 

MONCADA.- 

(Amb els ulls plens de llàgrimes.) 

Sí, farà cosa de 5 hores. Han trobat el seu cos decapitat en una casa abandonada a 

la meitat del camp. Va morir fa 2 dies, pel que ens revela l'autòpsia. Les marques de 

les rodes trobades de la bicicleta, van recórrer el mateix camí que cada dissabte, però 

va haver-hi un desviament, ja que com saps ella feia sempre el mateix camí. Aquest 

desviament portava a la casa abandonada, la mateixa casa en la qual es va trobar el 

seu cos. 

 

VILA.- 

Mare meva com algú pot fer-li això a una nena innocent, no tenia culpa de res. 

(Amb les llàgrimes recorrent les seves galtes.) 

 

 



 

 

MONCADA.- 

Només una persona malalta i sense escrúpols. 

 

VILA.- 

Que s'ha trobat, a part de la nena, alguna altra prova? Que ens pugui indicar qui ha 

pogut ser l'assassí. Algun sospitós? Alguna cosa que ens ajudi? 

 

MONCADA.- 

(Capcot.) 

Per desgràcia si.  

 

VILA.-  

No em diguis que ha estat ell, si us plau, no em diguis que ha estat ell? 

(Entrant en un atac d'ansietat.) 

 

MONCADA.- 

Hem trobat en el cos de la nena un trèvol vermell. És l'única cosa que hem pogut 

identificar en el lloc, ja que com saps ell mai deixa ni una simple pista. És tan fàcil 

d'identificar-ho, ja que no hi ha cap que treballi tan net i tan polit com ell, millor dit com 

l'assassí del trèvol vermell. 

 

VILA.- 

Com pot ser que després de 30 assassinats en tot el país no deixi cap pista ni cap 

cap solt enlloc, és impossible. Te’n recordes en l'últim assassinat que va cometre, que 

va ser fa 3 anys a la ciutat del costat, només va deixar una pista, el trèvol vermell, és 

l'única cosa que l’identifica, també la manera tan polida de cometre els assassinats, 

però totes aquestes pistes s’han trobat perquè ell volia que nosaltres les trobéssim.   

 

Has pogut anar a veure el lloc? 

 

MONCADA.- 

Sí. He analitzat i ha actuat com sempre. Deixant damunt del seu cap un trèvol tintat 

de color vermell.  

 



 

 

VILA.- 

(Es neteja les llàgrimes de la galta.) 

Anem, haig de veure l'escena del crim. Aquesta vegada no se m'escaparà. Anem en 

el teu cotxe, som-hi!!! 

 

MONCADA.- 

Ara? Tan tard?, o millor dit, tan aviat? En la comissaria no hi ha ningú, s'han portat ja 

el cos i ho han netejat tot. Per a què vols anar?, si ja sabem qui és i com actua no 

veuràs res, està tot net, no hi ha cap pista, no hi ha res. 

 

VILA.- 

Necessito fer-ho, per ella i per la seva família, o almenys intentar-ho.  

 

(Vila agafa les claus del cotxe de Moncada. Ell malgrat tot accepta anar amb ella. 

Mentre anaven de camí el sol estava sortint.) 

 

VILA.- 

Canviant de tema, vas llegir el llibre que et vaig recomanar? 

 

MONCADA.- 

Bé, sí. Encara em queda la meitat, per a ser més exactes m'he quedat en la pàgina 

357. 

 

VILA.- 

(Entre riures.) 

Algun dia t’acabaràs cap llibre que et recomani? 

 

MONCADA.- 

Si pesada, estic a punt d'acabar-ho. 

 

(Es dirigeixen cap a la casa abandonada, seguint el recorregut que feia la nena. 

Aquest camí estava a una mitja hora amb cotxe des de la comissaria. 

Al cap de 15 minuts entren en el camp i veuen les marques de les rodes de la nena, 

aquestes eren molt característiques, ja que tenien forma de cor.) 



 

 

MONCADA.- 

(Alterada.) 

Espera, vés més a poc a poc. A partir d'aquí es veuen les petjades.  

 

(En aquest moment Moncada redueix la velocitat.) 

 

MONCADA.- 

Si és veritat, perdona, no m'havia fixat 

 

(Després de 5 minuts observa el desviament cap a la casa abandonada.) 

 

VILA.- 

(Cridant.) 

Frena!, frena!, frena! 

 

(Moncada frena de cop.) 

 

MONCADA.- 

Què passa? Per què xiscles? 

 

(Vila baixa del cotxe ràpidament.) 

 

VILA.- 

No el veus? No veus la diferència? 

 

(Assenyalant al sòl, més concretament a les marques de les rodes de la bicicleta.) 

 

MONCADA.- 

No, ho hauria de notar? 

 

VILA.- 

No veus la diferència entre aquesta marca i l’altra? 

 

 



 

 

MONCADA.- 

La veritat és que no. 

 

VILA.- 

Mira aquesta es veu molt més superficial, mentre que aquesta es veu molt més 

profunda. 

 

MONCADA.- 

I? Això pots ser una casualitat, no? 

 

VILA.-  

No és una casualitat, la marca de les rodes que és més superficial és quan la nena 

anava en la bicicleta, mentre que la més profunda és quan anava l'assassí. L'assassí 

pesa més que la nena per això les petjades són més profundes. 

 

MONCADA.- 

(Va obrir els ulls de sorpresa.) 

És veritat, com no havíem caigut en això. 

 

VILA.- 

En aquest punt on la nena es va desviar no era ella la que conduïa la seva bicicleta, 

sinó que era l'assassí. Ell li estava esperant darrere d'aquests arbustos per a posar-li 

cloroform i portar-la-hi cap a la casa abandonada. 

 

(En aquest moment Vila puja ràpidament, amb l’agilitat d’un felí, en el cotxe per a anar 

cap a la casa abandonada.) 

 

VILA.- 

Has vist, aquest petit detall  l'assassí no se n’havia adonat. Es pensava que no ens 

anàvem a fixar, perquè està molt equivocat, ja que se li ha escapat un petit detall: que 

jo porto muntant tota la vida amb bicicleta. 

 

 

 



 

 

MONCADA.- 

Mare meva, ets un geni. Quina sort tinc de tenir-te com a companya. Sembla que ahir 

va ser el dia que et vaig conèixer, però en realitat ja fa 15 anys. Com passa el temps. 

 

(Vila somriu per l'afalac que li fa el seu company. 

En aquest moment Vila decideix carregar la seva arma per si de cas es trobava amb 

algú a la casa abandonada. 

Mentre carregava l'arma li cau una bala al sòl del cotxe i en buscar-la es troba amb 

un llibre, i l'agafa.) 

 

VILA.- 

(Amb sorpresa i al mateix temps somrient.) 

Camina mira, el llibre que t'he recomanat. Com és que el tens aquí? 

 

MONCADA.- 

No sé, suposo que m'haurà caigut. 

 

VILA.- 

Veurem si no m'has mentit, i vas per la pàgina 357. 

(Somrient.) 

 

MONCADA.- 

No fa falta comprovar-ho, la meva paraula val més que una imatge. 

 

(I dos es comencen a riure. 

Però Vila ho obre. Moncada tenia raó anava per la pàgina número 357. No obstant 

això, aquí no acaba la sorpresa, ja que es troba amb un punt de llibre, no un molt 

comú, un punt de llibre que canviaria moltes coses. 

Aquell punt de llibre era molt bàsic, però amb una cosa molt característica, un trèvol 

de color vermell.) 

 

 

 

 



 

 

VILA.- 

(Espantada) 

Què és això? No m'ho puc creure, has estat tu durant tot aquest temps? Clar, ara 

entenc moltes coses. 

Ho netes i polides que són les escenes dels crims és perquè el tu saps perfectament 

com fer-ho per a no trobar cap pista i la perfecció a l'hora de tallar el cap, perquè el 

teu en un passat vas ser veterinari. 

 

MONCADA.- 

Et vaig dir que creguessis en la meva paraula, mai hagueres d’haver obert aquest 

llibre. 

 

(Vila va fer estampar el cotxe contra un arbre. 

Va sortir, deixant inconscient a Moncada, i es va dirigir cap a la casa abandonada. 

No gaire després, Moncada es va despertar i va sortir després d'ella, però abans de 

perseguir-la va agafar alguna cosa del rerefons del maleter.) 

 

VILA.- 

(Mentre corre intentant telefonar a la policia.) 

No pot ser, he tingut al costat tot aquest temps a l’assassí en sèrie i no m'he adonat. 

 

(Continua buscant el mòbil, però no el troba. 

En aquest moment recorda que no el va agafar en sortir de casa seva, perquè anava 

molt precipitada) 

 

MONCADA.- 

(Xisclant) 

T'ho vaig dir, però tu mai fas cas, ara no em queda una altra opció que no sigui matar-

te!!!!!! 

 

(Vila continua corrent i després d'ella Moncada. Vila arriba a la casa abandonada i 

s'amaga en el rebost de la cuina. 

Sent arribar a Moncada.) 

 



 

 

MONCADA.- 

Estalvia’t amagar-te. Em fas perdre el temps. Com aquella nena. 

Xisclava massa, em feien mal les oïdes, per això la vaig matar, perquè cada vegada 

que la veia al carrer xisclant em feia molt de fàstic. 

 

(Vila carrega la pistola i dispara.) 

 

Pensava que tenies millor punteria. 

(Moncada va llançar un ganivet des de la seva posició cap al rebost, però no li va 

donar a Vila. 

Vila va sortir ràpidament. Mentre disparava cap a Moncada i es va dirigir a l'habitació 

de la planta baixa.) 

 

VILA.- 

(Xisclant) 

Com has pogut matar a tanta gent? Per què? Elles no et van fer res, no tenien culpa 

de res 

 

MONCADA.- 

Eren persones insuportables, totes elles, em molestava la seva presència 

 

(Mentre s'acostava lentament cap a on estava Vila) 

 

Per això em vaig treure un pes del damunt matant a tot allò que em molestava, i també 

vaig trobar un nou hobby. 

 

(En aquell mateix moment va llançar un ganivet cap a l'habitació. 

 

Res més llançar-ho es va sentir un cop d'alguna cosa que queia a terra. 

Aquest cop era Vila, el ganivet li va donar en el centre del cor, provocant que es 

dessagnés. 

Ella va ser una més en la llista de l'assassí del trèvol vermell.) 

 

 



 

 

MONCADA.- 

(Mentre s'acostava.) 

Et vaig dir que mai hauries d’haver obert aquest llibre. 

 

(La va decapitar i li va posar un trèvol vermell al cap, mentre reia com un boig.) 


