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Barcelona, 1843. Una nit d’estiu, un nen apareix 
degollat en un fumador d’opi. En Llàtzer 
Llampades, un capità de vaixell expulsat de 
la marina mercant, a qui un tràgic naufragi ha 
marcat per sempre, es converteix en policia empès 
per les circumstàncies. El país viu la minoria 
d’edat de la reina Isabel II. Governa el seu regent, 
l’odiat general Espartero. A la ciutat, bruta i 
claustrofòbica, plena de barricades i fantasmes 
i asfixiada per les muralles, està a punt d’esclatar 
la revolució. Per reprimir-la, l’exèrcit es prepara 
per a un llarg i brutal bombardeig que durarà 
tres mesos.
Sota les bombes, enmig del setge militar i només 
consolat per la seva ardent amant, el capità 
Llampades haurà d’esbrinar qui és el misteriós 
assassí de les criatures.
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Capítol 1

EL MAL COSTUM DE MORIR-SE
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I

L’any 1843 eren oberts uns berenadors ben singulars
sota la muntanya de Montjuïc de Barcelona als quals
mai s’acostava la gent honrada. No s’hi feien costella-
des, ni es flairava olor de menjar. Hi havia una taverne-
ta on cantava una vella sense dents, amb el seu pinxo,
que l’acompanyava tocant la guimbarda. Al costat, un
altre establiment exhibia nua una dona grassa a qui pen-
javen els pits, capaç de trencar un grapat de nous fi-
cant-se’l a la canal del cul fent-hi només una mica de
força. I més enllà, una barraca amb parets de taulons,
una lleixa d’ampolles i quatre cadires, dins de la qual
ballaven a les fosques tot de parelles als insegurs acords
d’un acordió. Dues terrasses plenes a petar de mariners,
que treien de la bossa un rosegó de pa i una arengada
embolicada en paper d’estrassa, i bevien rom. I al fons
de tot, unes cabanes elementals, que havien aixecat les
meuques per portar-hi els seus clients, amb una manta
quarterera fent de porta per tota intimitat.
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Quan hi va arribar el capità Llampades, l’Octavi Co-
mes encara buidava els budells en un racó. A la llum de
les torxes, la guàrdia de la caserna de les Drassanes havia
encerclat el lloc i ja tenia tothom de genolls a terra, amb
les baionetes al clatell. Una mica més enllà, el sergent
Gutiérrez interrogava un pispa que havia reconegut en-
tre la clientela.

—Aquest llardós no ens dirà res —va dir molt fluixet
el capità, baixant del cavall.

—Li heu vist la cara que fa de criminal? —va res-
pondre el sotsoficial, mentre colpejava suaument l’es-
patlla del seu detingut amb el bastó. I dirigint-se al sos-
pitós, va afegir—: Oi, maco, que ens diràs qui ha mort
el nen aquest?

El cop que li va donar, amb la punta de la vara, va
ser tan sobtat que aquell pobre home va caure a terra
amb la boca rajant sang. Fent una ganyota, en Gutiérrez
va indicar al seu superior que l’acompanyés fins a un
pati voltat de canyissars, al final del qual es veia una bar-
raca de fusta, batejada com el Cafetín de Mindanao. Al
seu interior tot eren separacions fetes amb sacs cosits a
un bastidor de fusta i cobertes amb sedes de Manila que
dividien l’espai en estances prou grans per estirar-s’hi
amb la pipa. El lloc, malgrat que les finestres eren ober-
tes, desprenia una forta ferum d’opi.

A Barcelona començaven a trobar-se tuguris mig
amagats com aquell, que feia poc que s’havien posat de
moda entre els mariners francesos i britànics, que els ha-
vien introduït a la ciutat. Malgrat que la Corona espanyola
mai havia fomentat el comerç d’opiacis, a les illes Filipines
se’n feia un gran consum, i n’era constant l’entrada al port
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barceloní amb finalitats pretesament terapèutiques. Era
l’analgèsic més popular i barat de l’època, i a més treia la
gana. Fins i tot els treballadors de les fàbriques, o els de-
pendents de comerç com en Comes, el prenien els caps
de setmana, perquè sortia més barat que embriagar-se amb
vi, i el dilluns no patien cap ressaca.

El sergent va cridar el seu superior des del fons de la
sala. En un racó hi jeia mort un noiet amb el cabell molt
ros, vestit de persona gran. En Llampades s’hi va apro-
par amb aprensió, va arrufar el nas i va inspeccionar el
cadàver sense tocar-lo. Amb la punta de la bota va gi-
rar-li el cap, i va veure-li un blau al clatell i una ferida
de ganivet al coll.

—Aquesta criatura no és d’aquí, mireu quines un-
gles tan netes —va afegir, mentre alçava la mà de l’in-
fant amb la punta del bastó.

—És l’Andreuet —va respondre el sergent, que
compensava la seva manca d’esperit deductiu amb una
memòria enciclopèdica dels veïns més singulars de la
ciutat—. El fill petit dels Junceda del carrer Ample.

—Els Junceda? —va repetir el capità, com si sentís
aquell nom per primera vegada.

—L’honorable Antoni Junceda és un dels nostres
negociants més arriscats. És fill de la Barceloneta, d’una
família de baladrers. Sa mare venia peix pel carrer i son
pare reparava paraigües; de petit era un pispa, li deien la
Puça. Més d’una vegada l’havien estomacat per la poca
perícia que tenia robant joies i moneders. Va acabar a la
presó, i amb onze anys va haver d’emigrar a Cuba.

—Un angelet —va contestar distret el capità, que es
mirava fixament el mort.
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—Vint anys més tard ja era propietari de quatre sa-
bateries a l’Havana —va afegir en Gutiérrez—. Això li
va permetre un matrimoni de fortuna amb la senyora
Prudència, la pubilla dels Rocapebrera, que li va parir
un nen i una nena. Ric, ben emparentat i amb la prole
feta, de tornada a Barcelona va fundar una companyia
d’importació de cotó per a les fàbriques de filatures. I té
la Loreto, la filla gran, estudiant solfeig a Milà.

—I aquest pare tan diligent no té cap negoci tèrbol?
—va preguntar en Llampades, mirant-se la petita taca
de sang que embrutava el terra.

—En té molts, però la família de la dona és de pes i
ho tapa tot. No falta qui diu que en Junceda va fer els
diners amb el contraban de licor i de noies als bordells
del golf de Mèxic.

—I aquesta és la bona gent...
—Ningú es fa ric amb negocis honrats —va con-

cloure en Gutiérrez—. Els diners són com els bolets,
volen foscor i podridura.

II

Més recuperat, en Comes va explicar el poc que sabia.
Aquell divendres havia plegat a les set en punt. Amb
la setmanada a la butxaca es va aturar a la Rambla, a la
botelleria d’en Naully, a prendre una copa. Després va
sortir pel portal de Santa Madrona i va pujar a Montjuïc
pel camí de terra fins al Mindanao, no més tard de quarts
de vuit, encara de dia. Va demanar una pipa i se’n va
anar al fons del local. Al noi el va trobar potser un parell
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d’hores més tard. En tot aquell temps no va veure res
d’estrany, ni res li va cridar l’atenció.

Cap dels testimonis que aquella nit van passar per les
mans d’en Gutiérrez recordava haver vist l’Andreuet, i
això que el sergent s’hi va dedicar de valent. Cap a les
dotze tocades va decidir que en Comes era sospitós i va
enviar-lo emmanillat als calabossos de les Drassanes.

—A ningú se li escapa que aquest senyor és marieta!
—es va defensar en Gutiérrez quan el capità li va dema-
nar la raó d’aquella detenció—. I la víctima és un noiet
molt bufó, massa jove per venir a fumar opi.

—Sospiteu que un botiguer com en Comes és l’ho-
micida? —va murmurar distret el capità, que es mirava
atentament el racó on havien trobat l’adolescent mort—.
Hem de saber on l’han assassinat. La taca a la paret és
massa petita, mentre que aquest noi sembla haver-se
dessagnat. Té un xabec ben gros al coll, un tall fet amb
un estri esmolat, i amb prou feines hi ha sang a terra.

—En Comes l’ha violat en un altre lloc i l’ha amagat
aquí.

—I després s’ha fumat una pipa d’opi ajaçat sobre la
seva víctima? —va preguntar incrèdul en Llampades.

—Llavors, què voleu que fem? —va respondre es-
cèptic el sergent.

—De moment, res. No detingueu ningú més i que
la tropa torni a la caserna —va afegir el capità—. Aques-
ta nit ja hi ha hagut prou xivarri. Que un carro s’em-
porti el cos a l’Institut Anatòmic i que l’examinin. Avi-
seu la família del noi i deixeu en llibertat en Comes, no
fos cas que el trobessin a faltar.

El sergent Gutiérrez es va quadrar i va sortir cridant
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les noves instruccions. El capità es va quedar sol cargo-
lant lentament un cigarret i va encendre un misto fosfò-
ric. Per una porta dissimulada va sortir a un segon pati,
al final del qual hi havia la caseta on tenien el domicili el
senyor i la senyora Flores, els amos de l’establiment. Va
acomiadar els guàrdies que vigilaven l’entrada i va passar
a una sala amb les finestres obertes de bat a bat, on un
home i una dona, esquifits i absents, dormisquejaven
darrere una taula. Tots dos tenien els ullets petitons dels
filipins. Ella duia un monyo rodó i bufat, que subjecta-
ven tot de pinces de nacre, i una bata fresca amb ocellots
dibuixats sobre un fons blau. Pel tremolor dels dits, era
evident que el seu marit freqüentava el negoci familiar.

Tan bon punt va entrar, en Llampades va apagar el
cigarret retorçant-lo contra el terra amb la sabata i es va
guardar la burilla a la butxaca. Era la seva manera de dir
que anava per feina. La senyora Flores va respondre amb
un gest de desaprovació, però no va dir res.

—Quant fa que teniu aquest femer? —va preguntar
el capità, assenyalant cap al pati.

—Vam obrir fa tres anys, tots els papers estan en re-
gla —va contestar servicial aquella dona.

—Per qui m’heu pres? —va cridar en Llampades—.
Tinc cara d’inspector de l’ajuntament? En el vostre lo-
cal s’ha trobat mort el fill d’un home important! Què
feia un nen en aquesta claveguera? Per una acusació així
podria fer que passéssiu una bona temporada a la presó!

—Nosaltres sempre hem col·laborat amb la llei, es-
tem a la vostra... —La propietària no va tenir temps
d’acabar la frase perquè el capità va colpejar-li la galta
amb un àgil moviment del bastó.
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—Val més que hi estigueu! —la va interrompre ta-
xatiu el capità.

La sala va quedar en silenci. A la senyora Flores li
havia sortit un vermell a la cara i somiquejava, empas-
sant-se la saliva. Amb un gest teatral en Llampades es va
treure el barret, va seure en una cadira i va iniciar l’in-
terrogatori.

—On éreu aquesta tarda?
—No ens hem mogut d’aquí, érem amb el doctor

Oliveres quan s’ha trobat el cos —va contestar la mes-
tressa del local, amb la mirada fixa en els peus—. Ha
vingut pel meu marit, és el metge que ha inspeccionat
primer el nen mort.

—Com es diu aquest senyor? —va preguntar el ca-
pità, mentre es treia la llibreta i el llapis de la butxaca.

—Gaietà Oliveres.
—I on és ara?
—Ha marxat a l’Institut Anatòmic, ha d’examinar les

despulles del nen, com vós heu ordenat —va respondre
amb un fil d’ironia la senyora Flores.

El capità va encaixar bé la brometa, rebaixava el dra-
matisme. Al cap i a la fi, aquell matrimoni semblava dis-
posat a col·laborar.

—Vós o el vostre marit, heu vist alguna cosa fora del
normal?

—A què us referiu exactament?
En Llampades va mirar per la finestra. De camí cap a

aquell petit nucli de cabanes extravagants, havia vist do-
nes que ensenyaven els mugrons pintats de colors, gita-
nes que llegien el destí a la nineta dels ulls, un home
penjat d’un arbre que —en acostar-s’hi— es convertia
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en un ninot que anunciava la Taverna de la Forca. Era
com si tots els lletjos, els bojos i la gent estranya de la
ciutat es concentressin cada nit d’estiu en aquells turons.
Amb l’esperit entumit per un espectacle tan sòrdid, vés
a saber què significava fora del normal per a aquella
gent! Així doncs, va buscar la mirada de la senyora Flo-
res i va continuar:

—Algú de mal aspecte o tacat de sang.
—Tacat de sang? —va somriure el senyor Flores,

que semblava haver sortit del seu ensopiment—. Vós
sabeu quantes punyalades es claven aquí en una setmana
d’estiu? El moll sempre és ple de gentussa i de mariners
estrangers. Quan han begut i cardat, quan ja no poden
ni posar-se drets, llavors arriben les baralles. Els anglesos
no toleren els francesos, si hi ha napolitans no s’entenen
amb ningú, els genovesos només busquen brega i la tro-
ben sovint amb els soldats que baixen del castell de
Montjuïc. Gent que ve i no torna, gent sense rostre.

—Precisament! Esteu tan acostumats a la podridura
que un noiet ben vestit com l’Andreu Junceda per força
havia de destacar. Potser m’esteu amagant alguna cosa?

—Nosaltres no amaguem res! —va cridar de sobte la
senyora Flores—. Paguem cada mes a la policia per evi-
tar aquests problemes! Estem al corrent!

—Al corrent o no, teniu un problema —va dir indi-
ferent el capità, aixecant els ulls de la llibreta.

—En aquesta ciutat només hi ha trets i merda! —va
continuar ella, indignada—. En els darrers anys hem
viscut revoltes i crims, fins i tot un bombardeig! I si se-
guim així, aviat n’hi haurà un altre! I vós ens voleu fer
creure que sou l’autoritat?

La_fada_negra(125x190).indd   22La_fada_negra(125x190).indd   22 14/11/17   9:4614/11/17   9:46




