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Potser no heu sentit mai parlar d’un assassinats ocorreguts l’any 1948 en la vila de Montrodon, situada 

en la comarca de la Conca de Barberà. Aquelles morts, a la zona, es van conèixer amb els noms de 

Torrents, Fontseca i Castellbell, que era com es deien les víctimes. Si bé la comarca en va anar plena, 

de rumors, d’informacions i de contrainformacions, els tràgics fets gairebé mai no van transcendir els 

límits comarcals. Eren aquells, un anys —com és ben sabut— de ferotge dictadura i s’exercia una 

estricta censura de les notícies.   

Però dins d’aquella  reduïda comunitat sí que es va instaurar una tensió mantinguda en el temps 

i també un enfrontament permanent entre dues maneres d’adjudicar les culpes d’aquelles morts 

estranyes. Unes morts que s’han anat reflectint en tot el que fan i desfan els vilatans, i que fins a dia 

d’avui la vida del poble no ha aconseguit mai un dia de repòs.  

Com si les ànimes d’aquells difunts es barallessin encara en els carrers i cases de la vila mantenint un 

encès odi entre els seus habitants.   
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Sergi Torrents   

Tot va començar un dia de primavera, exactament un dimecres quan  a les 8 del matí, Jordi Valls, 

un aprenent de mecànic de 16 anys, va anar al taller de reparació d’automòbils on treballava, al carrer 

del Molí. Es va estranyar que la gran porta metàl·lica estigués tancada. Va entrar  per la porta de fusta 

lateral, que estava només ajustada, i amb certa aprensió es ficà dins del taller. Amb horror va  trobar-

se l’amo, en Sergi Torrents, a terra de bocaterrosa mort entre dos cotxes. El noi va donar la veu d’alerta 

immediatament.    

La reacció de la població va ser de total estupor. En Sergi Torrents era, essencialment, un home 

bo. Vivia sol. No tenia família en el poble. Tenia, això sí, molts amics, i estava disposat sempre a 

ajudar a qui ho necessités, sense mirar si era del Règim o contrari al Règim. Ningú no pensava que en 

Sergi pogués tenir enemics. Mai no s’havia destacat ni en política ni en els negocis. Tampoc no era 

home de bars ni d’església. Tan sols se li coneixia ser un gran aficionat del Barça i, a més, soci del 

club. Era habitual, per tant, que els dies de partit en el camp de la Travessera de Les Corts omplís el 

seu Morris de tercera mà amb tres socis barcelonistes més per anar al camp.    

Casualment el diumenge anterior, tres dies abans de la macabra troballa, en l’estadi del Madrid 

el F.C. Barcelona va guanyar  al Real Madrid per 1-2. Aquella tarda, en el casino del poble, just en 

acabar d’escoltar la retransmissió radiofònica del partit, en Sergi Torrents, del Barça, i en Venanci 

Fontseca, del Madrid, discutien davant la nombrosa clientela present en aquells moments. En Venanci 

insistia que el segon gol del Barça s’havia fet en fora de joc.   

—Només sabeu guanyar amb joc brut o qui sap si comprant àrbitres —van ser les paraules a 

crits d’en Venanci, amb la cara fortament congestionada.   

—Tu pots dir el que vulguis, però el Barça ha jugat net. Els del Madrid us ho heu de fer mirar. 

Us penseu que sempre heu de guanyar. I la veritat és que no sabeu perdre —li va replicar en Sergi.   

—Retira això immediatament —el comminà.   
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—No ho retiro perquè és la veritat  —li tornava a replicar en Sergi, que estava més irascible 

aquell dia, cansat de tant de temps d’aguantar les impertinències de Don Venanci.   

—La veritat és que és una llàstima que la Gloriosa Cruzada no acabés de fer net  amb els rojos. 

—va replicar amb evidents senyals d’irritació. I davant de l’astorament general, d’una revolada 

s’aixecà de la cadira, agafà la gavardina i es dirigí cap a la sortida —Això, temps enrere no acabaria 

pas així... —va afegir amenaçador, girant-se cap als presents, quan ja era a tocar de la porta.    

L’endemà dilluns, després del greu enfrontament, els veïns van observar que en Sergi i en 

Venanci es relacionaven amb aparent normalitat. Així com que en Venanci sortia i entrava amb el seu 

cotxe en el taller d’en Sergi, que li tenia llogat un espai com a garatge.   

El dimecres, però,  amb la notícia que en Sergi havia estat trobat mort, van començar els rumors 

i les especulacions. Molts vilatans en el seu cercle més íntim van anar relacionant la mort amb la baralla 

dialèctica del diumenge anterior en el casino. Es deia que un home tan brusc i autoritari com Don 

Venanci ben bé podia ser l’autor del crim. Però també hi havia qui el defensava, dient que era 

impossible que Don Venanci, tan d’ordre i bon cristià com era, hagués pogut cometre un crim d’aquella 

magnitud. Que devia haver estat un delinqüent que hagués entrat a robar al pis o al taller d’en Torrents, 

o potser eren maquis, ja que es deia que havien rondat pels voltants de Mont-rodon.   

  

Higinio Monforte    

El sergent  de la Guàrdia Civil  Higinio Monforte es va fer càrrec de la investigació inicial del 

cas tan bon punt va ser avisat  per l’alcalde del poble.    

Monforte era un home de 38 anys. Procedent de la seva Galícia natal, feia 5 anys que l’havien 

destinat a l’Espluga de Francolí. Vivia a la casa-caserna amb la seva dona i dos fills. Tant ell com la 

dona, Consuelo Carballedo, s’havien adaptat relativament bé a la comarca. Ell era franquista, però no 

tenia el grau de fanatisme de bona part dels seus companys d’uniforme. Fins i tot es podria dir que en 

molts aspectes s’havia tornat força escèptic, degut a males experiències sofertes en la guerra. A més, 

se’l tenia per recte i seriós, encara que molt desconfiat. I en temes futbolístics se’l considerava força 
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equànime, ja que, simpatitzant del Celta de Vigo, no prenia mai partit en les discussions del casino 

entre els partidaris del Madrid i del Barcelona.    

Era un fet que el sergent  Monforte detestava Don Venanci. Se li feia insofrible aquella manera 

prepotent i perdonavides que gastava. I més encara després que, en la processó del Divendres Sant de 

l’any anterior, en Venanci havia ultrapassat els límits de la decència amb la Consuelo. Va ser aleshores 

quan la seva escultural esposa, membre de la confraria del Sant Sepulcre, va haver de suportar una 

horrible brometa, després que Don Venanci l’hagués ajudat a redreçar el penó que portava i que el vent 

se li enduia.    

—Sàpiga que no em faria res anar de penitent en una processó cada setmana si era per ajudar-

la amb el penó del Sant Sepulcre... —mentre li posava una mà gens innocent a  

l’espatlla.   

   Aquella escena la va contemplar l’Higinio des d’una certa distància mentre desfilava marcant 

el pas amb uniforme de gala. Mai no va comentar res amb ningú, però a partir de l’esmentada processó 

de Divendres Sant el sergent Monforte evitava al màxim el contacte amb el cacic de Mont-rodon.    

   Dèiem que el sergent Monforte, tan bon punt va rebre l’avís, va sortir de la casacaserna de 

l’Espluga de Francolí per presentar-se a Mont-rodon a fi de fer-se càrrec de la investigació de la mort 

d’en Torrents. Hi va anar acompanyat del caporal Benigno Benítez. Un cop en el lloc dels fets, van 

observar que el cadàver estava de boca terrosa,  vestit amb pijama i batí i que duia posades unes 

sabatilles d’estar per casa. Al coll i cara hi havia senyals clares d’haver estat escanyat. No hi havia cap 

altra senyal de ferida ni res que fes suposar defensa o lluita. Tampoc va observar res d’especial en la 

resta del taller, sense cap destrossa aparent ni tampoc cap desperfecte en els cotxes. No hi van trobar 

cap objecte sospitós ni a dins ni a fora de l’edifici. En l’habitatge d’en Torrents —que estava damunt 

per damunt del taller i s’hi comunicava per una escala interior — tampoc s’hi va trobar res d’especial, 

tret que la roba del llit estava desfeta. Per tant, es podia suposar que en Torrents ja estava dormint quan 

va sentir algun soroll provinent del taller, va anar-hi i allà va ser assassinat per l’intrús o intrusos. 
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Tampoc, aparentment, no s’apreciaven senyals o empremtes de l’assassí, tot a l’espera de l’expert 

científic que ho pogués certificar. El crim s’havia executat, si es pot dir així, molt netament.    

La porta metàl·lica del taller estava abaixada i ben tancada, i la porta lateral de fusta, que 

comunicava amb el taller i amb la planta superior, no tenia senyals d’haver estat forçada, i l’aprenent 

la va trobar només ajustada. Després que el jutge i el forense es presentessin en el lloc del fets es va 

fer l’aixecament del cadàver i el seu trasllat a l’Institut Anatòmic Forense de Tarragona. Allà l’autòpsia 

va certificar la mort per estrangulació i subsegüent asfíxia, feta la compressió probablement amb les 

pròpies mans de l’assassí.  

L’hora de la mort seria cap a les dues de la matinada.   

  

Venanci Fontseca   

Era la més important de les forces vives del poble. Tenia seixanta anys. Es va casar ja de gran 

amb la Dominga Galindo, una dona castellana  molt de missa que havia conegut a Salamanca durant 

la guerra. Es refugià en aquella ciutat quan va témer ser perseguit pels revolucionaris descontrolats.    

En Venanci venia de família aristocràtica i era l’hereu d’una de les grans fortunes de la 

comarca: els Fontseca. A ells la gent del poble no anomenava pel seu nom sinó, de forma entre 

reverencial i despectiva, com “els de dalt” o “els del morro fort”. En Venanci tenia un tracte difícil, 

autoritari i poc propens a cedir en cap de les negociacions on intervingués. A més, tenia ben assumit 

que ell tenia impunitat per a gairebé tot, especialment en tema de faldilles. Mai havia hagut de donar 

explicacions raonables a la seva dona, que en aquest assumpte feia els ulls grossos, mentre l’engany 

es fes amb absoluta discreció.    

Era propietari de dos cellers vinícoles ubicats a la mateixa població. Un dels cellers li venia per 

herència familiar. L’altre va ser adquirit en una subhasta a molt baix preu l’any 1948 després que el 

seu antic amo, en Josep Castellbell, que havia estat alcalde del poble durant la República per una 
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agrupació d’esquerres, hagués desaparegut  juntament amb la seva dona, la Laieta Riudoms, amb la 

retirada del republicans cap a França el 1939.   

Don Venanci, que era com volia que l’anomenessin al poble, tenia molt bons contactes amb la 

gent del Règim, encara que ell no desitjava cap càrrec, ni municipal ni en cap escalafó de 

l’Administració. Preferia dedicar-se únicament als seus negocis, que anaven des de la vinya i el vi fins 

a moltes altres qüestions, com la participació accionarial en una fàbrica tèxtil a Terrassa o en una 

fàbrica de paper a la mateixa comarca. La influència l’exercia de sotamà damunt l’Ajuntament o sobre 

tota mena de funcionaris i aconseguia el que es proposava, ja fossin béns de consum, senyoretes de 

companyia o relacions interessants per als seus negocis. En contrapartida, Venanci feia de far 

escrutador a fi de detectar i denunciar sense manies qualsevol persona suspecte de no ser addicte al 

sistema imperant.    

Vivia amb la Dominga i dues minyones en un immens casalot situat en el carrer de l’Església. 

Era propietari d’un magnífic Citröen negre, model conegut com a Pato, que aparcava en un espai 

del taller propietat d’en Sergi Torrents,  ja que les antigues quadres del seu casalot no permetien 

encabir-lo bé.   

Arran de la mort d’en Torrents, i per algunes enraonies que li havien arribat, en  

Venanci poc a poc va anar perdent la confiança que la gent cregués en la seva innocència. I 

col·lateralment anava perdent la seguretat que sempre havia tingut en la seva total impunitat. Tot se li 

va fer més evident després del missatge enverinat que li va engegar el sergent Monforte uns quants 

dies després del assassinat d’en Torrents.   

—No es per espantar-lo, però la situació de vostè en aquest cas és força compromesa —li va 

deixar anar amb aparent delicadesa el guàrdia civil.   

I va començar a preocupar-se realment en comprovar que no tenia cap coartada. La nit de 

l’assassinat havia sortit com feia cada dimarts per jugar la partida de botifarra a l’Espluga de Francolí 

amb altres forces vives de la comarca. Ningú l’havia vist, o potser ningú havia volgut dir que l’havia 
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vist. Fins i tot ni la seva dona, que dormia en una altra habitació, ni les minyones l’havien sentit quan 

havia tornat de la partida, a les dues de la matinada. Ell havia declarat que quan va tornar a desar el 

cotxe al garatge-taller no va observar res d’especial. Va obrir la porta metàl·lica i després la va tancar, 

i no va veure ningú en cap moment. Ni es va fixar en la porta lateral, sobre si estava oberta o tancada.   

Era un dimecres —també un dimecres —quan es va saber que en Venanci havia desaparegut. 

Havien passat tres mesos des de la mort d’en Torrents, i per més que Don Venanci era tingut, de forma 

soterrada per part de molta gent, com a sospitós de l’assassinat, el jutge va arxivar sense manies la 

denúncia interposada per la família del difunt. Això últim encara va afavorir més la sensació que jutges 

i persones significades del Règim l’estaven encobrint.   

Malgrat el suport que rebia de les autoritats, en Venanci no estava tranquil. Se sabia innocent, 

però sense possibilitat de demostrar-ho. Va creure fins i tot que l’assassí que va matar en Torrents 

realment a qui volia liquidar era a ell. Per això, va tornar a dur a sota l’americana la pistola que portava 

els primers anys de postguerra. Ara, però, Don Venanci era un altre. Ja no podia continuar manifestant-

se prepotent i poderós quan a davant seu tenia mirades fugisseres i una desconeguda sensació de buit 

al seu voltant. I cada dia que passava els seus veïns el veien més solitari, més esquerp i amb posat 

abatut.   

Va ser la seva dona qui va denunciar la desaparició. Es va pensar primer en un possible accident 

de carretera ja que, com feia cada dimarts després de sopar, se n’havia anat amb el seu cotxe a l’Espluga 

a jugar la partida de cartes. Telefonats per la Dominga, els seus companys de joc van informar-la que 

s’havien acomiadat d’ell en el casino de l’Espluga cap a dos quarts de dues de la matinada.   

La resposta al misteri va arribar als volts de migdia del mateix dimecres. El pagès d’una masia 

pròxima a Valls va alarmar-se en veure —en una clariana del bosc al costat  d’una pista i dins d’un 

cotxe negre— el cos d’un home amb el cap destrossat i ensangonat. Quan dos membres de la Guàrdia 

Civil de Valls van arribar al lloc dels fets, de seguida van reconèixer que el mort era Don Venanci. I 

que el cotxe era el Citröen negre del difunt. El cos estava mig assegut en el seient del costat del 
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conductor. Als seus peus, al terra del cotxe, hi havia una pistola. Era clarament una Astra 300, 

suposadament la del propi   

Don Venanci. La macabra troballa estava a escassos 200 metres del bordell El Abedul, situat als afores 

de Valls. En no haver-hi cap senyal ni de lluita ni de resistència ni tampoc petjades o empremtes 

d’alguna altra persona, d’entrada es va pensar que era un suïcidi.    

Després que el jutge i el metge forense fessin  acte de presència en el lloc dels fets, es va ordenar 

l’aixecament del cadàver i el seu trasllat a l’Institut Anatòmic Forense, on se li practicà l’autòpsia, la 

qual, entre altres qüestions informava de:“ Tret fet a boca de canó, amb orificis de bala d’entrada per 

la gola i sortida per la zona occipital, amb  resultat de mort instantània... Residus de pólvora presents 

a la mà dreta”...   

                                      

Quan la notícia de la mort, amb sospita de suïcidi, de Don Venanci, va arribar a la Guàrdia civil 

de l’Espluga, el sergent Monforte es va inquietà enormement. Havent tingut a Don Venanci entre cella 

i cella, el sergent va pensar dues coses: no era bo que ell se n’alegrés i allò no podia ser un suïcidi.     

Sempre havia tingut la secreta convicció que en Venanci era l’assassí d’en Sergi Torrents, tot i 

no tenir-ne proves.    

Ara havia de canviar per complet la seva hipòtesi. Coneixent com coneixia en Venanci era 

inversemblant que l’home hagués arribat a aquell punt de  desmoralització per suïcidar-se. Allò 

era un altre assassinat.   

Així, en Monforte va decidir refer del tot la seva investigació. Malgrat que oficialment la teoria 

del suïcidi estava en primer lloc, va voler provar que eren dos homicidis i que estaven comesos 

probablement per la mateixa persona o persones. Tot i que no li corresponia investigar el suposat 

suïcidi, va decidir anar a inspeccionar el Citröen de Don Venanci. Es colà en el dipòsit judicial fent 

veure que venia de part del Jutge de Valls. Va poder mirar el cotxe per totes bandes i va trobar una 

cosa que li cridà l’atenció. En un racó, al terra del cotxe hi va veure un tros  de paper fi de color ocre 
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que no feia més de 3-4 cm en la part més llarga. L’agafà, i amb lletra molt petita s’hi podia llegir ...ntes 

quirúrgicos esterilizados... El sergent va tenir la intuïció que aquell trosset de paper tenia algun 

significat. Posà el paperet en un sobre, amb la intenció de fer alguna oportuna consulta.   

Aleshores va parlar amb el metge de Mont-rodon, el Dr. Pere Pijoan i li ensenyà el trosset de 

paper. L’home li va dir que sens dubte allò era un tros d’embolcall de guants quirúrgics. Va anar 

després a veure en Carles Montoliu, el farmacèutic, per si era habitual vendre guants d’aquell tipus.   

—Són guants que no venem gaire. Generalment són per a personal sanitari. Ara li ensenyo com 

van embolicats —i es dirigí a la rebotiga. En sortí  amb aspecte d’estar sorprès.    

—Estava ben segur que en tenia tres, de capses, i només en veig una. És molt estrany —

explicava en Montoliu.   

—Em deixa passar a dins per acabar de parlar-ne? —va fer el sergent que  ja s’hi dirigia 

molt decidit.   

En aquell moment en Fèlix Castellbell, l’auxiliar de farmàcia, escoltava i mirava de reüll el 

guàrdia civil mentre estava despatxant a una senyora. No va poder evitar que li caigués a terra el flascó 

que tenia a la mà.   

   

   

Fèlix Castellbell   

Era un noi de 23 anys, que tornava a viure amb els seus oncles des que, feia pocs mesos, havia 

tornat d’un llarg servei militar. Duia una doble vida que gairebé ningú no coneixia: era addicte a la 

morfina. Es proveïa de la droga i  d’altres opiacis fent tripijocs, molt sovint amb falsificacions de 

receptes. Li era relativament fàcil, ja que treballava en l’oficina de farmàcia del poble.    

Tenia un caràcter irascible i molt canviant. Ja des de ben jovenet havia protagonitzat baralles i 

agressions diverses. Cridava l’atenció que mai no demanava perdó ni tampoc sentia compassió per 

ningú. Havia estat denunciat en nombroses ocasions, però mai no havia estat processat ni tan sols 
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detingut. I això era gràcies al seu oncle, Genís Castellbell, germà del seu pare i simpatitzant de la 

Falange.    

Feia ja gairebé 9 anys que els pares d’en Fèlix, Josep Castellbell i Laieta Riudoms, havien 

desapareguts amb la retirada a França, i amb molta probabilitat eren morts. En el mes de gener del 

1939, en el moment d’abandonar urgentment el poble, els seus pares van considerar que en Fèlix, que 

només tenia 14 anys i estava malalt de febre tifoide, no podia anar-se’n amb ells. Van decidir que es 

quedés amb l’oncle Genís i la seva família, que vivien a Montblanc. Gràcies a ells va poder estudiar 

Farmàcia, però només va acabarne dos cursos, en haver-se d’incorporar al servei militar. Va ser en 

aquell moment -era el 1945- que Don Venanci hi va veure una gran oportunitat. Va fer anar les seves  

influències per tal que el noi Castellbell, que no deixava de ser fill d’un enemic del Movimiento, fes 

un llarg servei militar, de gairebé tres anys, a Melilla. Així, mentre en Fèlix era fora de la comarca,  en 

Venanci va poder maniobrar per tal que s’agilités la subhasta del Celler Castellbell i les vinyes del 

voltant, que estaven abandonades des de la guerra. I va aconseguir que se li adjudiqués el Celler a molt 

baix preu. Per a aquesta bruta martingala no va tenir ningú en contra. Ni els oncles del noi Castellbell, 

que no haguessin volgut ser acusats de “desafectos al Régimen” en cas de ser denunciats per una 

persona tan poderosa com Don Venanci  Fontseca. Així, finalment, l’any 1948 va aconseguir tenir 

enregistrada la propietat del celler, i li posà el nom de Bodegas Fontseca, fent gala d’una ostentació i 

prepotència sense límits.     

A l’exèrcit, en Fèlix, va argumentar que tenia certs coneixements sanitaris en virtut dels dos 

cursos de Farmàcia. Això va fer que el destinessin a la Infermeria de la caserna.  

Allà va entrar en contacte amb fàrmacs i drogues psicotròpiques. A més, va sofrir un accident en uns 

exercicis militars que li ocasionà una lesió de molt mala evolució al colze esquerre. Va arribar a tenir 

crisis de dolor tan intenses que va ser necessari administrar-li morfina per un cert període de temps.    

Just en tornar del servei militar, quan ell  acabava de fer els 23 anys, va haver-hi una vacant 

d’auxiliar a la farmàcia de Mont-rodon. I en Fèlix va ser contractat, en part gràcies als coneixements 
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sobre dispensació de fàrmacs que havia adquirit. En part també va ser contractat per la pressió que en 

Venanci va fer sobre el farmacèutic, per tal de tenir controlat el noi Castellbell. Va ser aleshores, amb 

l’accés relativament fàcil a opiacis i a altres fàrmacs, quan va començar la desbocada addicció a la 

morfina, amb la completa ignorància d’en Carles Montoliu, el farmacèutic.   

De la usurpació del celler Castellbell per part d’en Venanci, en Fèlix no en va tenir coneixement  

fins al cap d’un parell de mesos després de tornar del servei militar. Va ser  quan va observar com uns 

operaris col·locaven un enorme rètol lluminós de Bodegas Fontseca, que substituïa el vell i malmès 

anunci de Celler Castellbell.   

La indignació per l’apropiació del celler va ser infinita. Va anar a veure’s amb en Venanci en 

dues ocasions per retreure-li el robatori que li havia fet  i reclamar-li la propietat del celler i les terres. 

En Venanci  el va titllar de boig i de desafecte al Règim, i que si anava per aquell camí li seria molt 

senzill denunciar-lo com a roig i fill de roig traïdor al Movimiento Nacional. I que podria fer que 

perdés la feina i encara coses molt pitjors. Que recordés que ell, en Venanci, era qui manava en el 

poble i pobre de qui gosés anar-hi en contra. En Fèlix va optar per callar i guardar-se la ràbia i l’odi 

molt endins.    

Després de l’última entrevista amb en Venanci, en Fèlix va veure que arribava l’hora de clavar 

el cop de gràcia al monstre. Però volia fer-ho bé i sense presses. I no volia fer cap pas en fals que el 

pogués delatar. A tal fi va idear una estratègia perversa i sense escrúpols. Primer mataria algú amb la 

intenció que en Venanci pogués ser acusat d’aquella mort. I més endavant mataria en Venanci però 

simulant un suïcidi. Va estudiar els moviments del cacic, especialment els nocturns i els que feia tot 

sol amb el seu Citröen fora del municipi. Amb el seu ciclomotor, regal dels seus oncles, podia fer molts 

desplaçaments sense generar cap sospita, ja que tothom sabia que vivia a Montblanc, treballava a 

Montrodon i tenia amics en diversos pobles del voltant.   

   De primer moment, la mort d’en Sergi Torrents li va funcionar com havia  previst. A les 

dues de la matinada va trucar a la casa, que era damunt del taller mecànic.  
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Sense desconfiar gens en Sergi li va obrir la porta.   

—He vist que surt fum per sota la porta metàl·lica —va mentir en Fèlix. —Gràcies per 

avisar-me. Passa, que mirarem què pot ser —i en Sergi va entrar al taller seguit d’en Fèlix.   

En un moment determinat en Fèlix, que ja s’havia posat uns guants de làtex, s’hi llançà al 

damunt amb un mocador xop amb èter que li va fer respirar. Quan en Sergi ja s’havia desplomat, en 

Fèlix amb les dues mans el va escanyar. Un cop comès l’assassinat -i sense més preocupació que 

comprovar que havia completat la seva feina- va sortir per la porta, i la deixà tan sols ajustada.   

La mort d’en Venanci va tenir més complicacions. Aquella  nit de dimarts en Fèlix va estar a 

l’aguait esperant que sortís del casino de l’Espluga. Quan estava  a punt de ficar-se en el seu cotxe, li 

posà un drap xop amb èter. Quan el va tenir adormit, amb força dificultats el va posar en el seient del 

copilot, amb una mascareta i el drap per tal que anés respirant l’èter. Col·locà el seu ciclomotor en el 

maleter del Citröen i  va conduir el cotxe fins al lloc que coneixia a tocar del bordell “El Abedul”. Allà 

es va haver de canviar els guants  de làtex ja que els primers, amb totes les maniobres fetes, se li havien 

estripat.     

Quan en Fèlix Castellbell va veure que tot li havia sortit bé, i que oficialment es donava per 

bona la hipòtesi del suïcidi d’en Venanci, va entrar en un estat d’eufòria extrema, mostrant-se molt 

desinhibit i xerrant pels descosits.    

Però li va durar poc aquella alegria. Exactament dos dies. Que va ser el temps que va necessitar 

el sergent Higinio Monforte per fer la seva investigació particular, des del moment que no va acceptar 

la versió oficial, que deia que Don Venanci s’havia suïcidat. I que va saber treure prou informació del 

tros de paper que era l’embolcall d’un guant quirúrgic, pispat de la farmàcia on treballava en Fèlix.   

En veure’s descobert, en Fèlix es va tancar a la seva habitació, a Montblanc, a casa dels oncles, 

va prendre una sobredosi de morfina i s’estirà al llit. L’endemà, els oncles van adonar-se que no es 

llevava ni donava senyals de vida. Van forçar la porta i el van trobar mort.   



13   

   

A Mont-rodon, una bona part del poble, desconfiant de la versió oficial dels fets, va creure, 

sense mai, però, expressar-ho en públic, que en Fèlix havia estat assassinat forçat a prendre la morfina- 

per les forces del Règim.   

I creia també que en Venanci s’havia realment suïcidat, que s’explicava per la culpabilitat i 

vergonya que sentia per haver mort el pobre Sergi Torrents.   

Una petita part del poble de Mont-rodon, de forma ostensible i pública, considerava que en 

Fèlix s’havia suïcidat en ser descobert que era l’autor de dos assassinats: el d’en Sergi Torrents i el de 

Don Venanci Fontseca. Aquesta era la versió oficial dels fets, presentada pel sergent Higinio Monforte 

i avalada per totes les instàncies governamentals i judicials.    

Casualment, les dues versions coincidien a reconèixer que hi van haver dos assassinats i un 

suïcidi, però divergien a l’hora d’assenyalar qui eren els assassinats i qui era el suïcida.   

Encara avui dia, havent passat gairebé setanta anys, persisteix la remor provocada per aquelles 

tres morts, que han deixar al seu darrere una estela d’enfrontaments, malentesos i odis larvats.    

Tres morts que mai no han pogut descansar en pau. Tres morts que continuen sent molt difícils 

d’enterrar.   

  

--------------------------------------- 

   

   


