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JO    VAIG    MATAR    AL    TSAR 
 
 
     I 
 
 L’entrevista va ser a la meva habitació en aquell hotel de París 
en un dia fosc. Havia plogut feia poc temps i els carrers estaven 
encara humits. Volia passejar i pujar a la Torre Effiel, però quan em 
trucà el periodista no em podia negar per parlar d’uns 
esdeveniments que canviarien la història de Rusia i fins i tot 
m’atreveria a dir del món.  
 I allí, asseguts davant d’un bon conyac, vaig començar la 
meva aventura carregada d’adversitats. 

Recordo com si fos ahir mateix la ronca veu del capità de la 
guarnició. 
 -Desperta! –cridà Vladislav-. Desperta! Ja surt el sol i avui es 
un gran dia per al nostre país. I tú tindràs l’honor de complir part 
dels somis dels camarades. 
 El gruixut militar marxà de la meva cambra mentre 
m’incorporava del llit i em posava pesadament les botes. I aleshores 
em vaig aturar uns segons per pensar en els fets que m’havien 
portat a la Rusia de la Revolució i la ironies de la vida que sempre 
m’envoltaven. De moment per a vostès em diré Modest Sullivan, el 
meu verible nom i cognoms i el meu país no cal esmentar-lo ja que 
no sóc un home amb un passat net. Vaig fugir als catorze anys de 
casa dels meus pares i vaig trobar un lloc en una vella barraca d’un 
barri marginat per allotjar-me. Homes i nens delinqüents es 
dedicaven a robar rellotges,  joies i altres objectes de valor personal 
de la gent. I així vaig aprendre aquest indigne ofici. Tenia sempre la 
policia darrera meu com la resta dels compays de la nostra petita 
societat. 

Una nit una banda rival matà a cops i ganivetades al nostre 
cap i la nostra companyia s’esvaí. Cadascú buscaria la manera de 
viure... I jo em vaig tornar més seriós. Pensava que amb petits 
robatoris no guanyaria gaire i de seguida s’acabarien els diners, per 
tant adquiriria una nova imatge. Em vaig convertir en un senyor 
elegant que aconseguia l’amistat de l’aristocràcia i en festes, 
dissimulament, prenia collars de les dames o carteres dels senyors 
per exemple. Un dia s’apagava el llum accidentalment i jo aprofitava 
per robar el que podia entre els bocabadats ducs i comtes, que 
encara no sabien què succeïa en realitat i s’adonaven que els 
faltava alguna cosa passada una bona estona. Moltes dones de 



vegades tenien por d’assistir a determinades festes i ja no portaven 
detalls valuosos. 

La meva habilitat per disfressar-me, maquillar-me i canviar el 
meu aspecte m’ajudava molt. Si volia semblar baix, caminava amb 
sabates planes i anava una mica encorvat per exemple. Si volia ser 
altiu em posava botes. Amb diferents personalitats continuava 
robant en festes i fins i tot em vaig atrevir en museus. Alguns 
quadres que, lògicament no esmentaré, són falsos, uns altres han 
desaparegut i no s’ha sabut res més d’ells. Hi són a mans de 
col.leccionistes i milionaris que em pagaven molt per aquestes 
arriscades missions en la nit. Sempre la mateixa operació... Vigilar 
de dia amb la semblança d’un treballador del lloc o un turista i 
observar les cambres de luxoses mansions, dels museus i uns 
altres col.lecionistes rivals per després aprofitar un moment feble. 
 D’aquesta manera el meu nom es va fer famós i molts 
aristòcrates tremolaven a les cafeteries quan el sentien. La policia 
de França, Alemanya, Itàlia i l’imperi Austro hongarés em 
perseguiren i oferiren sucoses recompenses per capturar-me viu o 
mort o per tenir alguna pista. Només em quedava conquerir Rusia.  
 Vaig arribar en uns moments delicats per Europa ja que 
havien assassinat a l’arxiduc Francisco Fernando amb la seva 
esposa i allò va ser el detonador perquè esclatés la Gran Guerra. 
De fet entre diferents potències portaven molt temps de tensions. El 
conflicte militar deixà en un segon lloc la meva recerca sortosament.  

Em vaig allotjar a un hotel de Sant Petersburgo i de seguida 
vaig buscar noves amistats entre l’aristocràcia rusa. Així en una 
casa de joc vaig conèixer al príncep Yussupov, el qual em convidà 
per uns dies a menjar i dormir a casa seva. Vaig participar a les 
seves festes i allí, entre campagne francés, caviar i valsos, vaig 
conèixer a la família imperial rusa amb un Nicolàs II, una mica 
cansat i envellit per les constants responsabilitats i seriosos 
problemes que patia el seu poble. O almenys això semblava. 

-Demà hauré d’anar jo mateix a dirigir les maniobres militars al 
front, ja que he destituït al general per les seves errades –es 
lamentava l’home-. La meva esposa s’encarregarà dels assumptes 
d’Estat. 

També em presentaren la seva dona, el fill Alexander, malalt 
d’hemofília. Tenia una faç molt pàl.lida i cara de tristor. Les seves 
filles es quedaren admirades per les meves elegants maneres de 
comportar-me. I allí em vaig fixar en una d’elles, per a mi la més 
formosa, però no diré el seu nom per no tacar la Història i per 
respectar la seva memòria. Sabia que no s’enamoraria d’un 
aventurer com jo, d’un antic lladre, però es convertí en el meu amor 



platònic i... Per què ho haig de negar? De vegades passejaven pels 
jardins del palau convidat per ella. No sabia què es proposava. 
Sovint havíem de suspendre les nostres agradables vetllades ja que 
el seu germà Alexander havia patit una caiguda o una hemorràgia i 
havien d’estar amb ell. 

Una nit la família fou convidada un altre cop a la mansió de 
Yussupov i, quan acabà la festa, cadascú es dirigí al seu carruatge. 
Aleshores un noi amb l’aspecte d’un obrer, s’avançà entre la gent 
del carrer amb una pistola. Apuntava directament al cap del Tsar. 
Aleshores jo vaig treure el meu revòlver. Ja sabeu que sempre vaig 
armat i vaig matar aquell possible anarquista. Es veia que a Rusia el 
perill era constant. Nicolàs II agraí el meu gest i aquest 
esdeveniment em serví per visitar sovint el seu palau i per tant per 
veure a la seva filla. Em nomenà tinent d’una petita guarnició. 

Em vaig oblidar de robar, no volia espatllar la meva estada en 
Rusia i vaig viure alllotjat a una caserna militar. 

  
Ah! Encara recordo aquella nit. Yussupov em convidà, però el 

veritable motiu era eliminar al seu rival, Rasputín, un monjo boig 
que amb poders hipnòtics curava a la gent i en concret al tsarevich. 
Per tant la reina el tenia en alta estima, però es murmurava que el 
seductor individu de llarga barba anava al llit amb les filles del Tsar i 
la seva dona pel seu irresistible encanteri. També queien als seus 
braços unes altres dones del poble i l’aristocràcia. Allò molestava a 
la classe alta de Rusia. A més a més el personatge es reia quan 
explicava els seus èxits en l’amor als seus amics en brutes 
tavernes. 

Va venir a la mansió i tastà pastissos, vi  i dolços de xocolata 
enverinats, però el vident seguí menjant. De ben segur que s’havia 
pres un antídot abans d’acceptar la invitació al palau del seu 
enemic, ja que qualsevol no hagués pogut continuar així. Un nervios 
Yussupov pujà per les escales de la cambra subterrània on el monjo 
provava allò sense morir-se. Jo, que des dels catorze any era més 
pràctic a la vida, vaig treure el meu revòlver. La resta ja la sabeu 
pels diaris i els llibres. Acabàrem assassinant-lo a trets al pati de la 
casa i el llançàrem al riu. Em feia fàstic pensar com aquell home alt i 
corpulent d’espessa barba s’anés al llit amb el meu amor 
impossible. 

 
 
 
 
 



 
      II 
 
La vida a la caserna era dura, però m’ensenyava una nova 

manera de viure que no era robar i fugir constantment. Potser 
estava canviant i de veritat em convertia en un home honrat. Per 
damunt de la meva categoria estava Vladislav, un home fred, 
calculador i un gran oportunista que faria qualsevol cosa per 
augmentar el seu poder o obtenir riquesses. Sabia posar-se en el 
bàndol quan es veia que seria el guanyador. I evidentment no em 
podia suportar mentre procurava amargar-me de la rígida vida de 
militar. 

-Ves amb compte amb ell -murmurà un guàrdia a l’hora del 
dinar-. Mai el contradiguis. He vist com una vegada matà d’un tret al 
cap a un pobre soldat per una estupidesa. Després digué que va ser 
un accident. 

 
Transcorregueren setmanes de tensió. Com ja sabeu la fam 

es passejava per l’extens país que a més a més anava perdent la 
guerra. A la vegada camperols i obrers es cansaren de la situació. 
Constantment Lenin anunciava que vindria per portar pà i llibertat al 
sotmès poble. De moment es posaren al govern Kerensky i el 
príncep Lvov amb els seus partidaris, els quals obligaren al Tsar a 
que abdiqués. Nicolàs II ho va fer derrotat tan física com moralment 
i la seva família va estar retinguda per diferents llocs. Mai se sabia 
amb exactitud. Aquella mesura es va prendre per por a que fossin 
alliberats per nostàlgics al règim i tornessin un altre cop al poder 
després de més enfrontaments entre civils. Una vegada estaven 
amagats en una cabana aïllada, una altra vegada a casa d’algún 
camperol o un noble... Vladislav, el capità de la guarnició ordenà 
que ens passessin al bàndol del poble que patia fam, quan en 
realitat havíem de defensar al Tsar. Després arribà Lenin en aquell 
tren a l’estació entre crits del poble que l’esperava impacientment. 
Els seus discursos animaven a la gent, però encara hi havia moltes 
revoltes i trets pels carrers. 

Vladislav pujà de categoria pels boltxevics i el donaren la 
primera ordre de gran responsabilitat, matar a trets a la família 
imperial, ara allotjada en una cabana en un apartat bosc. I ell envià  
la meva guarnició i a mí perquè els assassinés, ja que no es volia 
tacar les mans de sang. 

Oh! Encara recordo el fatídic moment. Les ironies de la meva 
vida que abans he esmentat amargament. Salvo al Tsar d’un 
atemptat anarquista i ara em converteixo en el seu botxí. Entràrem  



a la cabana amb cinc soldats... No ho volia fer... Vosaltres ja sabreu 
que podria ser un atrevut lladre, però no era un criminal. Vladislav 
es quedà fora, a la porta perquè no desitjava presenciar l’execució.  

-Ho sento, Majestat, però m’ho han ordenat –vaig dir mentre 
mirava amb pena els components de la familia, en especial la seva 
filla.  

Després de la meva horrible paraula “Foc” se sentiren el trets 
contra uns éssers sense poder-se defensar i un noi malalt. Les 
bales van rebotar contra els cossets que portaven les noies i la 
mare perquè estaven coberts de pedres precioses. Però dos soldats 
apuntaren el cap. Alexander s’abraça al seu pare... Caigueren els 
dos també... Per què havia de veure allò? 

Silenci, fum del trets... Tot seguit entrà un somrient Vladislav 
el qual em posà la mà a la esquena i em felicità per la meva missió. 
Jo estava abatut amb el cap baix. Aleshores em digué que no volia 
córrer més riscs i em demanà que faltava el tret de gràcia.  

-Però... Està ceg? No ho veu? Estan tots morts –vaig dir 
despertant del meu estat d’atordiment i en un to de rebel.lia. 

-Com goses parlar-me així? –preguntà el capità-. Ves amb 
compte o t’esperarà un consell de guerra a Sant Petersburgo. Puc 
parlar amb el mateix Lenin. Has de disparar al cap a cadascú. 

Em vaig negar. 
-Aleshores jo et mataré -contestà ell impulsivament mentre 

treia la seva pistola. 
I amb dolor vaig fer aquella fastigosa feina que no calia, 

perquè en apropar-me als seus cossos es veia que ja estaven 
morts. Vladislav es va riure i encara digué: 

-Bah! No et posis sentimental, ja sabies que la relació amb la 
noia era impossible. En el fons ets un home feble, ho repeteixo. No 
farás res a la vida. 

Aleshores els meus ulls s’injectaren de sang i la ràbia em 
dominà. Vaig treure de nou la meva pistola, quedava encara una 
bala al carregador. Vladislav s’espantà ja que esbrinava les meves 
veritables intencions i encara es posà valent mentre deia que no 
faria allò, que no tindria prou valor. Però el meu darrer projectil entrà 
al seu cap i caigué mort junt amb la família imperial. Després davant 
dels perplexos soldats em vaig agenollar per agafar el cadàver de la 
meva estimada…  

-Ningú ha vist res –vaig dir mentre m’aixecava de nou-. Treieu 
aquests cossos i enterreu-los al lloc on m’han ordenat. Espereu! El 
capità no mereix estar al costat dels Romanov. Les aigües del riu 
s’emportaran el seu cadáver. Vladislav ha mort per accident. 
D’acord? Una bala d’una pistola es disparà. Ara mano jo. 



Els soldats obeïren callats i prosseguiren amb la desagradable 
missió. 

Sí, senyors, així jo vaig matar al Tsar i a la resta de la seva 
familia. Ningú va sobreviure, per tant la llegenda de la duquesa 
Anastasia és falsa. Després vaig marxar del país i per uns mesos 
em vaig quedar al destrossat imperi austro–hongarés. I ara estic 
amagat a França ja que els agents de Stalin m’estan buscant. Ho sé 
perquè han matat a Trostky, el seu rival, i jo estic al seu llistat 
també. 
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