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em diC P.K. PinKerton i abans no aCabi eL dia 
seré mort i enterrat.

Estic atrapat al fons del pou més fondo d’una mina 
de plata del Comstock amb tres bandits que em van al 
darrere.

Mentre no em trobin, tinc el meu llapis, aquests fulls i 
un parell d’espelmes. Si faig la lletra petita i escric a poc 
a poc, és possible que aconsegueixi escriure el relat de 
com he arribat fins aquí. D’aquesta manera, la persona 
que trobi el meu cadàver podrà conèixer els lamentables 
esdeveniments que m’han conduït a la mort.

I també sabrà qui en van ser els responsables.
Això és el que voldria que escrivissin a la meva làpida:
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P.K. PINKERTON

HARD LUCK, 26 DE SETEMBRE DE 1850

VIRGINIA CITY, 28 DE SETEMBRE DE 1862

«SOU UN DE SOL EN EL CRIST JESÚS» GÀLATES, 3:28

L’Evangeline, la meva mare adoptiva, solia dir que 
quan Déu et dóna un do, també et clava una espina al 
costat perquè aprenguis a ser humil.

El meu do és que sóc molt espavilat fent certes  
coses.

Sé llegir i escriure i sóc capaç de sumar mentalment. 
Parlo americà i lakota i també una mica de xinès i 
espanyol. Puc disparar una arma i muntar un poni amb 
sella o sense. Puc seguir el rastre d’un animal, matar-lo 
i escorxar-lo i després encendre un foc tot sol per cuinar-
lo. Sé com curar un mal de cap amb un grapat d’herbes.

Puc sentir un pollet de guatlla entre els matolls o un 
ratolí al rebost.

Per endevinar què ha menjat un cavall, en tinc prou 
d’olorar-ne els fems.

Sóc capaç de comptar totes les fulles d’un cotoner.
Però el meu problema és el següent: sóc incapaç de 

saber si el somriure d’algú és autèntic o fals. Només sóc 
capaç de distingir tres emocions: felicitat, por i ràbia. I, 
de vegades, fins i tot les confonc.

També em passa que alguna vegada no reconec una 
persona que he conegut abans. Només que s’hagin 
deixat créixer la barba o s’hagin canviat de pentinat ja 
em desconcerten. 
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Aquesta és l’espina que duc clavada al costat: la gent 
em confon.

I és precisament la meva espina la que m’ha conduït 
a la mort. 
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tot PLeGat va Començar abans d’ahir, eL dia 26 
de setembre. Així que vaig entrar a la nostra barraca 
d’una sola habitació tornant de l’escola, de seguida 
vaig sentir l’olor de llet socarrimada i vaig veure que 
hi havia coses escampades pertot arreu. Vaig tancar la 
porta i vaig acabar d’entrar. Aleshores vaig veure els 
meus pares adoptius estirats al terra enmig d’un bassal 
de sang.

A tots dos els havien arrencat la cabellera i semblaven 
morts.

Vaig córrer cap a la meva mare. Tenia agafada a la mà 
la paella de ferro i hi vaig veure cabells i una mica de 
sang enganxada, de manera que em vaig imaginar que 
s’havia enfrontat als seus assassins.

Mentre m’estava allí mirant-la, de sobte li van tremo-
lar les parpelles, va obrir els ulls i va dir:

—Pinky? 
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Així és com em deia ella: Pinky, de Pinkerton. Em 
vaig agenollar al seu costat.

—Sóc aquí, mare.
—És viu l’Emmet? —va preguntar ella.
Jo em vaig mirar el pare. No respirava. Tenia els ulls 

tancats i un somriure beatífic al rostre. També tenia una 
destral clavada al pit. Vaig empassar saliva. 

—No, mare —vaig respondre.
—Era un bon home —va dir—. No trigaré gaire a 

caminar al seu costat pels carrers de la Glòria.
—No digui això, mare. Aniré a buscar el doctor Finley 

a Dayton.
—No —va dir ella amb un fil de veu—. És massa tard. 

Em moro. El teu saquet dels remeis. El que et va donar 
la teva mare.

—No crec que el meu saquet dels remeis pugui ajudar-
la gaire, mare.

—No, vull dir que això és el que han vingut a 
buscar. —Va fer una mena de sospir i em va semblar 
que era morta. Però de sobte va tornar a obrir els 
ulls i em va agafar la mà ben fort—. Aquest saquet 
conté el teu destí. Pinky, recordes el nostre amagatall 
secret?

—El tauló que balla sota la cuina?
Ella va fer que sí amb el cap.
—Ets espavilat, Pinky. Tu sabràs què has de fer. Agafa 

el teu saquet i fuig corrents, abans no tornin.
Al principi no entenia què volia dir. Però de sobte ho 

vaig comprendre tot.
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—Vol dir que els indis que us han fet això podrien 
tornar? —vaig preguntar.

—No eren pas indis. —La seva veu era gairebé 
inaudible i tenia la pell d’una pal·lidesa espantosa. Va 
continuar—: Un d’ells tenia els ulls blaus i feia olor de 
tònic Bay Rum per als cabells. Els indis no fan servir 
tònic capilar.

Vaig ensumar l’aire. La mare Evangeline tenia tota la 
raó. Per damunt de l’olor de sang, de llet socarrimada i 
de pastís acabat de fer, vaig sentir l’aroma dolça de clau: 
colònia Bay Rum per als cabells. També em va semblar 
sentir pudor d’aixelles suades.

Els homes que havien fet allò se n’havien anat feia tot 
just uns minuts i podien tornar en qualsevol moment. 
L’instint m’empenyia a fugir corrents, però no volia 
deixar sola la meva mare agonitzant.

—Vés-te’n, Pinky —va dir—. Agafa el teu saquet dels 
remeis i surt d’aquí abans no tornin.

Em vaig posar dempeus i me la vaig quedar mirant. 
Seria morta en un minut. Vaig tancar els punys ben fort.

—Trobaré aquests homes —vaig dir—. I us venjaré.
—No —va fer ella. I tot seguit va afegir–: Pinky?
Amb prou feines podia sentir-la, de manera que em 

vaig ajupir altre cop al seu costat.
—Digui, mare.
—M’has de prometre que mai no llevaràs la vida a una 

altra persona. Ni tan sols a aquells que m’han assassinat. 
Has de perdonar. Això és el que ens ha ensenyat Nostre 
Senyor.
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—Això no ho puc prometre, mare —vaig dir jo. Tenia 
la vista borrosa. Vaig parpellejar i vaig començar a 
veure-hi més clar.

—És el meu últim desig —va dir—. L’has de com- 
plir.

—Aleshores, ho prometo —vaig dir jo.
Va tancar els ulls i amb un fil de veu va continuar:
—I promet-me que no apostaràs ni beuràs licors forts.
—Ho prometo.
Però aquesta vegada ja no em va sentir.
Em vaig quedar dret mirant els cadàvers dels meus 

pares adoptius. S’estaven estirats l’un al costat de 
l’altre i la seva sang es barrejava formant un bassal cada 
vegada més gros.

Vaig anar cap a la cuina, amb molt de compte de 
no tocar res del que havien llençat per terra. Havien 
tombat tota una llauna de farina. Vaig procurar passar 
pel costat. Si hagués caminat per damunt de la farina, 
hauria deixat un munt de petjades.

Vaig treure la llet dels fogons. Tot seguit em vaig 
agenollar al costat de la cuina i vaig buscar el tauló que 
tenia un foradet. Vaig ficar-hi el dit i el vaig alçar. Vaig 
trobar el meu saquet dels remeis i el vaig treure. Me’l 
vaig penjar al coll. També vaig trobar-hi una moneda 
de vint dòlars que la meva mare hi tenia amagada per a 
una situació d’emergència. Ara ja no li faria cap falta, de 
manera que també me la vaig endur. Vaig ficar-la dins 
el saquet amb la resta de coses. Tot seguit vaig tornar a 
posar el tauló al seu lloc.
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Vaig sentir uns homes a fora que parlaven xiuxiuejant 
i de sobte un dels graons del porxo va cruixir. 

Vaig mirar al meu voltant. En una barraca d’una sola 
habitació no hi ha gaire llocs on amagar-se. 

Em va semblar que només tenia una opció.
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arrambat a La Paret deL fons de La barraCa, hi 
havia l’enorme armari de pi de la mare Evangeline. La 
meitat de les lleixes eren plenes de roba i l’altra meitat, 
de plats.

Em vaig enfilar a l’armari corrent com un esquirol 
amb la cua encesa. Un cop dalt, vaig fer mitja volta i 
vaig saltar damunt d’una de les dues grans bigues que 
suportaven el sostre de la casa. Sóc petit per a la meva 
edat, però molt àgil.

Quan es va obrir el pany de la porta, jo ja era damunt 
de la biga, però m’havia enfilat tan de pressa que els 
plats de porcellana encara tremolaven quan van entrar 
aquells homes. Així que es va començar a obrir la porta, 
vaig veure un plat blau i blanc que rodolava per la lleixa 
més alta de l’armari.

A poc a poc es va anar aturant, va semblar que dubtava 
un instant i finalment no va arribar a caure.
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Vaig fer un sospir d’alleujament i em vaig quedar 
glaçat en sentir una veu d’home amb una veueta de 
pardal:

—Vols dir que és segur?
—Sí, és segur —va respondre un altre amb la veu més 

profunda—. Encara són morts. Au, vinga, tan gros i tan 
gallina. 

—No sóc un gallina —va dir el que tenia veueta de 
pardal—. Aquella dona m’ha donat un bon cop amb la 
paella. M’ha fet mal.

Vaig treure el cap per damunt d’aquella biga tan grossa 
i vaig veure tres homes sota meu. Parlaven com homes 
blancs, però tenien aspecte d’indis. Duien pantalons 
de lona, en lloc de pell de cérvol, i uns mocassins fets de 
qualsevol manera amb pell de búfal. Duien pintures de 
guerra a la cara i plomes de gall dindi als cabells greixosos. 
Un d’ells feia una olor molt intensa de colònia Bay Rum per 
als cabells. Des de dalt la biga no podia estar del tot segur 
de quin d’ells era el que s’havia posat la colònia, però vaig 
deduir que devia ser el que duia tres plomes de gall dindi. 
Era el que caminava davant dels altres per l’habitació.

Vaig agafar-me a la biga i vaig provar el truc que la 
mare m’havia explicat una vegada. Se’n diu el Truc 
dels Matolls. Si t’amagues darrere un matoll molt petit 
i t’imagines que formes part d’aquell matoll, aleshores 
diuen que et tornes invisible. Vaig fer el Truc de la Biga. 
Vaig fer veure que formava part d’aquella biga. Em vaig 
concentrar amb totes les meves forces i vaig pregar 
perquè la meva mare índia no anés errada.
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—Ja us havia dit que no podia ser que l’haguessin 
amagat al cobert —vaig sentir que deia el seu líder—. 
I ara són tots morts. Ja no els traurem res de res —va 
anar fins on era el meu pare, se’l va mirar i va dir–: «Res 
de tan bell no pot esdevenir-se com la mort.» —I tot 
seguit va esclafir la rialla, va agafar la destral pel mànec 
i la va estirar. L’arma es va desenganxar del cos del meu 
pare fent una mena de xuclet. 

—Anem-nos-en d’aquí, Walt —va dir en Veu de Par-
dal—. No em trobo bé.

—Sí, Walt —va dir el tercer home. Era alt i tenia la 
veu rogallosa—. Sigui el que sigui el que busquem, és 
evident que no és aquí.

—Diantre —va dir en Walt. (En realitat va fer servir 
una paraula més gruixuda, la que comença per m i 
acaba amb da.) Va escopir al terra saliva barrejada amb 
tabac—. Ha de ser en algun lloc per aquí. Senzillament 
encara no he descobert on —va fer una pausa i en aquell 
instant de silenci em va semblar que per força havien de 
sentir els batecs del meu cor. Aleshores en Walt va dir–: 
Mireu què tenim aquí.

Jo em vaig arrossegar una mica endavant i en treure 
el cap vaig veure el que no havia vist abans. Damunt la 
taula hi havia un pastís cobert amb una capa de xocolata, 
i al damunt, amb barretes de regalèssia vermella, hi 
havien escrit: «FELIÇ 12è ANIVERSARI PINKY.» Era 
un pastís de capes, el meu preferit. A la mare Evangeline 
li devia haver costat una fortuna, aconseguir xocolata al 
desert de Nevada.
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—Tenien un fill? —va dir en Veu de Pardal. Des de 
dalt la biga, podia veure la ferida coberta de sang, al cap, 
que li havia fet la mare amb la paella.

—És clar que tenien un fill, estúpid —va dir en Walt—. 
La mare de debò d’aquesta criatura era la que tenia el 
que estem buscant. 

—Potser ara ho té el nen —va dir en Veu Rogallosa.
—Pinky és nom de nen o de nena? —va preguntar en 

Veu de Pardal.
—De noi —va respondre en Veu Rogallosa— vaig 

conèixer un tal Pinky, a Hangtown. Pinky O’Malley. Era 
un d’aquests paios albins, amb els cabells blancs i els 
ulls rosats.

—I què me’n dieu de la taverna d’en Pinky a Esme-
ralda? —va dir en Veu de Pardal—. La propietària és 
una senyora. Una senyora francesa, em sembla.

En Walt havia tret un ganivet amb un aspecte temible 
i va començar a tallar un tros d’una llenca de tabac. Va 
dir:

—Voleu tancar la boca, vosaltres dos? Estic provant 
de pensar. —Es va ficar el tros de tabac a la boca amb 
el ganivet i es va estar una bona estona mastegant. 
Aleshores va dir—: Hi ha alguna escola en aquest poblet 
de mala mort?

—A Dayton —va dir en Veu Rogallosa—. Em sembla 
que hi ha una escola a Dayton. Però quan hem vingut 
abans he vist uns nois pels volts de l’església. 

—Doncs anem a fer-hi un cop d’ull —va dir en Walt—. 
Hem de trobar aquest nano.
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Un cop dit això, va anar cap a la porta, i jo ja estava 
a punt de deixar anar un sospir d’alleujament quan, de 
sobte, es va aturar i es va girar a poc a poc de cara a la 
cuina. 

—Espereu un moment —va dir—. Em sembla que 
algú ha estat aquí després que haguem matat el senyor i 
la senyora predicadora. 

—Què vols dir, Walt? —va dir en Veu de Pardal, tocant-
se amb els dits el cop ensangonat del cap i enretirant la 
mà ràpidament.

—Hi ha una cosa diferent —va dir en Walt—. Algú ha 
tret la llet del foc. I m’hi jugo el que vulgueu que aquest 
algú encara volta per aquí.
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mentre en WaLt busCava aL seu voLtant La 
persona que havia enretirat la llet del foc, jo vaig tancar 
els ulls i vaig aguantar la respiració. M’imaginava que 
formava part de la biga. La sang em cremava a les orelles.

Vaig sentir en Veu de Pardal que deia:
—Em sembla que he estat jo, Walt.
—N’estàs segur?
—Sí —va dir en Veu de Pardal. Semblava nerviós—. 

Aquí no hi ha ningú, Walt. Toquem el dos. La gent del 
poble ens linxaran, si ens troben aquí disfressats d’indis 
i amb el predicador i la seva dona morts i sense cabellera.

En Walt va tornar a escopir al terra.
—En un poblet de mala mort com aquest, m’hi jugo el 

que vulguis que som més nosaltres que el poble sencer. I 
hem de trobar aquest nano. Anem a donar un cop d’ull 
a l’església.

Vaig sentir passes que sortien de la casa, però no els 
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vaig sentir tancar la porta. Al cap d’una estona, vaig obrir 
els ulls. Vaig esperar una mica més abans d’arrossegar-
me altre cop per la biga fins a la paret i vaig agafar-me al 
marc de la finestra per sortir del meu amagatall.

En Walt tenia tota la raó. Temperance era un poblet 
de mala mort enmig del territori de Nevada. El poble 
s’alça enmig d’una zona de matolls, als peus de les 
muntanyes Pine Nut, entre Palmyra i Dayton. A banda 
de la nostra barraca i unes quantes cases de fusta d’una 
sola habitació, hi ha una merceria, una cavallerissa de 
lloguer i una petita església amb un campanar a mig 
acabar. No hi ha tavernes ni enlloc on comprar whisky, 
de manera que el nom Temperance1 li escau d’allò més 
bé.

El reverend Emmet Jones, el meu pare adoptiu, va 
fundar aquest poble després d’un dia de pregària i dejuni. 
Va dir que volia construir un poble on no hi hagués res 
que pogués empènyer una persona al pecat. Segons va 
dir, allò li faria la feina més fàcil. Amb això ja queda 
clar fins a quin punt desconeixia la naturalesa humana. 
El més probable és que, mentre escric aquestes línies, 
l’estiguin enterrant dins del seu taüt amb un forat en 
forma de destral al pit. 

El meu pare tenia l’esperança que Temperance es 
convertiria en un oasi de virtut enmig d’un desert de 
pecat. Però Temperance no té res d’oasi. És un fracàs. La 
diligència només s’hi atura si algú es planta enmig del 
camí agitant els braços. I la majoria de vegades s’atura 
únicament si hi ha places lliures o bé si la persona que 
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agita els braços és una dona bonica o un home ric. És 
a tres quilòmetres de Dayton, des d’on la diligència 
s’enfila per Toll Road fins a Virginia City i després fins 
a les gorges del Comstock, on hi ha les grans mines de 
plata que donen tants diners.

La diligència de les quatre estava a punt d’arribar i jo 
havia de pujar-hi fos com fos.

Havia de sortir de Temperance al més aviat possible.
Així que vaig sortir d’amagat de casa aquell dia, el dia 

que van assassinar els meus pares adoptius, el primer 
lloc on se’m va acudir de córrer va ser el lavabo. Tenia 
l’esperança que en Walt i els seus homes fossin ben lluny, 
perquè no em podia aguantar més. Un cop vaig haver fet 
les meves necessitats, vaig ajupir-me i em vaig llençar 
damunt la pols. Em vaig arrossegar com un cuc d’un 
matoll a un altre, en direcció als límits occidentals del 
poble. Com que tot just hi havia mitja dotzena d’edificis, 
no vaig trigar gaire.

Per anar a escola, normalment cal portar uns panta-
lons negres que fan molta picor i una camisa blanca 
emmidonada, però com que aquell dia era el meu aniver-
sari, la mare m’havia deixat posar la roba de mudar 
nova, uns pantalons amb serrells de pell de cérvol, suaus 
com la seda, que m’havia cosit ella mateixa. Eren d’un 
color d’or pàl·lid, de manera que, mentre m’arrossegava 
enmig de la pols, passaven pràcticament desapercebuts. 
Continuava avançant cap a un grup enorme d’artemísies 
que hi havia al costat de la carretera. 

Un cop hi vaig arribar, vaig sentir una pudor horrible 
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i de sobte vaig veure un coiot mort amb tot de mosques 
que brunzien al seu voltant. En veure’l vaig fer marxa 
enrere i em va passar pel cap continuar endavant. Però 
aquell matoll era l’únic lloc on podia amagar-me, i la 
diligència de les quatre devia estar a punt d’arribar. 
Vaig empènyer el cadàver del coiot sota els matolls amb 
el colze i em vaig quedar de panxa a terra amb el cor 
bategant i mig marejat.

Aleshores vaig posar-me a pregar.
Quan vaig tornar a alçar el cap, em vaig adonar que 

hi havia dos cavalls i una mula lligats a la merceria 
Gould’s. No els havia vist mai. Els cavalls eren un ruà 
castrat i una euga. La mula era molt grossa, d’un color 
blanc brut. 

«Deuen ser les muntures de la banda d’en Walt», 
vaig pensar. «I per què deu trigar tant la diligència?», 
vaig pensar també. I finalment se’m va acudir un altre 
pensament: «Què hi deu haver dins el meu saquet dels 
remeis que valgui la pena arriscar-hi la vida?»

Vaig clavar els colzes a terra i em vaig aixecar una 
mica per treure’m de la camisa de pell de cérvol el saquet 
dels remeis que duia penjat del coll. Era fet amb pell 
de búfal i estava decorat amb boletes de color vermell 
i blau formant una petita fletxa. La meva mare índia 
me l’havia donat abans de sortir amb la caravana cap  
a l’oest. El duia penjat al coll el dia de la matança, però 
no l’havia tornat a veure d’ençà que els meus pares 
adoptius l’havien ficat a l’amagatall sota el tauló de la 
cuina. Em semblava recordar el que hi havia a dins, 
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però en volia estar del tot segur, de manera que vaig 
obrir-lo i vaig abocar-ne el contingut al terra. A banda 
de la moneda d’or de vint dòlars, hi havia tres coses: el 
ganivet de sílex de la meva mare, un tros de paper plegat 
i un botó de llautó que havia estat del meu pare de debò.

El meu pare de debò es deia Robert Pinkerton. Des-
prés de néixer jo, es va quedar una temporada, però ben 
aviat se’n va anar a treballar de detectiu del ferrocarril 
i no va tornar mai més. Tenia set anys quan la meva 
mare va rebre la notícia que havia mort lluitant contra 
uns lladres que havien assaltat un tren. Però jo no l’ha-
via tornat a veure d’ençà que tenia dos anys i no en 
recordava res. L’únic que m’havia deixat era aquell botó 
de llautó del seu abric. La mare em va explicar que li 
havia caigut el dia que es van conèixer i que sempre  
li havia volgut cosir, però que no havia trobat el moment.

A l’Evangeline, la meva mare cristiana, li agradaven 
molt les històries de detectius i els fulletons. Quan ella 
i el meu pare Emmet em van acollir i els vaig explicar 
que el meu pare de debò es deia Robert Pinkerton, un 
detectiu del ferrocarril, la mare es va emocionar molt. 
Va dir que molt probablement el germà del meu pare 
era l’Allan Pinkerton, fundador de la famosa Agència de 
Detectius de Chicago i que havia fet popular l’expressió 
detectiu privat. Allò el convertia en el meu oncle.

Em va explicar que un detectiu és algú que descobreix 
la veritat i fa justícia.

Em va explicar que un detectiu del ferrocarril és algú 
que defensa els passatgers i la mercaderia dels bandits. 
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Em va explicar que l’Allan Pinkerton era un heroi 
dels negres i que contractava tant homes com dones com 
a detectius, i em va dir que un lliurepensador com Allan 
Pinkerton estaria molt content de tenir notícies meves.

De manera que la mare Evangeline va escriure a 
l’Allan Pinkerton de Chicago, per preguntar-li si el seu 
difunt germà havia tingut mai un fill amb una pell-roja 
lakota pels volts de 1850. Vam esperar ansiosos una 
resposta que no va arribar mai. Aleshores vivíem a prop 
de Salt Lake City, al territori de Utah.

L’any passat els diaris anaven plens de la història de 
com el meu famós oncle havia salvat Abraham Lincoln 
d’un intent d’assassinat i la meva mare va decidir tornar-
ho a provar, preguntant-li si sabia res de mi. Però llavors 
vam marxar al territori de Nevada. Si el meu oncle va 
enviar una resposta, no ens va arribar mai.

Estirat damunt la pols ardent al costat dels matolls, 
vaig agafar el botó del meu difunt pare per primera vegada 
des de feia dos anys. Ara que havia après a llegir, vaig 
veure que damunt del petit botó hi havia una inscripció. 
Formant un semicercle a la part superior del botó hi havia 
escrit el nom PINKERTON. A la part de baix hi deia 
FERROCARRIL. A la part central hi deia DETECTIU.

Vaig ficar-me el botó a la butxaca. Per a mi significava 
molt, però dubtava que fos allò el que buscaven en Walt 
i els seus homes.

El ganivet de sílex anava de primera per escorxar co-
nills, però en podies trobar a qualsevol lloc. De vegades, 
fins i tot te’n podies trobar al terra.
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Vaig suposar que el que buscaven devia ser aquell tros 
de paper.

Recordava que, quan la meva mare índia me’l va 
donar, el paperet ja era dins del saquet, però no cal dir 
que aleshores jo encara no sabia llegir.

Vaig obrir el paper i el vaig examinar.
Era una carta adreçada «A qui pugui interessar». 

Prometia al «Portador» diversos acres de terra prop de 
Pleasant Town, Sun Peak, entre la Carena i el Rierol i 
també «la barraca de pedra de Grizzly Hill i tots els béns 
que conté». El signava un tal E.A. i un cognom il·legible. 
Començava amb una O o una G, tot i que també podria 
haver estat una D. No tenia ni idea d’on devia ser 
Pleasant Town i tampoc no sabia a què feia referència la 
Carena o el Rierol.

Aleshores vaig veure la signatura del testimoni. Ho 
signava Rbt. Pinkerton i la data era el 21 de novembre 
de 1857. En el moment de signar el testimoni d’aquell 
document, jo tenia set anys, però feia molt que no sabia 
res del meu pare. Suposo que el devien matar poc temps 
després de signar aquella carta, perquè la notícia de la 
seva mort ens va arribar aquell Nadal.

Vaig tornar a plegar el paper amb molta cura i el 
vaig desar dins del saquet amb el ganivet de la mare i 
la moneda de vint dòlars, però em vaig guardar el botó 
dins la butxaca.

La diligència no podia trigar gaire més a arribar. Vaig 
posar l’orella al terra i vaig sentir la remor llunyana de 
les peülles dels cavalls que s’anaven apropant.
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Vaig pensar: «Si sóc capaç de fer-me invisible uns mi-
nuts més, tot anirà bé.»

Vaig intentar el Truc de l’Arbust.
Era difícil fer veure que era un arbust, perquè el coiot 

mort no parava de recordar-me els meus pares.
Però hi havia una altra cosa que em preocupava.
Era aquella sensació desagradable que tinc de vegades 

quan algú m’observa.
Aleshores vaig sentir algú que cridava:
—És allà, nois! Correu a agafar-lo!
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