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El desembre de 1478 havia sigut fred, dur i implacable. Les collites havien estat 

nefastes i la fam s’havia escampat pel Principat de Catalunya com un fosc vel que cobria a 

tothom sota seu. Era com si Déu mateix hagués decidit cobrir el món de glaç abans de 

l’arribada de la primavera. Els camperols sobrevivien amb prou feines i els capellans 

resaven per abraçades ígnies del Senyor. Ni tan sols el rei Joan II el Sense Fe fou capaç 

d’escapar d’aquelles gèlides urpes. 

Malgrat carregar amb una vuitantena d’anys, una ceguesa prominent i un sac 

d’ossos com a cos, el monarca seguia practicant la caça en cada ocasió que li era possible. 

La seva incapacitat per llegir les cartes l’havia forçat a delegar la major part de la seva feina 

en consellers i el seu fill, el príncep Ferran. Això li havia donat més temps per sortir a gaudir 

de la seva afició, tot i que no anava sol. Una figura alta com un Sant Pau, carregada amb 

una espasa de doble empunyadura, l’acompanyava sempre com una pesada ombra. El seu 

nom era Roger de Camarasa i era el capità de la guàrdia reial, l’únic home autoritzat a anar 

amb ell durant les seves escapades. 

El rei havia decidit anar a caçar lluny de la capital amb la intenció d’arribar fins els 

boscos del Garraf. Un cop allà, el monarca decidí parar per beure vi i fer un petit 

escalfament abans de començar amb la caça de veritat. Estaven en un indret allunyat de la 

mà de Déu, on l’únic contacte amb la civilització era al nord, on hi havia el poble de 

Canyelles. Apart d’aquell lloc, estaven sols contra la naturalesa. 

En Joan II empunyà la llança amb el braç dret i s’agafà al seu ajudant amb 

l’esquerra. Els colors es veien borrosos, com qui es fregava els ulls durant massa estona. 

En Roger de Camarasa avançà a poc a poc, vigilant tota l’estona els peus del monarca. 

—Alerta, majestat! —l’avisà—. Hi ha una branca davant seu. 

El rei alçà un peu i seguí caminant, sempre atent a les indicacions del capità. Quan 

dugueren una estona, les orelles d’en Roger captarem quelcom. Alguna cosa s’havia mogut 

entre les branques dels arbres. En Joan II intentà mirar al voltant. 

—Veu algun animal, Roger? 

El capità observà amb deteniment a totes bandes, fins que s’adonà que hi havia un 



petit cérvol bevent a la vora del Torrent d’en Parellada. Li xiuxiuejà al monarca: 

—N’he vist un, majestat. Per aquí, si us plau. 

En Roger de Camarasa alineà en Joan II amb l’animal, que seguia saciant la set des 

de la distància. El capità s’apartà del rei i aquest llençà l’arma amb totes les forces que 

trobà, malgrat que no foren masses. La llança caigué enmig del terra, ben lluny del cérvol, 

que ni s’havia adonat. 

—L’he tocat? —preguntà ell, procurant evitar deixar cap eix de dubte—. Avui no em 

sento massa catòlic. 

En Roger de Camarasa li somrigué, encara que ell no ho pogués veure. 

—Em sembla que sí, majestat. Vaig a mirar-ho. 

El capità deixà el rei recolzat contra un arbre i anà fins on la llança havia caigut, entre 

ells i l’animal. L’agafà amb un sol braç i la llençà directe cap al cérvol. La punxa travessà el 

ventre de l’animal i aquest morí abans que el seu cos caigués a terra. Ell s’apropà fins al 

cadàver i se’l carregà a l’esquena, imaginant-se la cara d’alegria que tindria el rei quan 

toqués la presa que havia caçat. 

Quan en Roger tornà amb el trofeu començà a adonar-se que alguna cosa no anava 

bé. No veia al rei per enlloc. La sang se li accelerà dins seu i deixà anar l’animal. Malgrat el 

pes de l’armadura, en Roger sortí corrents a veure què havia passat. 

El capità s’adonà que el rei no havia marxat, sinó que havia caigut a terra. Un 

profund sentiment de culpa envaí el cor del capità, més encara quan veié que la pell del 

monarca s’havia tornat pàl·lida i s’estremia sobre l’herba del bosc. 

* * * 

La cambra d’en Frederic d’Osona era petita i gèlida, però feia el fet. Un llit senzill, un 

braser i una petita taula eren tota la decoració que adornava l’estança. Estava a la zona 

més vella i gastada del palau de Barcelona, abandonada de tota gràcia. En Frederic 

somrigué, assaborint la ironia. Amb la seva seixantena d’anys, prendre’s les coses amb 

sentit de l’humor era la millor medicina. 

En Frederic feia més de deu anys que havia estat nomenat conseller del rei i, des 

d’aleshores, s’havia acostumat a treballar en totes les estones lliures. Guerres, deutes i 

enemics sota les pedres: la seva feina mai tenia temps per un descans. El greix l’havia 

conquerit des que havia començat a xiuxiuejar suggeriments a Joan II, però el pèl del cap, 



d’altra banda, se n’havia anat a l’exili. A causa d’aquest fet, s’havia vist forçat a deixar-se 

créixer una barba grisa, si no volia que son cap no s’assemblés a un ou de gallina. 

Encara quedava una estona per ser cridat a sopar, així que en Frederic encengué 

una espelma i començà a escriure cartes a amics o possibles rivals. Els conflictes, a 

vegades, podien decantar-se pel fil d’una espasa o per l’elecció de paraules en un text. El 

primer mètode era feina d’en Roger de Camarasa, mentre que el segon li corresponia a ell. 

La llum sobre la cera era tènue enmig de la nit, però en Frederic d’Osona fou capaç de 

veure el que plasmava en el papir sense cap mena de problemes. 

Quan arribà l’hora d’omplir el pap, en Frederic havia escrit dues cartes. La segona 

l’havia hagut de revisar diverses vegades, ja que el seu francès no era tan bo com li hauria 

agradat. Les contemplà, satisfet, i les lacrà amb el segell de conseller. Ja estava a punt 

d’anar al menjador quan, de cop, un soldat reial entrà corrents per la porta. Aquella pressa 

mai era portadora de bones noves. 

—Conseller Frederic —li digué l’home, esbufegant—. El príncep Ferran el demana a 

la seva cambra. Diu que és urgent. 

* * * 

La carta que en Roger de Camarasa havia enviat al príncep Ferran era curta, però 

clara: el rei Joan II havia agafat fred durant l’excursió i el capità l’havia dut al castell de 

Canyelles perquè es refès. Allà, els metges locals l’havien atès i, malgrat que la situació era 

crítica, el rei encara seguia amb vida. Aquella notícia colpí el príncep, el qual ordenà a en 

Frederic que anés amb ell a Canyelles per estudiar l’estratègia a seguir. Malgrat la seva 

insistència, el príncep no fou capaç de convèncer la seva germana, la infanta Joana i reina 

de Nàpols, que es quedés a Barcelona. Ni tant els sols el bebè d’un any, batejat amb el 

mateix nom que el de sa mare, aturà na Joana de voler anar a veure el seu pare en aquelles 

circumstàncies. 

El carruatge reial havia partit la mateixa nit en què el príncep havia rebut la carta. La 

seva esposa, la Isabela, s’havia quedat a palau, com també ho havia fet la petita Joana. Els 

fills del rei anaven en un vehicle luxós, amb bancs coberts de coixins de seda i sostre de 

fusta noble, mentre que en Frederic anava a cavall darrere seu. Tot i les comoditats que els 

rodejaven, na Joana no havia parat de plorar durant tot el trajecte. La seva cara blanca i 

bella s’havia tenyit de vermell i els ulls enrogits li dificultaven veure el seu propi germà. 



El viatge havia estat carregat de neguit i silenci i, fins que el castell de Canyelles no 

aparegué a la seva vista, na Joana no s’atreví a mirar la figura esvelta i afaitada del seu 

germà. 

—Es morirà? —li preguntà ella. 

En Ferran mirà a través de la finestra abans de respondre. 

—No ho sé, Joana. Però no et preocupis, jo me n’ocuparé de tot. 

El carruatge començà a pujar una carretera de forta pendent. Na Joana tenia agafat 

el mocador amb tanta força que semblava que el volgués escanyar. 

—Temo per la vida de la meva filla, germà. 

Els ulls del príncep es redreçaren fins a quedar-se alienats amb els d’ella. 

—Per què dius això? 

—Barcelona no és un lloc segur, i no crec que Canyelles ho sigui tampoc. Qui sap si 

aquest fet del nostre pare no ha estat accidental. Potser la petita Joana i jo estaríem més 

ben protegides a Nàpols. 

El príncep es gratà el cap. 

—Sé tant com tu, germana. De moment és millor que no comparteixis aquestes 

teories amb ningú —mirà a banda i banda—. Les parets tenen orelles. 

Ella baixà la mirada abans de fer-li la següent pregunta. 

—Creus que podria haver estat Navarra? 

En príncep alçà una cella. 

—Per què ho preguntes? 

Ella seguí amb la mirada clavada a les seves cuixes. 

—Sento els rumors, germà, fins i tot enmig del palau. Tots sabem que a Navarra no 

s’estimen gens el nostre pare: el veuen més com un impostor que com un rei. 

—Vigila la llengua —l’avisà ell. 

—Però és la veritat, germà. El nostre pare es va apoderar del regne quan li 

pertocava al seu primer fill, en Carles de Viana. Ara que en Carles és mort, si el nostre pare 

es reunís amb Déu, el regne de Navarra passaria a mans de la infanta Elionor. És el que ells 

voldrien, no? 

El príncep Ferran es quedà meditant una estona, fins que assentí amb el cap al final. 

—Sí, és veritat. La mort del nostre pare els seria bastant profitosa, tot i que tanta 

impaciència em resultaria estrany per part de Navarra —mirà cap a fora un altre cop—. Crec 



que és millor que, per ara, aquesta conversa no sigui compartida amb ningú. 

La infanta tornà a alçar el cap. 

—Ni tan sols amb el conseller Frederic? 

—Ni tan sols amb ell —li confirmà el príncep, mentre contemplava com gairebé ja 

havien arribat—. Primer he de saber de qui em puc refiar. 

* * * 

En Frederic d’Osona baixà del cavall, tan bon punt hagué arribat al castell. El viatge 

sobtat li havia deixat les cames garratibades i faltades de sensibilitat. Hagué de passejar a 

passes curtes per recuperar la circulació de la sang. 

El príncep i la infanta havien estat duts amb el seu pare, sense que ningú més hi 

estigués autoritzat; ni tan sols ell. Allò no li importà a en Frederic: la seva feina al castell era 

una altra. S’apropà a un dels soldats del recinte i li preguntà: 

—On està en Roger de Camarasa? He de parlar amb ell. 

La cara de l’home empal·lidí, com si li hagués demanat que anés a fer la ronda pel 

mateix infern. 

—Hi ha cap problema? —li preguntà el conseller. 

El soldat es mossegà el llavi. 

—El capità de Camarasa està al pati d’entrenament. Des que va deixar el rei en 

mans dels metges, amb prou feines ha sortit d’allà.

«Això no anirà amb tanta facilitat com hauria volgut», pensà en Frederic, que li 

dedicà un somriure educat al soldat i s’acomiadà d’ell. El castell de Canyelles era una 

fortalesa de pedra grisa amb una façana triangular a l’entrada principal. El rei estava sent 

atès a la torre circular, la qual estava ben guardada per dos soldats. En Frederic abandonà 

el vestíbul principal i es dirigí al fred pati. La neu havia començat a caure i l’arena estava 

coberta de glaç i fang. En Roger estava practicant amb una espasa d’entrenament. Malgrat 

que l’arma no estigués esmolada, els cops que el capità donava contra els ninots de palla 

eren tan intensions que el conseller temé que els destrossés. 

En Frederic buscà un moment en què en Roger parés a prendre un descans. No 

tenia cap intenció d’intentar-ho mentre el pesat metall anés dansant per l’aire. S’hagué 

d’esperar molt més del que s’havia imaginat: el capità semblava estar carregat d’una 

energia inesgotable. Els seus músculs estaven tensos i les venes se li marcaven a través de 



la pell. No fou fins que el sol començà a amagar-se que en Roger deixà l’arma a una banda. 

Fou llavors quan en Frederic d’Osona se li apropà: 

—Veig que ha seguit un entrenament intensiu. 

En Roger de Camarasa feu una mirada en direcció a la torre del castell, on ara els 

fills del rei l’estaven visitant. 

—No és suficient —l’home estava xop de suor, però si estava cansat no ho 

mostrava—. He fallat al meu rei, conseller. He trencat el meu jurament de protegir-lo amb la 

meva vida —es mirà els braços—. Qui soc jo, si no puc ni cuidar de sa majestat quan més 

ho necessita? 

En Frederic s’acostà un pas més. 

—Estic segur que el rei està molt content dels seus serveis, capità. Això no 
obstant, m’agradaria fer-li un parell de preguntes sobre el que va passar fa uns dies. 

En Roger de Camarasa li relatà tots els esdeveniments que havien succeït des que 

el rei havia abandonat el palau de Barcelona fins que havia caigut enmig del bosc. Detallà 

amb la màxima precisió tots els punts, excepte qui havia estat la persona que havia mort el 

cérvol. En Frederic d’Osona s’escoltà la història del capità, sense interrompre’l. Quan en 

Roger acabà, el conseller li preguntà: 

—Podria ser que us topéssiu amb algun viatger durant el camí? Algú que pogués 

reconèixer al rei? 

En Roger negà amb el cap. 

—Impossible. Anava sempre cobert amb el carruatge reial: ningú podia saber que ell 

hi era allà. 

En Frederic considerà que no tenia sentit explicar-li perquè aquella frase era 

contradictòria. 

—I ningú us va oferir res? —li preguntà—. Ni unes gotes de vi, o unes engrunes de 

pa? Alguna ànima cristiana que us confongués per viatjants, potser? 

—Ningú —li confirmà el capità—. Tot el menjar i la beguda van ser presos 

directament de palau. 

Era just el que en Frederic temia. «Podria ser Castella?», es demanà el conseller. Si 

Joan II el Sense Fe moria, la Isabela passaria a ser reina consort d’Aragó. Oficialment no 

ostentaria cap poder, però res l’aturaria de xiuxiuejar a l’orella del rei Ferran cada nit dins del 

dormitori. Així i tot, sabia prou bé que no en podia fer cap esment al príncep mentre no 

tingués proves contundents de la seva teoria. 



En Frederic d’Osona abandonà el pati d’entrenament, sense ser conscient que algú 

havia observat l’entrevista amb en Roger des d’una de les parets del castell. 

* * * 

Quan en Roger de Camarasa abandonà el pati d’entrenament, la nit ja havia cobert 

tot el castell i no quedaven més que els vigilants circulant per allà. L’edifici prenia una altra 

faceta, quan tan sols les torxes il·luminaven les parets. Cada racó estava cobert d’ombres 

sospitoses, on en qualsevol moment una fosca mà podria arreplegar la següent víctima i 

endur-se-la cap a les tenebres. 

El capità hauria anat directe a l’estança del rei per custodiar l’entrada, si no hagués 

estat perquè el príncep Ferran havia preferit que entrenés per si res era necessari. A més a 

més, havia afegit, l’olor de suor no seria gens agradable pel nas més aviat fi de la infanta 

Joana. En Roger es prengué un bany calent sense més companyia que la de la seva 

espasa, sempre a l’abast de la mà. 

Un cop estigué net i polit fou quan començà a notar que unes hores de son li serien 

beneficioses. En Roger es dirigí a la seva habitació, just a tocar del vestíbul principal. Era 

petita i s’havia d’agenollar per entrar-hi, però era la que ell havia volgut. En cas d’atac, ell 

podria ser el primer en plantar cara als enemics del rei. Dins la cambra no hi havia més que 

un trist llit de fusta vella i una taula feta del mateix material. Els seus ulls captaren a l’instant 

una carta que descansava a sobre de la manta del llit. L’agafà i trencà el segell reial. L’obrí 

amb precaució, procurant no destrossar-la amb els seus gruixuts dits. Encara que no 

estigués firmada, la lletra li resultà familiar. 

Quan dugué un parell de paràgrafs, en Roger sentí com la sang li bullia per les 

venes. Tancà el seu puny i l’estampà contra la taula amb la força d’un toro. El moble es partí 

en dos, però allò no li importà en absolut. Deixà la carta a terra i agafà la seva espasa en 

direcció a les muralles del castell. 

* * * 

En Frederic d’Osona sentí que el gèlid fred se li escolava entre la barba quan petits 

flocs de neu se li començaren a enredar-hi. Tanmateix, allò no evità que abandonés la seva 

modesta habitació, enmig de l’hora del llop, per dirigir-se a una de les talaies del castell. La 



carta que havia rebut no podia ser més misteriosa: no estava segellada ni signada, però el 

citava allà dalt a mitjanit per, segons deia, ajudar-lo a resoldre l’enverinament del rei. 

El conseller procurà evitar els soldats del castell, doncs la confiança cap a ells era 

escassa. Les pobres i tènues llums de les torxes foren el seu major aliat en aquella missió 

sigil·losa. Allà dalt no hi havia ningú i en Frederic es quedà contemplant les vistes de 

Canyelles. Les seves orelles captaren, al cap de poc, unes passes descomunals i 

metàl·liques que es dirigien cap a la talaia amb força i ímpetu. S’adonà que la porta per la 

que havia entrat era l’única sortida, més enllà del salt al buit. 

En Roger de Camarasa arribà a la part superior del castell i contemplà la cara que hi 

havia davant seu. Sense dir cap paraula, el capità desembeinà l’espasa i l’encarà contra el 

conseller. 

—Roger! —cridà en Frederic, poc acostumat a l’amenaça directa—. Es pot saber 

què feu? —la seva veu estava trencada i mig bloquejada—. Us heu begut l’enteniment? 

El capità de la guàrdia reial tenia els ulls injectats de sang i semblava que la saliva 

estès a punt de vessar de la seva boca. La respiració era accelerada i un sol moviment de 

canell seria suficient per posar fi a la vida del conseller. 

—Traïdor! —li cridà—. Com pot haver enverinat a sa majestat d’aquesta forma tan 

covarda i cruel? —amb la mà lliure tragué la carta—. I, a sobre, em convideu aquí per 

donar-me diners perquè remati la feina —en Roger deixà anar la carta i el vent se l’endugué 

ben lluny—. Quin era el pròxim objectiu: el príncep? La filla de la infanta? Us heu equivocat 

d’home, Frederic d’Osona. 

En conseller s’havia enretirat tot el que havia pogut, fins que les seves natges 

toparen amb la pedra de la muralla. 

—Roger, esteu equivocat —li digué ell—. Jo també he rebut una carta, que em 

demanava que vingués aquí per aclarir aquest assumpte. Miri-la! 

El conseller regirà dins la seva camisa i en tragué el paper. S’apropà al capità per 

entregar-li el text, amb l’esperança que allò calmés la seva ira. En Roger, no obstant, alçà 

l’espasa amb totes les seves forces contra el conseller; el fil de l’espasa es topà amb una de 

les mans i carn i ós se separaren de l’extremitat. En Frederic es llençà a terra, cridant de 

dolor mentre veia com la sang rajava sota la llum de la lluna. El capità embeinà l’espasa. 

—En nom del rei Joan II d’Aragó, us arresto pel seu intent d’assassinat. Aquesta nit 

mateixa començarem amb l’interrogatori. 

El dolor d’en Frederic desaparegué per un segon en l’escoltar aquelles paraules. El 



mal que sentia en aquell moment no era res comparat amb les tècniques d’interrogació d’en 

Roger de Camarasa. El conseller ho tenia clar: no duraria ni mitja missa a les masmorres 

del castell de Canyelles. 

En Roger l’intentà agafar, però en Frederic aconseguí esmunyir-se i evitar ser 

enganxat per la mà descomunal. Tanmateix, tenia ben clar que no seria capaç d’escapar-se 

d’ell per sempre. El cos immens del capità cobria la porta sencera. En Frederic s’arraulí 

contra una de les baranes de pedra de la talaia i mirà castell avall. Sense pensar-s’ho dos 

cops, s’agafà amb l’única mà que li quedava i lliscà el seu cos en direcció al buit. En Roger 

no fou capaç d’atrapar-lo i el conseller es precipità cap avall. L’impacte contra el paviment li 

feu esclatar els ossos en mil bocins i, quan l’alarma sonà, la vida ja l’havia abandonat. 

* * * 

Els dies passaren sota la vigilància atenta de la infanta Joana i el príncep Ferran. El 

rei Joan II el Sense Fe sobrevisqué amb prou feines, però sense millorar. El conseller fou 

enterrat en una fosa comuna i el príncep Ferran ordenà el retorn a Barcelona, ignorant 

aquells que li suggerien que el rei descansés durant més temps. En Ferran, però, preferí 

allunyar el seu pare de Canyelles i del seu castell. 

Trigaren uns dies a tornar al palau, on Joan II fou atès pels metges de la cort. El seu 

estat es mantingué constant, com si una malaltia l’empenyés a morir-se, però ell fos massa 

obstinat per fer-li cas. El 19 de gener de 1479, la seva filla Joana li anà a fer una visita 

mentre el seu germà es veia obligat a seguir amb les responsabilitats de la Corona. 

La sala del monarca estava coberta de mantes, mocadors de seda, herbes 

aromàtiques i brases per escalfar l’estança. El rei estava sol i es debatia entre els flonjos 

coixins del seu llit. Na Joana se li apropà a poc a poc, mentre agafava una cadira i s’asseia. 

—Sap, pare? He d’admetre que té la força d’un toro. No m’estranya que hagi 

guanyat cada guerra que vostè mateix ha començat. 

El rei no havia passat a mans del Senyor, però allò no significava que estigués en 

cos i ànima al món terrenal. Tenia la mirada perduda i la boca oberta tota l’estona. 

—Ha vist la meva filla, pare? —li preguntà la infanta—. Es diu Joana, com jo. Si mai 

s’hagués dignat a visitar-la, hauria vist que és una nena preciosa, amb uns ulls grans i unes 

galtes rodonetes. 

El rei no contestà, però això no aturà a la infanta Joana de continuar. 



—Suposo que és més fàcil quan no sent amor cap a ells. Oi, pare? A Navarra vau 

entrar en guerra amb el vostre propi fill i germanastre meu. Tot per poder. I la petita Joana 

seria l’ostatge perfecte per assegurar-se que el regne de Nàpols fes tot el que vostè 

volgués. Em sap greu dir-li, però això no ho puc permetre. 

La infanta s’aixecà i agafà un dels coixins. El cap del rei s’enfonsà entre les mantes 

i la seva filla començà a prémer el sac de tela contra el seu nas. Els braços de l’ancià 

s’agitaren com no ho havien fet des de feia anys i li agafaren els canells. Na Joana sentí 

com les mans de son pare se li clavaven a la pell. 

—Ho tenia tot calculat: em pensava que mon germà començaria a buscar enemics 

per tot el mapa, excepte a casa. El que no m’esperava era que en Frederic iniciés una 

investigació per la seva banda. Sort que vaig poder actuar de pressa i carregar-li el mort. 

Una llàstima, realment: m’agradaven els seus consells i la seva cal·ligrafia. Quan vostè 

mori, pare, tothom assumirà que ha estat el pas final d’en Frederic. 

Els braços de Joan II deixaren de moure’s i els ulls perderen la poca espurna de vida 

que quedava. La seva filla retornà el coixí on era i agafà un dels mocadors de seda. Es cobrí 

les mans, que al cap de poc començarien a agafar un to morat. Obrí la porta de l’habitació 

reial. En Roger de Camarasa estava a l’altra banda, amb la preocupació dibuixada a la cara. 

—El rei és mort —li digué—. Aviseu al meu germà. 

El capità de la guàrdia assentí, en silenci. S’allunyà de l’habitació, fent us de tota la 

seva força per reprimir un sanglot. La infanta d’Aragó i reina de Nàpols se’l quedà mirant 

amb un fi somriure als seus llavis. Des d’aquell dia, el seu germà passaria a ser Ferran II 

d’Aragó i ella podria tornar a Nàpols, on la seva filla podria estar segura. 




