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La investigació d’en Will 

 

Sempre l’havia vista, a la Mort. Ell havia après, ja feia anys, a amagar aquesta 

virtut.  No havia estat feina fàcil per a en Will comprendre que veure la Mort no 

era racional. Hi havien intervingut les esbroncades dels professors de primària i 

les visites al psicòleg del poble. Al cap i a la fi, no era normal que un nen de 7 

anys dibuixés una figura alta, encaputxada amb una capa negra i portant una 

dalla en els retrats de tota la família. En Will, per poder sortir de la pressió dels 

seus pares, familiars, professors i psicòlegs, va dir que s’ho havia inventat per 

fer una broma pesada. Però la Mort seguia allà, impassible. 

No sempre romania prop d’en Will, ja que la Mort sempre té feina, mai no 

descansa. En Will l’havia arribat a perdre de vista durant setmanes, però quan 

semblava que ja no la tornaria a veure, tornava, sempre tornava. Aquella figura 

encaputxada s’encarregava de cercar els difunts i portar-los allà on els portés. 

En Will, ja amb 13 anys, entenia perfectament la seva funció, doncs havia llegit 

molts llibres sobre ella al llarg de la seva curta vida. A causa d’això, era un 

apassionat de la religió, però no d’una concreta, sinó de totes les que 

intentessin explicar on portava la Mort a les persones que recollia del món dels 

vius. 

Havia provat de seguir-la moltes vegades, moltes d’aquestes sense èxit, doncs 

era molt fàcil perdre de vista la Mort. Anava sempre a un pas molt lent, però 

sense aturar-se ni un segon. A més a més, la capa negra semblava 

desaparèixer quan entrava en contacte amb la llum solar, com si fos 

transparent, i a la nit, la foscor semblava engolir la misteriosa figura. La majoria 

de vegades que en Will havia seguit reeixidament la Mort, havia estat gràcies a 

la gran dalla que sempre recolzava a la seva espatlla. Sempre que la seguia, 

en Will agafava una llibreta fosca amb la paraula mort escrita en xinès, per tal 

que els seus pares no la descobrissin. En aquesta llibreta, en Will apuntava tot  
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allò que sabia de la Mort, encara que fos poc. També hi tenia uns quants 

dibuixos detallats. 

Algunes vegades, fins i tot coneixia a les persones que la Mort s’havia 

emportat: la veïna del segon primera, el jove que havia patit un accident mentre 

arreglava el terrat, aquell home que havia ocupat il·legalment la botiga 

abandonada del carrer del costat... En Will sempre era el primer a saber-ho, ja 

que seguia a la Mort fins a la mateixa porta de les cases. Un cop allà, no podia 

seguir-la més. Aquella esvelta figura negra no tenia cap problema a l’hora 

d’entrar per portes tancades, per desgràcia per a en Will, ell no podia travessar 

les portes fent-se intangible. Un cop, però, va poder avançar la Mort quan 

anava a endur-se al seu avi, i va poder acomiadar-se’n. Tot i així, no va 

descobrir res útil per a la seva investigació, ja que la Mort i el seu avi, van 

desaparèixer instantàniament, deixant enrere, el cos fred de l’home vell. 

Els misteris i dubtes sobre aquella figura encaputxada que feien embadalir en 

Will durant les classes més avorrides del matí eren la cara de la Mort, ja que 

mai no l’havia pogut contemplar; el motiu pel qual podia veure-la; i el lloc on 

anaven els difunts. En total, en Will dedicava més temps a la seva investigació 

secreta que a l’escola i els amics, fent que semblés un noi tímid. En Will no 

tenia gaires amics, i tampoc no podia compartir els seus dubtes amb les 

poques persones amb les quals es relacionava. 

El fet que més va fer avançar l’estudi d’en Will sobre la Mort va succeir a l’estiu, 

quan el 14è aniversari del noi s’apropava. Des que havia acabat l’escola que en 

Will no l’havia vista, però quan va aixecar els ulls de la pantalla del mòbil, la va 

veure per la finestra. Estava just enfront de la porta de casa seva, i estava 

quieta. Era la primera vegada que en Will l’havia vista quieta, i també, per 

primera vegada en gairebé 14 anys, la Mort va aixecar la vista del terra i va 

observar-lo. En Will va creure entreveure els ulls negres de la Mort, un negre 

més fosc que la mateixa nit. Va agafar ràpidament la llibreta per tal de fer un 

esbós d’aquella esgarrifosa imatge, però ja no hi era. En Will va sortir 

ràpidament al carrer, i va veure com caminava carrer avall. Va córrer darrere 

seu, però va haver d’aturar-se, ja que passaven molts cotxes per aquell tram de  
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la ciutat. En Will l’estava perdent de vista i va seguir-la sense dubtar-ho. La 

Mort, l’esperava a l’altra vorera, quieta de nou. La negra figura va girar-se i va 

mirar de nou a en Will, que va atrevir-se a preguntar per primera vegada: “A qui 

véns a buscar?”. Per a sorpresa d’en Will, ella va alçar la mà i va assenyalar 

per sobre del noi, que va girar-se amb els ulls brillants de curiositat. Aleshores 

el va veure. Semblava un adolescent a qui havien atropellat, tots els cotxes 

havien parat i la gent s’apropava a veure què havia succeït. “Qui és?” va 

preguntar en Will, encara amb els ulls plens de curiositat. La Mort va respondre 

amb un fil de veu: “Tu”. La curiositat va enfonsar-se de cop, i en el mateix 

instant, en Will va notar una mà glaçada a l’espatlla. Aquell dia, en Will havia fet 

l’avenç més important en la seva investigació, per desgràcia, no va poder 

anotar-ho a la llibreta, doncs estava allà on la Mort porta els difunts. 

 


