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Aquell segon dia d’agost, de bon matí, Napoleó i el seu 
germà Cristòfol Llobat –dos joves de vint-i-quatre i vint-i-
set anys que no posseïen en el seu historial res més que 
algun  atracament  o  simplement  alguna  temptativa–, 
isqueren a buscar-se la vida. Altres matins, tan tebis com 
aquell,  no  havien  cessat  de  recórrer  els  carrers  a  la 
recerca de treball. Al principi amb una discreta humilitat, 
com  aquell  qui  demana  almoina  i,  tot  seguit,  amb 
l’arrogància  pròpia  que  imprimeix  la  desesperació.  Els 
germans Llobat vivien sols, estaven en l’atur i s’afegià a 
la  situació tan dramàtica que no cobraven cap subsidi 
des de feia un parell de mesos.
Al  caient  de  la  vesprada.  En  un  principi  trencaren  la 
finestreta esquerra d’un Seat Toledo i s’apoderaren d’una 
escopeta  del  calibre  12;  després  s’allargaren  a  una 
orxateria i se’n dugueren cent vuitanta euros i cinquanta 
cèntims.  A continuació  rebentaren  els  cadenats  d’una 
armeria i  se’n dugueren una altra escopeta, també del 
calibre 12. Proveïts cadascun d’una arma de foc, anaren 
a  una  gasolinera  i  persuadiren  l’empleat  perquè  els 
lliurara tres-cents euros. Des d’allí, sense a penes temps 
per  a  fer-se  un  piscolabis,  arribaren  fins  a  una  altra 
gasolinera. Però allí es trobaren amb una sorpresa: Pau 
Marí,  concessionari  d’aquella  estació  de servei,  tragué 
una pistola de perdigons i apuntà a Cristòfol. Pau Marí va 
prémer el  gallet i  el  ferí lleument,  de perdigons, en un 
braç. A més a més li va arrabassar la bossa on duia tota 
la recaptació dels altres atracaments. Així  i  tot  els dos 
germans pogueren escapar-se d’aquell embolic.
El dia dos d’agost no va acabar amb aquell contratemps. 
A la caiguda del sol atracaren una altra gasolinera, d’on 
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se’n dugueren dos-cents euros i noranta cèntims. I, ja a 
punt  de  tancar  l’establiment,  s’introduïren  en  el  forn 
d’Alexandra  i  s’apropiaren  de  noranta-dos  euros  i  vint 
cèntims, l’import de la recaptació d’aquella jornada.
Aquella  mateixa nit  els dos germans Llobat,  Napoleó i 
Cristòfol, soparen de calent en un restaurant de luxe de 
la  zona  i  es  permeteren  l’ostentació  de  prendre  unes 
copes en un pub de la perifèria. Però se n’anaren al llit 
aviat. A l’endemà calia que matinar. Amb les escopetes 
dins d’unes bosses d’esport feren un breu recorregut de 
batuda per algunes zones de la ciutat, allunyades del seu 
domicili.  A aquella  mateixa hora,  l’empleat  d’una caixa 
d’estalvis,  Raimon  Aguado,  baixava  a  prendre  el 
desdejuni a un bar pròxim al port. Napoleó ho intentà en 
un to amable –mentre el seu germà l’encanonava amb 
l’escopeta–,  només li  va  dir:  «Millor  que ens lliures  la 
cartera i assumpte solucionat, no creus?». I li la va lliurar, 
amb seixanta euros i cinc cèntims.
Poc temps després, abordaren un altre transeünt, Antoni 
Martínez. Cristòfol li  va dir la mateixa frase que el seu 
germà:  «Millor  que  ens  lliures  la  cartera  i  assumpte 
solucionat,  no  creus?».  I  el  transeünt  li  va  contestar: 
«Doncs, millor que no». I Cristòfol, sense fer més ús de 
la paraula, li disparà a un peu. Antoni es recolzà sobre el 
peu sa, en pla llac dels cignes, i els lliurà la cartera amb 
setanta  euros  i  vint-i-un  cèntims  en  distints  bitllets  i 
monedes.
Aquell mateix dia i buscant noves aventures furtaren un 
Porsche Carrera, color negre, últim model, amb matricula 
9567 DKH. Jeroni, que no tenia permís de conduir, es 
posà al  volant  i  féu unes quantes voltes per  provar el 
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sabor del motor d’aquell coupé.
Però la policia ja estava alertada dels fets de les darreres 
hores.
Els  cotxes  camuflats  amb  inspectors  de  policia 
d’inequívoca  pinta  vulgar  vigilaven qualsevol  moviment 
anòmal. Fou qüestió de minuts. Quan Cristòfol i Napoleó 
anaren a eixir  del  Porsche es trobaren amb dos tipus, 
que no coneixien de res, que els apuntaven amb dues 
pistoles Star.
Foren inspectors del  Grup Cinquè del  Cos General  de 
Policia els que interrogaren els dos germans Llobat. Tant 
Cristòfol  com  Napoleó  reconegueren  haver  sigut  els 
autors  dels  fets  imputats,  però  posteriorment  i  una 
vegada havien sigut traslladats davant del  jutge,  titular 
del  Jutjat  número  15,  que  instruïa  les  diligències, 
negaren tots els fets.
Cristòfol  Llobat,  el  germà major,  manifestà textualment 
davant  el  jutge:  «Senyoria,  no  em  ratifique  en  la 
declaració efectuada davant la policia, atès que jo no he 
comès els fets que se m’hi imposen, i si vaig signar sols 
fou  pels  mals  tractes  que  vaig  rebre  per  part  dels 
funcionaris que em varen interrogar».
I Napoleó Llobat, que també fou conduït davant el titular 
del número 15, s’expressà en els mateixos termes.
Per  aquells  temps Cristòfol  i  Napoleó Llobat  ja  havien 
deixat la seua pell al servei d’una causa, discutida, però 
sens  dubte  noble:  participaven  activament  en  un 
moviment de reivindicació carcerària que grups d’amics i 
familiars dels empresonats mantenien des del carrer. De 
mode que, només ingressar en la presó, se sumaren a 
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l’organització  Grup  de  Reforma Carcerària,  basada  en 
principis  llibertaris,  i  que  tenia  com  a  objectiu  la 
dignificació de la vida en les presons i la reintegració dels 
condemnats a la vida social.
Fou aquell terrible estiu en què grups d’empresonats es 
revelaren  en  diverses  presons  de  l’estat.  Alguns 
observadors  es  queixaven  que  els  condemnats 
demanaven presons de cinc estrelles, i ells, des de dins, 
amb  l’escabrosa  lucidesa  que  proporciona  una  cel·la 
fosca  de  tretze  metres  quadrats,  convidaven  les 
autoritats més dignes perquè visitaren la seua misèria.
Cristòfol  i  Napoleó  també  es  revelaren  en  companyia 
d’un nombrós grup de condemnats dalt del terrat, davant 
del crepitar de les bales de fum i les pilotades de goma 
que la Benemèrita els enviava des d’avall, sempre amb 
un testimoni d’excepció: un helicòpter de la policia que, 
com un molest mosquit, sobrevolava els seus caps.
Hagueren  de  transcórrer  encara  un  parell  de  mesos 
perquè  l’advocat  dels  germans  Llobat  els  comunicara 
que, per fi, després de dos anys, els havia eixit el judici, 
que anaven a comparèixer en vista oral davant la Secció 
Primera de l’audiència en dates properes.
El defensor dels germans Llobat, dies després, també els 
féu  partícips  d’una  altra  noticia  que  difícilment  podia 
tranquil·litzar aquells dos joves. El fiscal demanava per a 
ambdós germans cent quaranta set anys de presidi. Els 
dos  germans  no  s’explicaven  per  què.  Només  havien 
efectuat petits atracaments. Mai havien matat ningú. Pot 
ser  el  motiu  fóra  ser  membres  del  Grup  de  Reforma 
Carcerària, i tot fóra una represàlia.
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En el  primer  judici,  els  germans Llobat  ja  posaren  de 
manifest que tot allò ho entenien més com una una farsa 
grotesca, que com una administració de justícia.
Hi  havia  poca  gent  en  la  Secció  Primera  aquell  matí. 
Quan el secretari començà a llegir els càrrecs, se sentí 
nítidament una veu, des de la banqueta d’acusats: la de 
Cristòfol, que deia repetidament: «Mentiders fastigosos».
Hi  hagué uns segons de silenci  i  els  dos policies que 
custodiaven Cristòfol i Napoleó es miraren entre ells amb 
perplexitat.  En  un  moment  de  la  lectura,  la  sang 
començà  a  esquitxar  sobre  les  guerreres  dels  dos 
policies armats. El president de la Sala no se n ‘havia 
adonat,  però  els  reus  s’estaven  tallant  les  venes. 
El  secretari  no  pogué  ofegar  un  crit  i  el  president,  a 
l’adonar-se’n, ordenà que reduïren els acusats.
Quan  la  policia  volgué  immobilitzar-los,  començaren  a 
proferir crits contra el tribunal, gens agradables per a les 
seues oïdes. El judici se suspengué davant la sorpresa 
de tots els presents.
Per això, el dia trenta de novembre d’aquell mateix any, 
des de primeres hores del matí, el Palau de Justícia feia 
pudor a carn de periodistes més que de costum. Aquell 
dia, a les deu i mitja, estava previst que s’hi celebrara el 
judici interromput contra els germans Llobat, els acusats 
que  jornades  arrere  s’havien  tallat  les  venes  amb  un 
tallaungles davant l’abstracció del magistrat.
La  Sala  no  estava  molt  plena,  però  hi  havia  bastants 
reporters que ocupaven les primeres banquetes, aquell 
lloc de privilegi que et permet observar les carasses dels 
acusats.
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Cristòfol  i  Napoleó  Llobat  hi  entraren  per  una  porteta 
lateral,  que  estava  situada  a  l’esquerra  de  la  Sala. 
Venien un poc demacrats i amb barba d’uns quants dies, 
però amb el mateix posat firme i segur que en l’anterior 
vegada.  El  secretari  llegí:  «Cristòfol  Llobat  Herrera, 
nascut a Alacant el dia catorze de juny de mil nou cents 
vuitanta-dos... Napoleó Llobat Herrera, nascut a Alacant 
el  dia  dos  de  febrer  de  mil  nou  cents  vuitanta-cinc». 
Després que llegirà  les  dades de filiació  mirà  un  dels 
acusats i li preguntà.
—És vostè Cristòfol Llobat?
—Sí.
—Pose’s dempeus. Domicili actual?
—El carrer.
—Professió?
—Revolucionari.
La  gent  present  a  la  sala  s’inquietà  un  poc.  Alguns 
periodistes  somrigueren  sibil·línament.  La  cosa 
s’animava i el festival prometia ser d’allò més entretingut.
—Està  bé  –continuà  el  secretari–,  compareix  vostè 
davant  d’esta  sala  per  una  sèrie  de  delictes  que  a 
continuació  vaig  a  llegir-li.  Després  de  la  lectura  de 
cadascun d’ells, vostè haurà de respondre si es declara 
culpable o innocent. Primer: se l’acusa d’haver furtat una 
escopeta del calibre 12 el dia dos d’agost...
—Innocent –el tallà Cristòfol.
—El mateix dia –prosseguí el secretari–, d’haver atracat, 
en companyia de Napoleó Llobat, una gasolinera...

7



—Innocent –el tallà novament l’acusat.
—Es prega a l’acusat –digué el president– que permeta 
que  el  senyor  secretari  acabe  de  llegir  els  càrrecs  i 
després...
—Però si ja he dit que sóc innocent!! –bramà Cristòfol 
Llobat.
—Com? –preguntà el president.
—Que  sóc  innocent!  Innocent!!  Que  ací  els  únics 
delinqüents sou vosaltres!!
—Nosaltres?  –balbucejà  el  president  sense  cessar  de 
colpejar la taula cridant a l’ordre.
—Sí,  vosaltres –Napoleó s’afegí  a  la festa–,  vosaltres, 
que sou uns feixistes... i uns fills de puta...
El judici entrava en l’epíleg. Un policia etzibà un cop de 
puny a Napoleó, i Cristòfol llançà una caparrada contra 
l’estómac  del  policia.  Ràpidament  començaren  a  eixir 
agents uniformats dels llocs més inversemblants amb les 
metralletes al rest. Els dos germans Llobat, emmanillats, 
no cessaren en la seua fúria i calgué que traslladar-los 
com qui porta un gos rabiós, a través de la porta lateral.  
Se sentiren cops de peu contra la paret, vidres trencats, 
crits d’angoixa. Tot açò va ocórrer pel passadís.
Era evidentment impossible jutjar aquell dos acusats. Es 
va suggerir aleshores que la vista oral es desenvolupara 
sense la presència dels dos acusats, però l’advocat dels 
germans Llobat s’hi oposà rotundament.
Transcorregueren alguns dies.  En els  diaris  isqué una 
breu nota: que dos presos pendents de judici  s’havien 
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escapolit  dels  calabossos  del  palau  de  Justícia.  Va 
ocórrer en vigília de la tercera ocasió en què anaven a 
intentar jutjar-los novament. Era la primera fugida que es 
produïa en aquell recinte. Una vertadera incògnita.
Tres  mesos més  tard,  es  tornà  a  saber  de  Napoleó  i 
Cristòfol  Llobat.  Els  cossos  dels  dos  germans 
aparegueren  morts  a  trets  enmig  d’un  camp  obert. 
Alguns digueren que fou una emboscada de la policia, 
uns altres una delació. I de nou l’ambigüitat.
Aquest és un episodi més dels que resten per aclarir dins 
la història negra d’aquest país.
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