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1 

El mEu nom és P.K. PinKErton i sóc un dEtEctiu 
privat amb oficina a Virginia City, al territori de Nevada. 
En aquests moments sóc a la presó acusat d’assassinat.

Escric aquest diari perquè el meu advocat m’ha reco-
manat que expliqui la meva versió dels esdeveniments. 
Em va demanar que ho escrivís com si m’adrecés a un 
jurat de «dotze homes bons i honestos» o a un jutge afa-
ble i comprensiu de «cabells blancs i mirada brillant».

Em va explicar que havia de començar escrivint el 
meu nom, l’edat i les meves qualitats.

El meu nom ja l’he dit fa una estona: P.K. Pinkerton.
Tinc dotze anys. Sé llegir i escriure i parlo anglès i 

lakota. També parlo una mica d’espanyol i xinès i sé dir 
quatre coses en francès.

Sóc molt bo seguint rastres i caçant. Tinc la vista d’un 
falcó i l’oïda fina com la d’un conill i l’olfacte gairebé tan 
bo com el d’un ós.
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Però si vull ser del tot honest, haig de confessar que 
també duc una espina clavada al costat.

La meva espina és que la gent em confon. No sóc gens 
hàbil a l’hora d’interpretar el rostre de la gent i de ve-
gades em costa esbrinar si diuen la veritat o menteixen.

A banda de la meva espina, també tinc els meus punts 
febles i les meves excentricitats.

Un dels meus punts febles és que de vegades m’agafa 
una mena de defalliment.

Una de les meves excentricitats és que m’agrada col-
leccionar coses.

I és precisament per culpa dels meus punts febles i les 
meves excentricitats —i també de l’espina que duc cla-
vada—, que ara mateix em trobo tancat a la presó, sota 
l’ombra del dogal del botxí.
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2 

Així és com vA AnAr lA cosA.
Després de derrotar tres bandits assassins el dilluns 

passat, vaig fer servir la recompensa de tres-cents dòlars 
per comprar el local on volia instal·lar el meu nou negoci.

El senyor Sol Bloomfield havia iniciat el procés de fu-
sió de les seves dues petites botigues de tabac per fundar 
un gran estanc al carrer C. Vaig comprar la botiga més 
petita, la que tenia al sud del carrer B. Tot i que és un 
local llarg i estret, a mi ja em va bé, perquè és just al 
costat de l’estudi fotogràfic (on puc trobar disfresses) i 
del restaurant Colombo (on vaig a fer els àpats).

El senyor Bloomfield es va endur de la botiga el que 
quedava de cigars, rapè i tabac de pipa a les cinc de la 
tarda de dimarts. Jo m’hi vaig instal·lar el mateix di-
marts a les sis de la tarda.

Vaig obrir la porta del meu negoci a les nou del matí 
del dimecres 1 d’octubre.
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Al costat de la porta principal vaig posar-hi una placa 
amb la inscripció: «P.K. Pinkerton, Detectiu Privat. No 
dormim gairebé mai». Al vidre de la porta vaig penjar-hi 
un cartell que feia saber als clients que el negoci estava 
«OBERT».

La gent de la ciutat m’havia ajudat molt després que 
uns dies abans hagués derrotat un bandit assassí, i es-
tava convençut que ben aviat tindria una bona llista de 
clients. L’Emmet, el meu pare adoptiu, sempre em deia 
que cal «picar el ferro mentre encara és calent».

Però per aquella porta no va entrar ningú en tot el 
matí.

Potser la culpa era del zèfir del Washoe que bufava 
des de la nit anterior. Com que havia dedicat tot aquell 
temps a acabar de redactar la història del meu primer 
cas no me n’havia adonat, però ara que no tenia res més 
a fer que seure a esperar que entressin els clients, em va 
semblar que aquell vent tan fort es burlava de mi. En 
diuen «zèfir», però aquell vent udolava, gemegava i esco-
pia grava a la façana de la meva oficina. Vaig començar 
a sentir dolor al braç, al lloc on dos dies abans m’havien 
disparat una bala del calibre vint-i-dos.

Vaig començar a sentir-me trist.
Al cap d’una estona estava tan, tan trist que comença-

va a córrer el perill que m’agafés un defalliment.
Així és com en deia l’Evangeline, la meva mare adop-

tiva, d’una mena d’èxtasi que m’agafa quan estic molt i 
molt trist. Aquesta mena d’atacs poden arribar a durar 
hores. Començo a gronxar-me i a gemegar i em costa 
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molt sortir-ne. Quan finalment aconsegueixo tornar a 
la realitat, em quedo desconcertat i amb el cervell espès, 
com si tingués el cap ple de boles de cotó. Aquests defa-
lliments són un altre dels meus punts febles.

La mare Evangeline, que en pau descansi, em va ense-
nyar una manera de mantenir a ratlla aquests atacs. Si 
em concentro a ordenar una col·lecció, em distrec i acon-
segueixo deixar d’estar trist. Quan vivia amb la mare 
Evangeline i el pare Emmet a Temperance, em van dei-
xar fer una col·lecció de bestioles i una altra de botons.

Però a la meva nova residència de Virginia City ja no 
hi tenia cap de les dues col·leccions, de manera que vaig 
mirar al meu voltant amb la intenció de començar-ne 
una de nova.

El senyor Sol Bloomfield havia deixat totes les etique-
tes a les lleixes juntament amb les restes de tabac que 
donaven a aquell local una olor característica.

Vaig tornar a la taula i hi vaig trobar un paquet de 
papers de fumar, els vaig estendre i hi vaig apuntar els 
noms dels diferents tipus de tabac. Tot seguit vaig re-
collir les restes de tabac de les lleixes i vaig començar a 
posar-ne una mostra al damunt de cada etiqueta.

Amb un fullet vell que el senyor Bloomfield havia dei-
xat a la botiga, vaig catalogar més de cinquanta cigars 
cubans, trenta-dos tipus de cigarretes, disset de tabac de 
fulla, dotze de tabac de mastegar i sis varietats de rapè. 

D’aquesta manera vaig recollir més de cent tipus de 
tabac de fumar, de mastegar i de fulla. Vaig decidir bate-
jar-la amb el nom de la «Boníssima Col·lecció de Tabac» 
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per tal que comencés amb la lletra be, com les altres 
dues col·leccions: Bestioles i Botons.

De tant en tant alçava el cap per mirar cap a la porta, 
on encara hi havia el cartell que convidava a entrar els 
clients, i se’m va regirar una mica l’estómac. Però de se-
guida que vaig reprendre la tasca que havia començat ja 
em vaig trobar més bé.

D’aquesta manera vaig mantenir a ratlla els defalli-
ments i vaig vèncer aquell atac de tristesa. Fins i tot 
vaig aconseguir oblidar el mal que em feia el braç, el 
vent que no parava d’udolar i els records de les coses 
terribles que havia hagut de veure a la meva barraca 
de Temperance.

Eren poc més de les cinc de la tarda i el sol tot just 
s’havia començat a amagar darrere Mount Davidson, 
quan de sobte un miner barbut va obrir de cop la porta 
de la meva oficina. Estava tan concentrat ordenant les 
restes de rapè, que gairebé em va sortir el cor per la gola. 
El zèfir entrava per la porta oberta i amenaçava d’en-
dur-se la meva col·lecció de tabac, de manera que vaig 
protegir-la amb el braç i vaig demanar a aquell home 
que tanqués la porta.

El miner va fer el que li havia demanat i es va quedar 
allí dret i panteixant.

Tal com he dit, no sóc gens hàbil a l’hora d’interpretar 
les emocions de la gent.

La mare Evangeline em va ensenyar cinc expressions 
facials que cal saber llegir.

Si algú aixeca les comissures dels llavis i se li fan ar-
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rugues als costats dels ulls, això és un somriure autèn-
tic.

Si té els llavis estirats i no se’ls fan arrugues als cos-
tats dels ulls, això és un somriure fals.

Si algú té les comissures dels llavis cap avall i arrufa 
el nas és perquè està empipat.

Si et miren amb els ulls oberts de bat a bat, és proba-
ble que estiguin sorpresos o espantats.

Si aprimen els ulls, estan furiosos amb tu, rumien o 
bé sospiten alguna cosa.

Aquell miner que acabava d’entrar a la meva oficina 
tenia els ulls oberts de bat a bat.

Decididament aquella era l’Expressió núm. 4.
Estava espantat.
Vaig pensar: «Finalment, algú que em porta un mis-

teri per resoldre».
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3 

—tu Ets El dEtEctiu? —vA cridAr El minEr bArbut 
així que va entrar a la meva petita oficina.

Vaig aconseguir dissimular l’emoció que em produïa 
rebre el meu primer client.

—Sí —vaig dir amb un to tranquil i professional—. 
Sóc P.K. Pinkerton, detectiu privat. Cap problema mas-
sa gros, cap cas massa petit.

—Vingui de pressa! —va dir panteixant el miner—. 
Ha desaparegut! Era allà fa un moment i de sobte ha 
desaparegut! Vingui-ho a veure!

Em vaig aixecar, vaig agafar el meu barret amb l’ala 
decantada del penjador, vaig girar el cartell de la por-
ta per indicar que estava TANCAT, el vaig seguir fins 
al carrer i vaig tancar la porta tan de pressa com vaig 
poder. A fora la tempesta era més intensa que mai i el 
zèfir xisclava i provava d’arrencar-me el barret del cap i 
l’abric de llana que duia posat. Dos homes més s’estaven 
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drets a la passarel·la. El vent els fuetejava els barrets, la 
barba i les camises de franel·la, i fins i tot els pantalons 
que duien ficats dins d’unes botes que els arribaven fins 
als genolls. Per la seva indumentària agitada pel vent 
vaig deduir que també eren miners.

Així que vaig haver tancat la porta, tots tres van co-
mençar a cridar:

—Ha desaparegut! Ha desaparegut!
—Què és el que ha desaparegut? —vaig preguntar-

los. Vaig haver de cridar perquè em sentissin.
—Vingui —va dir el primer—. Vingui i li ensenyarem!
Els tres miners van passar al davant: cap al nord pel 

carrer B i tot seguit per Sutton en direcció al carrer A, 
amb les barbes llargues i castanyes voleiant darrere seu 
com si fossin banderoles.

El vent era tan intens que feia tremolar els taulons de 
la passarel·la de fusta. Ens havíem d’inclinar uns qua-
ranta-cinc graus per poder avançar. Aquell zèfir udolant 
havia obligat gairebé tothom a tancar-se dins de casa, 
però una dona que passava va xisclar quan el vent li va 
aixecar el mirinyac fins al cap, deixant al descobert uns 
pantalonets curts amb volants. El vent empenyia un 
gosset carrer avall, tot i que el pobre animal camina-
va en direcció contrària. Els bous i les mules avançaven 
amb el cap cot, els ulls closos i les dents serrades.

Davant meu els tres miners cridaven coses com ara:
—On creieu que deu haver anat? 
i
—Qui se la deu haver endut?
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—Què és el que ha desaparegut? —vaig preguntar 
altra vegada mirant de fer-me sentir per damunt dels 
udols del vent.

—Allà! —va cridar el primer miner assenyalant enda-
vant—. Era allà mateix!

Vaig aturar-me per mirar en direcció a la cantonada 
nord-oest de Sutton amb el carrer A. No em podia creure 
el que veia. Enmig d’aquell núvol de pols no hi havia res, 
un solar i prou.

—L’edifici del Daily erritorial Enterprise —vaig dir—. 
Ha desaparegut.

Dos dies abans m’havien portat a la zona de descans 
dels periodistes, al costat de la impremta, per extreure’m 
del braç una bala del calibre vint-i-dos. De sobte l’edifici 
de fusta i l’annex havien desaparegut completament.

No en quedava ni un sol tauló de fusta. Uns matolls 
van travessar el solar, devien avançar a un quilòmetre i 
mig per minut.

—Ahir era aquí mateix —va cridar el miner número 
dos.

—I ara ha desaparegut —va cridar el número tres.
—Qui se’l pot haver endut? —va cridar el número u—. 

Vostè és detectiu. Potser hauria de buscar alguna pista!
Vaig mirar al meu voltant.
El para-sol d’una senyora va passar volant.
—Mireu això —va cridar el miner número dos—. Pot-

ser trobarem alguna resposta al diari d’aquest matí —va 
afegir allargant-me el diari.

El vent era tan fort que agitava el diari, de manera 
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que el vaig agafar i vaig llegir el que m’assenyalava amb 
el seu dit llardós:

UN TORNADO. Pels volts de les set del dimarts, una 
ratxa sobtada de vent va arrencar una galeria de tir, dues 
cases d’hostes i una botiga de queviures de damunt dels 
llargs pilars de fusta i les va arrossegar deu o dotze peus, 
amb una força tan sobtada que va convertir-ne l’interior 
en una mena de caos. En el moment de l’accident les ca-
ses d’hostes eren plenes de clients, però aquest periodista 
té la satisfacció de poder explicar que van poder agafar 
les seves bosses i abandonar les instal·lacions. No hi ha 
hagut ferits.

—Creu que pot ser obra del zèfir del Washoe? —va 
cridar el primer miner per fer-se sentir per damunt del 
vent—. Creu que aquest vent tan empipador pot haver 
arrencat l’edifici i se l’ha endut a una altra banda?

—Aquest és el vent de les Escriptures —va cridar un 
altre—, perquè «no saps d’on ve ni on va».

Vaig tornar-me a mirar l’article i quan vaig alçar el 
cap vaig veure que els miners reien mirant-me i donant-
se cops a les cuixes.

—S’ho ha empassat! —va cridar un.
—El senyor buscava pistes! —va cridar un altre.
—I diu que és un «detectiu»! —reia el tercer.
En aquell moment vaig veure la trista realitat.
No havien vingut a proporcionar-me el meu primer 

cas. Havien vingut a prendre’m el pèl.
Vaig cloure els punys i em va passar pel cap donar 

un cop de puny a la barbeta al que tenia més a prop. 
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Però el pare Emmet m’havia ensenyat que no està bé 
donar cops de puny a la gent. Em va ensenyar a comp-
tar fins a deu i a recitar l’Epístola als Filipencs 4:5, 
«Que tothom hagi de reconèixer el vostre bon compor-
tament.»

De manera que no vaig donar cap cop de puny a la 
barbeta als miners. Tampoc no els vaig apuntar amb la 
Smith&Wesson de set bales que duia a la butxaca.

Vaig respirar profundament, vaig inclinar el cap, vaig 
comptar fins a deu i vaig recitar l’Epístola als Filipencs 
4:5.

—Amén —vaig acabar.
Quan vaig alçar el cap em va semblar que el vent 

es calmava una mica. També vaig comprovar que els 
miners se n’havien anat i que tenia al meu costat un 
home alt amb un vestit gris que agitava el vent. Tenia 
la cara rodona, un bigoti fosc i duia la barbeta ben 
afaitada. Fumava un cigar i el seu aspecte m’era fa-
miliar.

—Hola P.K. —va cridar enmig d’aquell vendaval—. 
Que buscaves l’Enterprise?

—Sí —vaig cridar jo—. Uns miners m’han fet creure 
que se l’havia endut el vent. Suposo que m’han pres el 
pèl.

—Ja ho pots ben dir —va cridar—. Ahir mateix ens 
vam mudar a les noves oficines que tenim al carrer C. 
Suposo que els venedors de llenya xinesos hi han fet una 
visita i ho han deixat ben net —va fer una pipada del 
seu cigar i el vent se’n va endur el fum—. He vingut 
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per comprovar si calia fer alguna cosa més, però ja veig 
que la resposta és que no queda gran cosa. Ni pagant no 
m’haurien fet una feina tan ben feta.

Vaig assenyalar l’article del diari que acabava de lle-
gir.

—M’han volgut convèncer fent servir aquest article 
titulat: «Un Tornado». 

L’home es va inclinar per mirar-se l’article.
—Oh, això és una mostra del sentit de l’humor del 

senyor Sam Clemens, el nostre periodista de la secció de 
notícies locals —va dir—. Encara no ha acabat de trobar 
el to, com se sol dir.

Aleshores vaig reconèixer l’home que parlava amb mi. 
Era el senyor Joe Goodman, un dels copropietaris del 
diari Daily Territorial Enterprise. M’havia promès que 
m’ensenyaria quatre frases en llatí.

—Em va prometre que m’ensenyaria unes quantes 
frases en llatí —vaig fer-li memòria.

—És veritat —va respondre ell—. Per què no véns a 
fer-nos una visita un dia d’aquests? Ens trobaràs el nú-
mero 27 al nord del carrer C.

—Així ho faré —vaig dir plegant el diari i posant-me’l 
dins la butxaca de l’abric. Em vaig girar per tornar a 
l’oficina.

—Per cert, P.K. —va dir el senyor Goodman cridant.
Em vaig girar.
—Sí?
—No et desanimis. Fortes fortuna iuvat.
—Perdoni?
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Va treure un llapis i em va escriure la frase al marge 
del diari.

—És llatí —va dir—. Vol dir «la fortuna afavoreix els 
intrèpids».
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4 

un coP vAig tornAr A sEr A l’oficinA vAig obrir El 
diari damunt de la meva col·lecció de tabac i vaig estudiar 
l’article d’en Sam Clemens que havia donat als miners la 
idea de prendre’m el pèl.

Evidentment era un grapat de mentides, però així i tot 
l’havien publicat.

Això em va fer posar furiós.
Llavors vaig llegir altres articles d’en Sam Clemens, 

signats amb el pseudònim «Josh», que encara em van 
fer enrabiar més. A canvi de la pistola que em va rega-
lar, jo vaig donar-li permís per escriure un article basat 
en la meva experiència com a supervivent de la matan-
ça de la meva caravana. Així que vaig veure’n el títol: 
INCIDENTS AMB ELS INDIS A LA RUTA INTERIOR, 
vaig saber que allò també era obra seva.

A mesura que l’anava llegint, cada vegada em posava 
més furiós. En Sam Clemens havia agafat la meva histò-
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ria de l’atac dels indis i l’havia multiplicada per dotze o 
per quinze. Molts dels fets que hi esmentava eren falsos.

Per exemple, deia que els que havien atacat la cara-
vana eren indis Serp. Això em va treure de polleguera, 
perquè sóc mig Lakota i els nostres enemics ens diuen 
«Serps». De manera que allò era un insult. A banda d’ai-
xò, els indis que ens havien atacat eren Shoshone, no pas 
Lakota. De manera que això era mentida.

Tot seguit explicava que els indis havien atacat una 
«caravana metodista» i que «tots els seus integrants 
s’havien posat de genolls per pregar així que havia co-
mençat l’atac» però que així i tot les Serps havien assas-
sinat tots els homes i s’havien endut dones i nens. Això 
també era mentida, a banda d’un insult als metodistes.

Però el que realment em va acabar de treure de polle-
guera va ser la descripció de les caravanes «convertides 
en un enorme formatge de gruyère de tants forats que 
hi van fer les fletxes». Suposo que a determinada gent 
li devia fer gràcia aquella expressió. Però a mi no. La 
meva mare va morir en aquell atac, juntament amb el 
seu amic Tommy Three i el nostre cuiner xinès, Hang 
Sung.

Estava tan empipat que vaig arrencar les pàgines cen-
trals i me les vaig endur a l’orinal que tenia a l’habitació 
del darrere, amb la intenció d’eixugar-me el cul amb el 
seu article.

Però mentre seia enfurismat per aquells textos, vaig 
veure que a la mateixa pàgina hi havia uns quants anun-
cis il·lustrats.
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Els «anuncis» em van donar una idea tan bona que 
aviat vaig oblidar que estava furiós amb aquell perio-
dista.

Vaig acabar de fer la feina per tornar a l’oficina, vaig 
obrir la pàgina dels anuncis i en un full de paper en 
blanc vaig escriure amb molta cura:

LA PRIMERA AGÈNCIA DE DETECTIUS PRIVATS

DE VIRGINIA CITY

P.K. PINKERTON, DETECTIU PRIVAT

Al sud del carrer B amb Taylor

Cap encàrrec massa petit, cap desafiament  

massa gran

Tarifes raonables

Especialitats: recuperar animals perduts, resoldre

misteris, seguir sospitosos

Tot seguit vaig dibuixar un ull obert i al dessota vaig 
escriure les paraules: «No dormim gairebé mai.»

L’ull semblava una mica una patata, però confiava 
que els editors ho farien millor.

Tot seguit vaig decidir enfrontar-me a aquell vent te-
mible per portar el meu anunci a la redacció del Territo-
rial Enterprise al carrer C. Vaig pagar perquè sortís al 
diari de l’endemà i també vaig pagar una subscripció de 
tres mesos, repartiment inclòs.

El fet de posar l’anunci em va aixecar una mica els 
ànims.

El braç ja no em feia mal i tornava a tenir gana.
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—Fortes fortuna iuvat —vaig dir-me a mi mateix—. 
La fortuna afavoreix els intrèpids.

Vaig pujar pel carrer B i em vaig aturar a fer un bon 
àpat al restaurant Colombo.

Aquella nit vaig dormir com un soc, convençut que 
l’endemà tindria el meu primer client i el primer cas de 
debò. Poc m’imaginava que aquell cas seria la meva per-
dició.

001M-2475.indd   28 14/03/13   10:23


