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BENET MUNTADA  
 
67 anys. Llibreter de vell, enamorat de la seva professió. 
Té una petita llibreteria que és visita obligada per 
col·leccionistes i amants de les joies bibliogràfiques. 
 
Gran aficionat als escacs, passa els dies entre la llibreria i 
un club d’escacs on juga amb col·legues i també dóna 
algunes classes a joves escaquistes. Coneix una nena que 
es diu Lia, amb un gran potencial per ser una bona 
jugadora d’escacs i ell esdevé el seu mestre i mentor. 
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És un home culte i refinat, capaç de recitar un fragment 
de Shakespeare o un poema de Ausias March de 
memòria. 
 
És un home solitari, que es relaciona amb molt poca gent. 
De tant en tant satisfà les seves necessitats sexuals amb 
prostitutes. Entre elles, la que visita més sovint i amb la 
que té una relació més estreta és Wendy, que ara 
exerceix en un pis de la part alta. La seva relació va una 
mica més enllà del sexe. Però no l’hi explica tot, perquè 
Benet guarda un gran secret. 
 
Benet és un assassí professional a sou del polític Martí 
Miró. Actua com si jugués una partida d’escacs. Observa, 
pensa i actua sense deixar cap rastre i simulant que les 
morts són naturals o accidentals. 
 
Amic de joventut de Martí Miró. Tots dos formaven part 
d'un grup d'ultraesquerra que va dur a terme algunes 
accions terroristes, però el grup aviat va ser desarticulat a 
finals del 75.  Miró ha transitat cap a la dreta pura i dura. 
Muntada a passat de ser un "creient" en la causa a un 
absolut nihilista, refugiat en els llibres, però capaç de 
cometre un assassinat sense cap remordiment a canvi de 
diners. 
 
Pensa que a partir de certa edat ningú no és innocent.  
 
Detesta els adults, però adora els nens. 
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