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capítol 1

UNA NOTA INQUIETANT
 TONS
 tors
 tres
  tren

Quan l’Elizabeth Somers va obrir la porta del jardí dels seus 
oncles i va veure un sobre enganxat amb cel·lo a l’entrada 

de la casa atrotinada que compartia amb ells, va saber que 
eren males notícies. Com que els esglaons del porxo, que l’on-
cle Burlap no netejava mai, estaven coberts de neu i glaç, va 
haver de pujar amb compte, va deixar a terra la motxilla de 
l’escola i es va enretirar la caputxa amb una sacsejada molla. 
Mentre arrencava el sobre i l’obria, es va imaginar amb encert 
el que contenia la nota:

Ja et vam avisar diverses vegades que marxaríem de va
cances unes tres setmanes i que no et quedaries sola men
tre no hi fóssim, de manera que no et deu haver sorprès 
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trobar aquesta carta. La casa està tancada amb pany i 
forrellat. En aquest sobre hi ha un bitllet per al tren de les 
6.20 al nord. Agafa’l i, quan baixis demà al matí a Stern
haven, hi haurà un bitllet per a tu a la parada d’autocars. 
Puja a l’autocar que va fins a l’hotel Winterhouse; t’hi 
estaran esperant. Aquí tens tres dòlars en cas que neces
sitis alguna cosa durant el viatge. Després de Cap d’Any 
rebràs el bitllet de tornada. No emboliquis la troca. No 
facis cap ximpleria de les teves!

L’Elizabeth va analitzar el bitllet de tren. Les 6.20 eren al 
cap de tres hores: les primeres tres hores dels seus vint-i-qua-
tre dies de vacances de Nadal. I, tal com li havien promès, 
després d’explicar-li durant dues setmanes que se n’anirien 
per les festes i que a ella l’enviarien a un altre lloc, la tieta i 
l’oncle havien marxat de veritat. Va mirar al carrer a través de 
les ulleres entelades; cada vegada nevava més.

Del pom de la porta penjava una bossa de plàstic d’anar a 
comprar. L’Elizabeth va mirar què contenia; hi havia tres ca-
mises seves, dos parells de mitjons, uns pantalons i roba inte-
rior. Va examinar els tres bitllets de dòlar rebregats que hi 
havien deixat, mentre s’imaginava la tia Purdy arrancant-los 
del seu monederet amb aquells dits tan escarransits i alli-
sant-los per ficar-los al sobre no gaire convençuda. En la 
imaginació de l’Elizabeth, l’oncle Burlap s’estava al costat de 
la seva esposa contemplant els diners amb cara de dubte, com 
si encara fos una quantitat excessiva. Va deixar que la imatge 
se li esfumés de la ment com el vapor del seu alè en l’aire  
glaçat.
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Va rellegir la nota. Se la va guardar a la butxaca de la ja-
queta amb els diners i el bitllet i va obrir la cremallera de la 
motxilla. Del fons, de sota els quatre llibres de butxaca que la 
bibliotecària de l’escola li havia deixat endur-se’n per a les va-
cances de Nadal i el seu propi exemplar d’Anna de les teules 
verdes, va treure un bolígraf i una llibreteta amb una espiral a 
la part superior, tapes verdes i plena de marques d’arrugues, 
com la que faria servir un cambrer per apuntar la comanda 
en un restaurant. La va obrir i, a la cinquena pàgina —l’entra-
da quaranta-tres de la seva llista de Raons per les quals no em 
cauen bé els meus oncles—, va escriure: «Perquè m’envien a un 
hotel al mig del no-res per Nadal, sense diners i amb poca 
roba».

Va tornar a posar la llibreta a la motxilla, hi va afegir la 
bossa de plàstic i va tancar la cremallera. Anava a marxar, 
però es va quedar contemplant la tira de cel·lo amb què esta-
va enganxat el sobre; li mancava l’alè i se li humitejaven els 
ulls. Llavors, sense saber ben bé què feia, va picar amb el pal-
mell de la mà contra la porta de contraplacat. El so, sec i so-
nor com el d’un llibre llançat al parquet, la va fer sobresaltar i 
va pensar que s’havia sobrepassat. Va mirar al seu voltant per 
si algú l’observava, però tot estava en silenci, un carrer buit en 
la foscor creixent, mentre la neu queia cada vegada amb més 
força. Va sospirar i va recollir la motxilla.

«Tant de bo poguessin tornar els meus pares», va pensar.
I llavors, com que no tenia cap amiga a qui pogués dema-

nar que l’acollís a casa seva durant tres setmanes i no es veia 
amb cor d’enfrontar-se a la ira dels seus oncles si no seguia les 
instruccions, va girar cua disposada a fer els dos quilòmetres 
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fins a l’estació i esperar el tren de les 6.20 cap a Sternhaven. Es 
va penjar la motxilla a l’espatlla, va refer els seus passos fins a 
la porta de la reixa i va sortir al carrer. En aquell moment, la 
va envair la sensació. Es va quedar glaçada, amb els ulls esba-
tanats, i es va preguntar què passaria aquesta vegada. El cor li 
va començar a bategar amb força. Tot era silenci, i de sobte va 
sentir darrere seu un estrèpit.
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La impressió que va tenir l’Elizabeth era com quan estàs 
segura que passarà alguna cosa, bona o dolenta, divertida 

o gens divertida. No sabia ben bé per què tenia aquella cer-
tesa cada cop que l’envaïa la sensació, ni tan sols per què l’en-
vaïa la sensació. Només sabia que havia començat l’estiu 
d’aquell any i que era cada vegada més freqüent a mesura que 
s’acostava l’hivern. El més estrany era que les coses que pas-
saven no semblaven tenir cap causa o explicació. Com ara 
que un llibre caigués d’un prestatge, o un got a la pica de la 
cuina, o que la safata rellisqués de la taula mentre es menjava 
el puré de patates al menjador de l’escola. L’única cosa que 
sabia era que, just abans de cadascun d’aquests incidents, no-
tava una mena de neguit a l’estómac que li aportava la certesa 

Capítol 2

UNS PASSATGERS NO GAIRE NORMALS
 TORNA’LS
 TROBA’LS
 TRIBALS
 RABIÜTS
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que alguna cosa havia de passar. Per això, quan va tenir la 
sensació mentre era a la vorera nevada, no la va sorprendre 
sentir un soroll darrere seu. 

Es va girar i va veure que la porta de la reixa, que no havia 
tocat i que era impossible que s’hagués tancat sola, precisa-
ment s’acabava de tancar. Es va sentir alleujada. Comparat 
amb un plat que es trenca o un llibre que cau a terra, allò era 
inofensiu. Tot i així, i encara que quasi ja no l’espantaven 
aquells estranys cops i caigudes, desitjava entendre per què 
passaven i per què l’envaïa la sensació.

Va tornar a mirar al seu voltant per veure si algú havia 
sentit el soroll de la porta, però no va veure ningú. Va deixar 
anar un gran sospir i va donar una última ullada a la casa dels 
seus oncles abans de fer via cap a l’estació.

L’endemà a l’albada, després de viatjar tota la nit i esperar 
cinc hores a la parada de l’autocar, l’Elizabeth va pujar al ve-
hicle, va seure i va mirar com nevava per la finestra emmar-
cada de gel. Només havia menjat mig entrepà de crema de 
cacauet que li havia sobrat del dinar, pipes i panses que havia 
comprat per 1,35 dòlars a l’estació i una xocolatina que havia 
trobat al compartiment de revistes del seu seient de tren. Feia 
un esforç per no pensar en coses depriments: aquella carrete-
ra la portaria a un destí a la muntanya on passaria les vacan-
ces de Nadal en un hotel que s’imaginava com una barreja 
entre una residència de gent gran i aquell lloc esfereïdor on 
s’enduien els nens a La brúixola daurada, un dels seus llibres 
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preferits. D’ençà que l’havien enviat a viure amb els seus on-
cles feia set anys, havia desitjat que algú la rescatés. Però tres 
setmanes a l’hotel Winterhouse no semblaven tant un cop de 
sort com un càstig enginyós que li havien orquestrat. Ara 
l’Elizabeth tenia onze anys, i a banda del fet que havia estat 
esperant l’obra que interpretaven cada 21 de desembre al cen-
tre cívic del costat de l’escola, també hi havia els quatre llibres 
de la biblioteca que li hauria agradat llegir tranquil·lament a 
la seva habitació. Quan els seus oncles li havien parlat del  
viatge, ella els havia suplicat que la deixessin quedar-se a casa 
durant aquell llarg parèntesi, al·legant que ja era prou gran 
per cuidar-se soleta. Ara s’adonava que no els hauria pogut 
convèncer en cap moment.

Una cosa que rumiava des de l’instant mateix que havia 
llegit la nota dels oncles era com s’havien pogut permetre pa-
gar el bitllet de tren, per no parlar de l’estada de tres setmanes 
en un hotel. Feia pel cap baix un parell d’anys que sabia que 
els seus oncles eren pobres. L’oncle Burlap es dedicava a tro-
bar els destinataris de les cartes amb l’adreça equivocada en 
un despatx d’un racó de l’oficina de correus de Drere, el po-
blet on vivien; la casa, però, era als afores. La tieta Purdy, per 
la seva part, patrullava les carreteres molles dels voltants de 
Drere cinc dies a la setmana recollint llaunes d’alumini, que 
ella i el seu marit venien a la ciutat de Smelterville, a una mit-
ja hora al sud, quan hi anaven amb cotxe un cop al mes; de 
vegades s’hi enduien l’Elizabeth. Era el lloc més allunyat de 
Drere on recordava haver viatjat. Ara que seia a l’autocar i hi 
rumiava, li costava creure que s’haguessin pogut permetre el 
luxe d’enviar-la a un viatge com aquell.
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L’autocar vermell i blanc sotraguejava mig buit després de fer 
set parades en el seu trajecte cap al nord des de l’estació de 
tren. L’Elizabeth seia en un seient molsut amb un reposacaps 
prou còmode, fent uns mots encreuats d’un diari que algú 
s’havia deixat al compartiment per a maletes de damunt seu. 
Tenia la mà trencada amb els mots encreuats. De fet, amb 
tota mena de passatemps: sopes de lletres, el penjat, els acròs-
tics, els criptogrames, tot tipus de jocs de paraules. Li agrada-
ven especialment els anagrames, i ja havia reordenat mental-
ment el rètol del davant de l’autocar: de Transports Fred Naul 
a Fan trenta plors durs.

A la vuitena parada, va pujar una dona grassa amb uns 
clotets molt marcats i un abric de llana gruixut, que es va 
aturar al costat de l’Elizabeth i li va assenyalar bruscament el 
seient buit del costat.

—Que està ocupat? —li va preguntar, en un to que li va 
recordar la manera de parlar de la tia Purdy.

Tot i que tenia gana, estava cansada i encara seguia una 
mica molesta per la nota que li havien deixat els oncles, va 
dedicar un somriure amable a la dona.

—Està lliure. Sisplau, passi i segui, si vol —va dir, perquè 
sempre mirava de parlar als adults de la manera com li agra-
daria que li parlessin.

La dona va aixecar les celles i es va encaixar al seient, mo-
vent les espatlles endavant i enrere per instal·lar-se còmoda-
ment. Va esbufegar i es va mirar l’Elizabeth com si li sorpren-
gués que encara hi fos.
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—Porta un mackinaw molt bonic —va dir la noia, decidi-
da a fer un nou intent de ser amable, i satisfeta de fer servir 
una paraula que recordava de la lectura de Mary Poppins. 

La dona va abaixar el cap i es va mirar l’abric verd i groc 
gastat com si busqués una taca de sopa. Es va tornar a girar 
cap a la noia i li va dir en un to sec:

—És una paraula extravagant per referir-se al meu abric?
L’Elizabeth es va sentir com sempre que la tia Purdy la 

tallava en sec amb algun comentari, i va decidir que s’havia 
equivocat convidant a seure la senyora al seu costat.

—No —va respondre—. Volia dir maquillatge. De vegades 
confonc les dues paraules. —I es va tornar a concentrar en els 
mots encreuats.

Al cap de cinc minuts, després que l’autocar hagués reprès 
la marxa, la dona va preguntar:

—I on va una nena petita com tu tota sola?
—Al Winterhouse —va respondre ella, sense donar-hi im-

portància. Va continuar fent els mots encreuats, i llavors va 
recordar el fullet que la tia Purdy havia deixat sobre la taula 
de la cuina la setmana abans per error. L’única foto que va 
poder veure l’Elizabeth era d’un grup de gent gran amb el que 
semblaven mitges llargues i barrets de festa. Concerts noc
turns de l’elegant Cor Winterhouse!, anunciava el text. Àpats 
festius servits al nostre festiu Saló d’Hivern! Conferències d’ora
dors de renom sobre els temes més destacats! Vistes a l’encisa
dor llac Luna!

—Un hotel preciós —va dir la dona dels clotets; la menció 
de l’hotel va semblar relaxar l’ambient—. Sempre he pensat 
que m’agradaria anar-hi. Ets una nena molt afortunada.
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L’Elizabeth va mirar més enllà de la dona, atenta a una fa-
mília asseguda dues fileres més endavant, a l’altra banda del 
passadís. Durant un parell d’hores els havia adreçat mirade-
tes discretes; havia vist com el pare agafava la mà de la filla, 
una nena que semblava de la mateixa edat que ella, i li asse-
nyalava coses que passaven finestra enllà, en el paisatge co-
bert de neu. També s’havia fixat que a la mare aparentment 
no li havia importat que el nen que seia al costat se li hagués 
adormit a la falda; de fet, se la veia feliç acaronant-li la galta i 
li estirava la jaqueta per tapar-li el coll.

—Sí —va repetir la dona al seu costat—, ets una nena molt 
afortunada.

—Suposo que sí —va contestar l’Elizabeth. Tant de bo 
s’hagués assegut amb la família de l’altra banda del passadís.

—Doncs, llavors, alegra’t per una altra cosa —va replicar 
la dona, recuperant el to desagradable—. Almenys aquest au-
tocar està bé.

Tenia raó, i l’Elizabeth ja ho havia pensat abans. Mental-
ment havia anotat que calia afegir Anar amb autocars còmo
des a la llista de la seva llibreta amb el títol Coses que ara em 
sorprèn que m’agradin. Era tota una experta a fer llistes i en 
tenia un munt tant a la llibreta que duia com en d’altres de 
més velles que amagava sota el matalàs del llit. Algunes 
d’aquestes eren: Coses que la tieta Purdy diu que són veritat 
però que realment no ho són, Llacs que vull veure algun dia, 
Pentinats que no m’agraden, Animals perillosos que vull veure 
en estat salvatge, Sopes i estofats preferits, Les pitjors faltes gra
maticals de la senyora Thorngrack durant el primer semestre, 
Coses que fa la gent quan creu que no la mira ningú, Coses que 
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diu l’oncle Burlap i que no tenen cap sentit i Gent famosa a qui 
escriuré cartes abans de fer tretze anys.

Es va allisar el jersei.
—Agafo l’autobús per anar a l’escola —va dir en un to apa-

gat. Va tornar a pensar que la dona tenia una veu semblant a 
la de la tia Purdy. Com que no havia acabat encara els mots 
encreuats, que eren difícils tot i que no excessivament difícils, 
s’hi va concentrar.

No havien passat ni cinc minuts quan, mentre buscava la 
solució per al tretze horitzontal, una paraula de set lletres que 
volia dir conduir, la dona del seu costat va assenyalar els mots 
encreuats i va dir:

—Crec que és pilotar. Com pilotar un avió. —Va somriu-
re, com si acabés de donar el biberó a un nadó que esperava 
calmar.

L’Elizabeth va estrènyer ben fort el llapis amb els dits i va 
replicar:

—Crec que és dirigir. —Sovint, quan mirava de solucionar 
un passatemps, tenia la sensació que les paraules d’alguna 
manera se li apareixien per si soles a la ment; que l’únic que 
havia de fer era estudiar la llista, el quadre o la taula prou 
temps perquè la resposta es fes visible.

Mentre la dona mirava, l’Elizabeth va resoldre dues pa-
raules que es creuaven amb la tretze horitzontal i que confir-
maven, efectivament, que la resposta correcta era dirigir.

La dona va intentar mantenir-se somrient, però se li nota-
va un gest forçat.

—Solc ser molt bona amb les paraules —va dir. Es va po-
sar bé l’abric i va tornar a examinar els mots encreuats for-
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çant la mirada, com si l’Elizabeth s’hagués deixat alguna cosa  
crucial.

—Jo també —va dir l’Elizabeth amb seguretat—. Sabia 
que Pare Noel té les mateixes lletres que no era ple? —Això  
li havia ensenyat a la classe un professor de l’escola, i a ella li 
havia semblat divertit—. O que la paraula negre es pot con-
vertir en gener? —Va doblegar el diari i va mirar per la fines-
tra. S’estava fent fosc.

La dona va sospirar i no va dir res més. Va baixar a la pa-
rada següent, i l’Elizabeth es va tornar a quedar tota sola.

Al cap de poc es va ajustar la jaqueta de llana, va encendre 
el llumet de damunt del seient i va començar a llegir un llibre, 
o, en aquest cas, a rellegir-lo, perquè anava per la meitat d’An
na de les teules verdes, el seu llibre preferit, que ja havia llegit 
quatre vegades. Tenia ja molt avançat un capítol quan la va 
envair la sensació que algú l’estava mirant. Es va aixecar les 
ulleres pel pont, es va girar i va veure un home d’uns quaran-
ta anys, vestit amb un abric negre feixuc sobre una america-
na, una camisa, uns pantalons i una corbata perfectament 
planxats, que mirava cap a ella des del fons de l’autocar, unes 
files més enrere. Al seu costat seia una dona també vestida de 
negre: jaqueta negra de llana, xal negre, botes negres i un mo-
cador negre lligat al cap; també tenia els cabells negres, però 
l’Elizabeth no li podia veure la cara perquè estava adormida 
sobre l’espatlla de l’home.

Semblava com si l’home hagués estat esperant que l’Eliza-
beth el mirés. Tenia els cabells llisos pentinats enrere, amb un 
estil que ella associava amb els homes de les pel·lícules anti-
gues de Hollywood, i encara que semblava elegant i refinat 
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amb la seva roba negra, l’observava amb una mirada freda i 
inquisitiva. Finalment, ell va apartar els ulls. Ella va tornar al 
seu llibre, però deu minuts més tard va tenir una sensació 
estranya, va tornar a mirar enrere i va veure que l’home la 
tornava a observar; la dona continuava dormint al seu costat.

—Que em volia dir res? —va preguntar a l’home. No ente-
nia per què algú es fixava en ella; era baixeta per la seva edat 
i duia unes ulleres gruixudes que la feien sentir incòmoda, 
però que eren l’únic model que els seus oncles deien que s’ha-
vien pogut permetre. De cabells morenos, amb un rostre tan 
delicat que semblava que s’hagués d’espantar en sentir un tro 
(tot i que, de fet, li encantaven els trons), l’Elizabeth Somers 
no destacava gens. Només impressionava una mica quan es-
tava empipada o frustrada i premia els llavis o arrufava el nas 
tan fort que li apareixia una arruga on les celles quasi es toca-
ven. Darrerament se sentia cada vegada més empipada i frus-
trada, sobretot per culpa dels seus oncles.

L’home es va acariciar el bigoti amb l’índex i el polze i va 
dir: 

—Perdona, m’has recordat algú, només era això. Em sap 
greu si t’he molestat. —Va fer que sí amb el cap, li va adreçar 
un somriure tímid i va desviar la mirada. Tot d’una, la dona 
que tenia al costat va aixecar la mirada i va observar l’Eliza-
beth amb uns ulls encara més negres i freds que els de l’ho-
me. Al cap d’uns segons, li va xiuxiuejar una cosa a cau d’ore-
lla i va tornar a mirar l’Elizabeth. Era una situació tan estranya 
i inesperada, com si la dona hagués hagut de compartir un 
secret amb ell just en aquell moment, que l’Elizabeth es va 
sentir incòmoda. I més encara perquè la dona la seguia ob-
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servant sense desviar la mirada i ni tan sols parpellejar. Sem-
blava d’aquelles persones que, quan t’adones que et miren, et 
mantenen la mirada només per molestar. Però què li devia 
haver xiuxiuejat a l’home?

L’Elizabeth va voler deixar d’observar la dona, però la mi-
rada d’ella era tan penetrant, tan estranya, que no es va poder 
moure. Els seus ulls semblaven clavar-se-li. Van passar uns 
llargs segons, i més estona; la tensió era tan forta que l’Eliza-
beth tenia la impressió que se li trencarien les ulleres. Era 
impossible mirar cap a un altre lloc.




