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I 
La temperatura de la sala de la Cour Supérieure de 

Tulle havia augmentât aquell mati d'hivem fins a ter
se d'una tebiesa agradable i deixar un tei als cristalls 
de les altes fmestres, de manera que donava una l lum 
grisosa a l 'ampia habitació. En els sis bancs de roure 
destinats al public s'asseien estrets, fent ol i , ciutadans 
xicaters, que amb una curiositat morbosa esperaven 
el desenllae del procès més famós dels ùltims anys. 

Assegut a la dreta, al segon banc, Mateu descobri 
que suava. Pensa que el clima de la contrada limusi-
na era una mica més amable que el de Paris, humit i 
tan sotmès a les tempestes de tramuntana. "Sera la 
tensió", reconegué finalment, mentre s'eixugava la 
gota que s'anava formant a la seva front de explicita 
camicie. El i es jugava quelcom més que la recta jus-
ticia en aquell procès. 

Marie Capelle, f i l la del Director de la Banque de 
France, estava asseguda al seient dels acusats, ben al 
costat del seu advocat Lachaud. En Mateu tenia l'es-
plèndid panorama del seu perfil al contrallum. Per 
sota dels severs hàbits grisos de les empresonades, es 
podien endevinar unes grosses sines, alliberades de 
la nova moda del corsé; la seva cara no tenien ni ras
ure de pois d'arròs. Malgrat això, una bellesa ben 
fonda adornava aquell rostre, unes galtes rosades que 
contrastaven amb la pal-lidesa del seu coll. Unes mar-
cades ulleres violades no trencaven l'espurna d'uns 
ulls que miraven altius, oblidada l'humiliât i fins i tot 
la prudència del seu estât d'empresonada. Una basta 
còfia cobria parcialment uns cabells que jugaven 
rebels en rinxols que queien sobre unes orelles peti
tes, desprovistes de qualsevol adoni al que tan acos-
tumades estaven. 

En Mateu admirava aquella bellesa en silenci. Era 
una bella joveneta, i potser es mereixia mil lor desti. 
Prova d'allunyar aquests pensaments del seu cap, i 
dirigir-los a la transcendència dels moments que esta
va a punt de viure. No ho va aconseguir. 
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La propietaria d'aquel! superb eos es jugava la 
vida, encara que ella no semblava conscient d'aquest 
fet. Malgrat el seu ait bressol, Uunyanament empa
rentada amb Lluis Felip -aquell primer rei dels fran-
cesos que va acceptai- la monarquía constitucional,-
pertanyia a la primera generado filia d'una révolta de 
la que encara duraven els gestos de violencia institu
cional. Aristócrata dissimulada, s'havia casal amb un 
menestral. Rie, molt ric..., pero menestral. 

Molts sospitaven que les autentiques raons del 
matrimoni no eren l'amor ni el desig. Charles 
Lafarge, fruit del nou règim, havia tingut uns privilc-
gis importants del Directori, havent ocupat la eartoi-
xa de Glandier per establir-hi les sèves forges, que li 
donaren molt aviat una respectable fortuna. El matri
moni va durar poc més de quatre mesos. 

Un matí de gener, Charles començava a tenir 
dolors difosos a la panxa. Inieialment pensa en les 
truites de riu que havien sopat. El procès desemboca 
a les poques hores en una diarrea inieialment aquosa, 
i poc després, amb grosses gleves de sang vermella. 
Moria dessagnat i deshidrata! a la marinada següent, 
envoltant de terrorifics dolors abdominals i amb un 
gemecs que escarrufaven. 

L'autoritat no va fer mes que escoltar els murmu-
ris del carrers quan encomanà una investigado. En 
ella es descobriren dos fets lapidaris per la seva con
tundencia. El primer: des del seu matrimoni, a Marie 
se l i havien atribuí't tres amants diferents, segons 
diversos testimonis de les ve'ínes. El segon: de Par
queta d'en Charles havia desaparegul un saquet de 
diamants amb cl que -en temps en que els diners 
tenien un valor tan oscil-lant- el forjador cspcculava. 

Els mercats de Tours inflaven la bola. Als amants 
que Marie havia anat tenint en els mesos del seu curt 
matrimoni, se n'afegíen d'altrcs, a vegades parlant en 
femení. Era dif íci l separar la realitat de la febril ima
ginado de les gents. Mateu es convencía que el seu 
paper era buscar la veritat dins el cabdell de dades i 
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opinions. La figura de Marie, superba contra els rajos 
de sol matiner que envaïen la sala silenciosa, assegu-
da, no ajudava gens a l'empresa. 

II 
Tenia por. 

El i , Mateu Bonaventura Orfi la i Rotger, metge, 
Degà i alhora Catedràtic de Medicina Legai de de la 
Facultat de Medicina de Paris, metge del Rei, autor 
del famós Traité des poisons ou toxicologie général, 
prestigiós toxicòleg, alhora mestre, administrador i 
metge: el gran Orf i la, tenia por. La cort superior de 
Tulle havia sol l ic i tât la seva opinió d'expert respec
te a aquell cas, i les sèves proves havien de ser defi-
nitòries pel desenllaç del judic i . 

- " N o pue fracassar", pensava mentre acariciava 
amb els seus dits el fiasco, d'uns cine centimètres de 
llarg i del diamètre una mica mes gros d'un didalet, 
que guardava a la butxaca del seu jac. 

No podia fracassar. 

Des de baix empenyien fort. Sabia de les ambi-
cions de Broullard i dels libérais jacobins que no 
suportaven la seva presèneia en el mes ait de la 
Facultat de Medicina. Que un estranger -de Mao ! -
els usurpas el Hoc que creien tenir guanyat tan sols 
per haver nascut a la France. Que aquest estranger 
tingués una vida social cosmopolita, que se'l dema-
nàs per fer de bariton en els concerts d'opera, que 
estigués casât amb una de les mes seductores dones 
de la seva època, Gabriela Lesueur. 

Sabia que no li perdonaven, i que una sola patina-

da podria canviar la seva situació d'estabilitat. 

En els dies anteriors, havia treballat de valent. 

La primera tasca va ser interrogar al metge de 
Lafarge. El veli doctor Camille Foucault no l i havia 
donat gaire informació, desconfiat corn estava de que 
un metge rural hagués de respondre a l'examen d'un 
catedràtic, per afegitó mes jove que eli: 

-E ra una diarrea clàssica, una gastroenteritis cole-
riforme. Segur per qualque infecció abdominal, a tra-
ves de l'aigua. 

- O d'un tòxic. 

- N o , un tòxic no - refuta el veli metge rural-

Tenia febre, la llengua depapil.lada i el color grisós 

deis malalts de tifus. 

-Però no hi ha hagut més que un cas, d'aquesta 
presumpta epidemia. 

El veli Foucault va decidir queja havia donat tota 

la informació. En Mateu prova de posar el seu to de 

veu més humil per afegir. 

-Doctor. Ens ajudarà molt si pot afegir qualsevol 

altra dada que pugui apropar-nos a la causa de mort 

del desgraciat Lafarge. Tengui en compte que s'hi 

juga la vida aigu més. 

No recorda cap més detall de l'examen fisic? 

En Foucault semblava sincer quan amb el rostre 

cansat afegi. 

-Potser sí. Un que no cree que tingui importancia: 

el pobre Lafarge havia menjat alls per sopar. E l seu 

ale podia. 

El mateix dia aconseguí que el jutge ordenas una 

investigació de la policía. Les ordres donades al ser

gent eren molt clares. "Investigau si Marie Lafarge ha 

pogut obtenir arsenic de les tendes de Tours". També 

el mateix dia envià al seu ajudant a París amb una 

nota. En ella havia escrit a 1'aviada el nom i autor 

d'un ll ibre, així com la seva localització a la prestat-

geria del seu gabinet de la Facultat 

-Torna tot d'una, i alerta ais lladres. 

En aquells temps, l'arsènic s'utilitzava, - i poc-

com a matarrates. Pocs metges havien incorporât 

encara aquell metall com a tractament de la sífi l is. 

A l'endemà vingué el sergent amb l ' informe, prè-
viament entregat al jutge. 

-T inc ordres de donar-li això baix secret de just i 
cia, -digué a Mateu mentre l i entregava un document 
d'una sola plana, escrit amb la gruixada tinta d'una 
ploma barata - Efectivament, afegí. La viuda Lafarge 
va comprar, dia setze de Gener una unça d'arsènic a 
la botiga del Carrer du Foret. El mosso està disposât 
a testimoniar. La senyora va dir que era per matar les 
rates del celler de ca seva. 

Un primer somriure va aparèixer al rictus sever 
del professor Orfi la. 
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Mateu Orfila, en la època del judici per 
la mort de Charles Lafarge 

A un magatzem del departament de Justicia de 
Tours, havia fet totes les proves necessàries. El seu 
ajudant havia arribat a la matinada, i en Mateu no 
havia volgut esperar la l lum del sol. A la dèbil l lum de 
dos quinqués, exhumât el cos de Lafarge, un mes des
prés del seu enterrament, procedi a una meticulosa, 
encara que desagradable, feina de dissecciô. 

Havia començat per l'estomac, el duodè i el dejii, 
que mostraven signes d'hémorragies en llençol. Tot 
molt poc especific. Acuradament, examina el fetge, 
eis ronyons, el cor i eis pulmons. De tots ells, sensé 
cap alteracio visible, n'agafà mostres generöses en 
forma de falques del tamany d'un tros de formatge de 
raciô. Afegi a la collita dues ungles complertes de les 
mans, i un r inxol de cabell afegit a un troc de cuir 
pilos. 

Eis conserva, metôdic i lent en el seus moviments, 
en récipients plens de formol. 

Amb les provetes i tubs de cristall que havia por
tât amb el seu ample maleti, sensé llevar-se el davan-
tal de carnisser amb el que havia practicat l'autopsia, 
semblava un vell nigromant. 

III 
El judic i es desenvolupava rutinari en la seva 

cadencia previsible. L'advocat defensor Lachaud -

jove, brillant, amb ganes d'impressionar- treia de la 
personalitat de Maria les caractéristiques més enten-
dridores. La jovenesa, la grandesa d'esperit, les boues 
obres de caritat. Davant l'interrogatori de l'advocat 
de l'estat ella ho nega tot amb una llàgrima, amb un 
plor silencios. N i havia estât infidel al seu marit, ni 
l'havia assassinat. 

Deis repetitius arguments judicials passaren a la 
prova pericial. 

El contraperit, coni era habituai, va llegir el seu 
primer informe. El Dr. Raspail, amb una impecable i 
breu diserció, insistí sols en 1'incontrovertible argu
ment de la impossibilitai de demostrar cl tòxic. No 
era possible confirmar ni descartar la presencia d'ar-
sènic, -amb els mètodes coneguts- dins els eos o tei-
xits d'una persona. 

En Mateu va reconèixer a dins el seu pit, a la boca 
del cor, la mateixa sensació d'angoixa de quan els 
examens de la facultat, la mateixa, ben igual, deis 
moments en que, amb quinze anys, petit grumet del 
bot de cabotatge, sentia la remor de l'aigua contra les 
roques de sotavent, mentre la tramuntana del seu pais 
menorqui udolava entre els estais i els obencs del 
petit vaixell quillat. 

Conegué també, observant coin estava l'acusada, 
que la mateixa pesantor havia abandonat de cop el 
nodrit pit de la bella vídua. Tal ment corn si en sentir 
les paraules de Raspail ella li hagués encomanat la 
boia negra de l'angoixa. 

- " A m b els mètodes coneguts"- repetí mentalmcnt 
Orfi la mentre el Jutge li ordenava pujar a l'estral per 
llegir el seu informe pericial. 

Els seus dits acariciaven el petit fiasco de la but-
xaca. 

- E m permeerà, senyoria, que utilitzi els termes 
tècnics que m'han permès arribar a unes conclusions 
que esper que ajudin a sa i l lustrissima a arribar a la 
veritat.He processai els teixits del difunt a la recerca 
d'arsènic, utilitzant el veli mètode del suec Schei le. 
He tractât amb àcid nítric els teixits, si hi ha arsenic 
en ells, es converteix en àcid arséniés, que alhora, 
amb una catàlisi de zinc es converteix amb el gas 
arsina, altament verinós. 

El jutge, una mica cansat de retoriques i de termes 
cientifics, li maná que seguís amb un gest d' impa
ciencia. 
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—Fins aqui, el mètode és conegut des de fa cin
quanta anys. El que he fet a partir d'ara ha estât 
incorporar les ultimes investigacions del meu 
col-lega James Marsh, de l'Anglaterra. El gas arsi-
na, cremant, desprèn el metall arsenic, que es pot 
precipitar a la porcellana, com vossa senyoria i 
tota la sala pot comprovar. 

En Mateu Orf i la va treure el fiasco de la butxa-
ca. Destapà el pot de porcellana, i tothom pogué 
comprovar una fina capa de metall fosc que 
embrutava el seu fons. 

-Aquest dipòsit negre que veu al fons del réci
pient, és arsenic en estât pur. L'he pogut trobar als 
ronyons, al pulmons i al fetge de messieur 
Lafarge, en quantitats que no deixen Hoc al dubte. 
No n'he trobat a F estomac, perquè, com diu l 'au
tor del mètode, és un dels llocs on la l'anàlisi sol 
èsser negativa, i tampoc n'he trobat als cabells i a 
les ungles, perquè el pobre va perdre la vida abans 
de tenir temps d'incorporar el veri a aquests 
òrgans. 

Raspail, la cara vermella i els ulls verinosos, 
va demanar bruscament per intervenir, però la 
havia perdut ja la seva compostura, i, per tant, el 
judic i . Amb el volum i el to de veu més alts, in i t ia 
dirigint-se al jutge una vaga argumentació sobre la 
ubiquitat del metall. 

-Podrieu trobar arsenic fins i tot baix de la vos
tra butaca! 

Però ningu ja no l'escoltava, i la remor pujà al 
llarg de la sala. Tot el public mirava fascinât la 
prova del deliete, una minsa quantitat d'aquella 
massa negrosa que havia acabat amb el pobre 
Lafarge. 

IV 
El jutge pronuncia amb veu llenyosa la senten

cia. Marie Lafarge, de fadrína Marie Capelle, era 

culpable de la mort per enverinament del seu marit 

Charles, i se la condemnava a treballs forçats a 

perpetu'itat. 

El public de la sala esclatà en una bull icia d'a-

plaudiments mesclats amb improperis a la jove. 

Alguns, eis manco nombrosos, exclamaven t imi 

des protestes al jutge que acabava d'emetre el 

veredicte. 

Ella, dempeus, no va emetre ni un sol gemec. 
Amb dues llagrimes que comen per les sèves 
pal.lides galtes, es gira per abracar a Fadvocat 
Lechaux, que li oferí el seu pit mentre baixava el 
cap i l l iurava a Marie el seu mocador. 

En Mateu Bonaventura Orf i la, el triomfador, 

voltat de mi l enhorabones que escoltava distret; 

estret per mi l mans, mirava 1'escena amb enveja. 

El tr iomfal, el brillant toxicòleg, el que havia 
encaixat tots eis fets amb ua admirable meticulosi-
tat científica; el que, -des de la pista de l 'olor 
d'alls, típica de l'arsenic, fins a la reacció que 
demostrava el veri - havia fet d'un enrevessat cas 
penal un ciar i Ilumines carni cap a la veritat; 
aquell mestre de la toxicologia, hagués intercan-
viat gustosament el seu triomfal paper pel d'aquell 
misser derrotat. 
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