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Quan hom inicia la lectura d’un llibre de gènere, com se 
l’anomena habitualment en termes generals, el que busca, 
a banda d’una història amena, és aquella intriga que et 
manté atent a totes les pistes que, amb habilitat detallista 
i mestria meticulosa, va llaurant l’escriptor paraula rere 
paraula, línia a línia. Aquesta és la premissa amb què 
em vaig encarar a la present novel·la de Vicenç Ambrós, 
Des de la mort amb amor, guanyadora del XV Premi de 
Narrativa Vila de l’Ametlla de Mar. I aquest postulat, ho 
puc assegurar, queda abastament assolit.

Escrita en primera persona per una peculiar protago-
nista a la qual em referiré més endavant, els esdeveniments 
que s’hi narren queden emmarcats en el si de la societat 
aristocràtica catalana. Un fet que recalco perquè resulta 
força inusual en el panorama de la nostra novel·lística 
—i em refereixo a la que s’adscriu sota l’epígraf de gènere 
negre—.

Nogensmenys, aquest no és l’únic detall que ens apropa 
a l’escriptura de l’Ambrós i que dota la seva narrativa d’un 
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plantejament agosarat i peculiar. Llicenciat en Dret, sense 
pretendre en cap moment immergir-nos en els envitricolls 
propis de la legislació penal vigent, és evident que la seva 
formació professional el duu a mostrar-nos una realitat 
molt més propera a la que podem trobar en les històries 
policíaques i detectivesques americanes, més conegudes 
com a novel·la negra. Ell es decanta obertament —pels 
escenaris i els personatges creats— vers la clàssica  novel·la-
enigma d’arrels britàniques, mantenint-se, això sí, en un 
àmbit d’actuació judicial català.

En aquest sentit, Des de la mort amb amor se centra en 
la indagació i resolució d’un assassinat, delicte que des de 
bon principi es multiplica fi ns a situar-nos davant de tres 
assassinats. I si l’he qualifi cada com a novel·la-enigma és 
perquè l’avanç de la història permet que la investigadora 
faci gala dels seus excepcionals dots analítics.

La Irina Lausac, la protagonista que, com he indicat, ens 
explica en primera persona l’evolució de les seves perquisici-
ons, és un personatge que ens pot recordar l’entranyable Miss 
Marple de les novel·les de l’Agatha Christie o la persuasiva 
Jessica Fletcher de la sèrie televisiva S’ha escrit un crim, per 
citar dos exemples prou coneguts. Però fi xeu-vos que he 
precisat “ens pot recordar”. I faig aquesta matisació per-
què la protagonista que ha creat l’Ambrós mostra, en tot 
moment, una caracterologia pròpia i ben diferenciada de 
les dues detectius afeccionades que he esmentat.

D’aquesta manera, de la mà de la Irina Lausac, una 
catedràtica d’Història de l’Art de cinquanta anys que gau-
deix d’un desitjat any sabàtic, el lector s’endinsa en un cas 
complex d’assassinats que es resoldrà, ho ben  asseguro, amb 
un fi nal sorprenent —i amb un toc peculiar de rondalla 
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portuguesa— que no us deixarà pas indiferents. D’això 
n’estic convençuda.

És interessant, per altra banda, alguns dels recursos 
que empra l’autor per tal de facilitar-nos la informació 
necessària i poder jugar, a mesura que llegim, a fer de 
detectius. Així, des dels inicis de la novel·la coneixem tots 
i cadascun dels personatges amb què ens trobarem al llarg 
de la investigació, i al mateix temps que la Irina Lausac, 
anirem desembolicant el cabdell de la incògnita.

I ara, llenceu-vos a l’aventura: gireu pàgina i comenceu 
la lectura de Des de la mort amb amor, de Vicenç Ambrós. 
Us esperen tot un seguit d’elucubracions i el repte de provar 
les vostres qualitats detectivesques.

Sílvia Romero i Olea
Escriptora



EPISODI PREVI.
LA SECRETÀRIA

Barcelona, matinada del dissabte catorze de 
desembre de 2002

N’estava satisfeta. Era molt arriscat, sí. Qui sap si 
massa. Havia posat totes les cartes damunt la taula, n’era 
conscient, però això no la preocupava. De fet, tampoc no 
era ben bé veritat que tingués totes les cartes al descobert: 
se’n guardava una. La millor. L’as de copes. I és que la 
víctima del seu innegociable oferiment no sabia pas fi ns a 
quin punt ella, Elsa Martí i Damadeus, se l’estava jugant, 
aleshores. 

Se la jugava amb la consciència tranquil·la i el record 
cisellant-li la imatge d’una família exemplar. “La veritat és 
que n’hi ha per fer-se un tip de riure”, va pensar. De ben 
segur que el funeral seria memorable. “Enfarfec de perso-
natges, protocol del solemne trasllat a la cripta, hipocresia 
refi nada, petulància a cabassos i molt, molt de teatre.”

L’Elsa va alçar la vista per contemplar l’enllumenat na-
dalenc. Si les circumstàncies ho acabessin requerint, fugiria 
ben lluny. La seva germana, des d’Estrasburg, l’ajudaria. 
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De totes maneres, fóra absurd, anar-se’n ara. Ho tenia tot 
ben controlat. La informació és poder. Ben administrada, 
per descomptat, però és poder.

Va interioritzar un sospir i es va enretirar la màniga 
de l’abric. Passaven de dos quarts d’una, però tenia 
temps de sobra per arribar a la plaça Universitat, buscar el 
bar convingut i asseure’s davant d’un combinat exòtic. 
O potser d’una gerra de cervesa, o d’un whisky escocès. 
Qualsevol cosa que la reconfortés.

Es va encaminar cap a les Rambles a pas lleuger. Hau-
ria pogut agafar un taxi, però en hores tan intempestives 
només en circulava algun de tant en tant i quasi sempre 
ocupat. 

Les altres persones que sortien del teatre, o gairebé 
totes, anaven amb la parella. L’Elsa somrigué. Poc hagués 
volgut, en un dia com aquell, que l’acompanyessin. Qui 
l’hauria acompanyada no l’hagués deixada actuar. Ara que 
l’atzar li brindava la possibilitat d’obtenir uns quilets fàcils 
necessitava, més que mai, llibertat de moviments. La recta 
moral de qui tant apreciava només li hauria obstaculitzat 
el camí. Tants anys treballant en aquell despatxet d’apa-
rences no li havien pas omplert la vida, i menys encara el 
compte corrent.

Ara per fi  tot això s’havia acabat, i per sempre. El seu 
cap era mort, i només ella sabia el “com”, el “perquè” i, 
en resum, el “gràcies a qui”.

No li havia pas demanat molts diners. Només uns 
quants, poca cosa, per anar tirant, de moment. Gaire, de 
cop, es notaria massa. I potser no s’ho podria permetre. 
En qualsevol cas, aquell Nadal brindaria per primera —i 
única— vegada a la salut, o millor dit, a la memòria del 
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seu superior. “Ell criant malves i jo descansant. Ja tocava! 
Mai no hagués dit que li acabaria donant les gràcies.”

—Ei nano, però mira quin gènere que corre pel món!
Dos homes mal afaitats, alts i d’aspecte descurat se li 

aproparen. Un d’ells mig arrossegava un abric fosc, duia 
la corbata afl uixada i el botó del coll descordat. L’altre 
vestia una americana timbrada de llànties rogenques i 
uns pantalons clars, arrugats i bruts però de tall modern 
i elegant. Ambdós portaven la camisa mig per sobre dels 
pantalons i malgirbada, i una aura de punyent fortor 
d’alcohol delatava llur estat.

—Què, nena, véns amb nosaltres? 
—T’asseguro que no t’avorriràs. Tenim un parell d’ei-

nes que et divertiran.
I esclafi ren a riure recolzant-se l’un en l’altre.
L’Elsa els va contemplar amb una ganyota de fàstic i 

els etzibà:
— De putes en trobareu a cinquanta metres, imbècils! 

Deixeu-me en pau, a mi!
I sense pensar-s’ho dos cops, va esfumar-se rabent 

d’aquell indret. 
Es va aturar després, esbufegant. Va decidir descansar 

deu minuts sota la llum esquerdada d’un fanal mutilat. 
Va mirar de nou el rellotge i es va repetir a si mateixa 
que li sobrava temps per arribar, a l’hora pactada, al lloc 
convingut. 

El problema no era aquest. El problema era l’ambient 
d’aquells carrers, els trencalls i l’estretor, els que hi ron-
daven, la mala il·luminació, les fortors que feien venir 
basques, els passatges sense sortida que la confonien, la 
gentussa que hi vagabundejava, xeringues abandonades, 
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la gola profunda de la urbanitat. L’altra cara de les grans 
ciutats.

De sobte, alarmada, es va adonar que a poca distància 
dels peus hi havia una mà enguantada. De ben poc no la 
trepitja. Segur que el vagabund, adormit dins d’aquelles 
caixes de cartró, li hauria ventat algun renec en el millor 
dels casos. 

Va fer un pas endavant, va encendre un cigarret i va 
reprendre la marxa. Però llavors una nova inquietud la 
va assetjar. Era un neguit estrany, un malestar, una sen-
sació rara, no pas de por, no ben bé de por, sinó d’ésser 
observada. 

Creia que algú la seguia, i això la incomodava.
Era una bajanada, per descomptat. “Ni que fos una 

pel·lícula!”, va pensar. De fet, per què algú l’hauria de 
voler seguir? S’ho imaginava, és clar, però potser es cal-
maria si…

Va girar la vista, i res enlloc. Només el vagabund que 
dormia.

Va avançar un xic més. Quatre passes. 
Aquella sensació no s’esvaïa. Persistia en el silenci humit 

i cru que l’encerclava. Va exhalar una bombolla de fum i 
va esguardar de nou enrere, per sobre de la seva espatlla 
dreta.

I algú, aleshores, li va posar la mà a l’altra espatlla. 



llibre primer
El repte



PREN LA PARAULA 
IRINA LAUSAC

En un indret al nord de la Costa Brava, matinada 
del diumenge vint-i-nou de juny

Si d’una cosa estic segura és que no oblidaré aquella 
història mentre visqui. Potser, perquè va ser el meu segon 
contacte directe amb la tasca forense, però jo hi afegiria 
un altre motiu força més consistent. Em refereixo al, 
diguem-ne, laberíntic grau de complexitat pel qual va 
discórrer la trama. 

Acceptar aquell repte va ser, i així ho he de reconèixer 
encara avui, massa precipitat venint de mi. Tampoc no 
voldria donar a entendre que tot allò m’ocasionés una 
incomoditat visceral: simplement és que ben poques 
vegades m’he deixat convèncer amb tanta facilitat per la 
Gal·la, la meva fi lla. Ella mateixa ho admet. Suposo que 
vaig acceptar, perquè el meu subconscient —o qui sap si 
era allò que els psicòlegs anomenen ego— m’ho implorava 
a crits. En altres paraules: necessitava un canvi.

Amb cinquanta anys a l’esquena i una trajectòria do-
cent que m’havia conduït a ocupar una càtedra d’Història 
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 de l’Art, vaig tenir el desig vital d’aturar-me, de prendre’m 
un respir i, sobretot, de dedicar-me temps. 

Però no em va ser possible estrenar l’any sabàtic amb 
absoluta tranquil·litat: em corroïa una insidiosa recança. 
Havia deixat la direcció del departament en bones mans, 
ho sabia, i tenia el convenciment que tot aniria sobre 
rodes. El cas era, fet i fet, que no em resultava gens fàcil 
desconnectar del tot.

Quan aquella tarda la Gal·la, advocada i detectiu col-
legiada, em va proposar que l’ajudés en unes investigacions 
que li acabaven d’encarregar vaig tenir, almenys, la gosadia, 
la prudència i la sensatesa de demanar-li “per què”. Re-
cordo encara ara, mot a mot, la resposta que em va donar: 
“necessito algú de la teva edat, perquè pugui interpretar el 
paper d’amiga personal de la baronessa d’Ubach”. 

Tot i que no sóc assídua lectora de les revistes del cor, 
vagi el comentari per endavant, no em resultava del tot 
desconegut el nom d’aquell personatge. Patrícia Imma-
culada Tadeus i d’Ubach, sisena baronessa d’Ubach, era 
una adinerada vídua que, dit així, semblava treta d’una 
barroca i enfi tant novel·la del Romanticisme. Títol nobi-
liari i béns arrels els posseïa per herència dels pares, antics 
barons d’Ubach; accions i societats fi nanceres les havia 
heretades del seu difunt marit, Giannis Matsoukis, un 
empresari d’origen grec.

Ell havia estat, de fet, la raó per la qual la bona senyora 
havia decidit contractar la meva fi lla. L’home havia mort 
no feia ni cinc mesos en un context discret i d’absoluta 
normalitat, i per una causa, en principi, natural. Fins i tot 
previsible si es tenia en compte l’historial mèdic del di-
funt. La vídua, però, no admetia aquella versió, i afi rmava 
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