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Per a Javier de Torres,
cavaller protector de l’art.
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Capítol 1
El Saló de Tardor

El ressò dels visitants retrunyia entre les 
parets del Grand Palais de París. Els murmuris de  
les senyores se sumaven al repic dels bastons dels se-
nyors, que caminaven formant un exèrcit de cames de 
fusta. En sentir-los, qualsevol podia fer-se una idea  
de com la societat parisenca desitjava que s’inaugurés 
aquell acte.

El Saló de Tardor era una cita imprescindible 
per als amants de la pintura. Se celebrava un cop 
l’any i l’exposició reunia les millors obres del moment.

El senyor Miller, el pare de l’Agatha, no se’n per-
dia cap edició. Es movia per París com un peix a l’aigua, 
ja que, en dedicar-se del tot al negoci de l’art, no des-
cuidava cap ocasió per tractar amb possibles clients.

Fred Miller era un home molt pràctic. De totes 
les senyores que passejaven entusiasmades pel Grand 
Palais, no n’hi havia cap que se li despistés. I el ma-



8

El robatori de La Gioconda

teix amb els homes. Els tenia registrats un per un al 
seu cap impecable, fins al punt de conèixer bé la bio-
grafia de cadascun d’ells i la de tots els seus parents 
propers. Gràcies a allò, Fred Miller sempre sabia a qui 
preguntar, sobre quina qüestió i, el més important, de 
quina manera. Així aconseguia la millor efectivitat per 
als seus negocis.

Es podria afirmar de manera rotunda que el 
senyor Miller era un expert en París i els seus cos-
tums, ja que el protocol havia estat el mateix any rere 
any. La visita al Saló de Tardor sempre s’esdevenia de 
la mateixa manera, com si es tractés d’un d’aquells 
balls de societat en què només calia memoritzar els 
passos. No obstant això, aquella vegada havia de ser 
diferent. Fred Miller viatjava amb companyia. Les ca-
racterístiques del negoci i l’enrenou d’anar d’aquí cap 
allà feien complicat que la seva filla el pogués acom-
panyar en els seus viatges, però en aquell cas el se-
nyor Miller havia fet una excepció.

París era la capital de l’art, una ciutat impres-
cindible per a qualsevol persona amb inquietuds, i 
com que l’Agatha feia temps que procurava incloure 
el seu amic Alfred en tots els seus plans, el senyor 
Miller havia accedit que hi anés amb ells també.
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L’Alfred estudiava dibuix. Estava molt interes-
sat per tot el que tingués relació amb la pintura. El 
senyor Miller era conscient del seu origen humil, així 
que no havia dubtat a comprar-li el passatge. L’Alfred 
podria observar les últimes tendències i, qui sap, 
potser aquell viatge el convertiria en un gran artista. 
Fred Miller estava convençut d’estar fent una bona 
inversió.

—Quin lloc més impressionant —havia excla-
mat l’Alfred la tarda que tots havien arribat a la capi-
tal francesa—. M’havia imaginat que París seria una 
ciutat bonica, però mai no havia pensat que fos tan... 
grandiosa.

—És una de les ciutats més belles del món  
—va afirmar el senyor Miller—. Sense oblidar Roma, 
és clar.

Fred Miller sempre parlava deixant probabili-
tats soltes. No entrava en el seu caràcter afirmar les 
coses de manera categòrica i aquest era un dels trets 
que l’Agatha admirava més del seu pare. Amb ell era 
fàcil parlar de qualsevol tema. Tot i que, per culpa dels 
seus viatges continus, la nena passava més temps a 
l’any amb la seva mare, acostumava a sentir-se més 
propera al seu pare i la seva manera de pensar.
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El senyor Miller afirmava que l’Agatha sempre 
podria fer el que es proposés. Mirava amb bons ulls 
totes i cadascuna de les seves inquietuds. Especial-
ment, tot allò que feia referència als seus assumptes 
de detectius. Gràcies a ell, l’Agatha havia pogut fun-
dar Miller & Jones, la seva agència d’investigació. El 
dia que la nena va llançar la seva proposta, cosa que 
va fer, per descomptat, un matí que el seu pare era a 
casa, la seva mare no s’havia posicionat gaire a favor. 
Segons la senyora Miller, aquella ocurrència tan ex-
travagant no era la més adequada per a una senyore-
ta de l’opulent barri de Bayswater, encara que tam-
poc no es va sufocar gaire. Potser perquè no creia que 
la cosa anés a més. En canvi, el senyor Miller es va 
mostrar entusiasmat amb la idea. Va suggerir que 
l’Agatha i la Morrets havien d’instal·lar-se a l’hiver- 
nacle i que havien de començar a treballar amb mol-
tes ganes, si aquell era el seu desig. Gràcies a allò, 
Miller & Jones havia nascut, havia crescut i, després 
de sumar més tard l’Alfred a l’equip, havia aconseguit 
resoldre nombrosos problemes.

Aquell matí, per tant, l’Alfred, l’Agatha i la Mor-
rets van travessar el llindar del Grand Palais encan-
tats d’agafar-se unes vacances. Els últims casos de 
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l’agència havien estat molt intensos i el viatge supo-
saria un bàlsam després de tant d’enrenou. París 
se’ls presentava com un lloc ple de coses boniques. 
Sobretot per a l’Alfred, que estava encantat d’assistir 
al Saló de Tardor, la millor exposició de pintura del 
món.

Un cop dins del pavelló, el noi va inspeccionar 
cadascun dels quadres disseminats per les parets 
amb la intenció de retenir el màxim possible a la seva 
memòria.

—Si fos per l’Alfred, ens passaríem aquí tot el 
dia —va murmurar l’Agatha a la Morrets en un volum 
prou alt per deixar-se sentir—. Crec que ens hauríem 
de preparar per quan visitem el Museu del Louvre. 
Serà capaç de quedar-s’hi fins al vespre.

L’Alfred va fer com si la conversa no anés amb 
ell. La Morrets, en canvi, va esbufegar per donar la 
raó a la seva sòcia. Ignorava si als gossos se’ls perme-
tia entrar al museu, però potser estalviar-se aquella 
visita seria una benedicció en comptes d’una nosa.

Després de lliurar els abrics a la consigna, el 
senyor Miller se’ls va acostar i va assenyalar a l’altre 
extrem del Grand Palais.

—Anem cap a la sala 7. He quedat allà amb 
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algú. A més, vull veure els quadres d’aquesta zona. 
Són els més moderns de l’exposició.

En sentir allò, l’Alfred es va incorporar davant 
de la pintura que estava observant i, sense dir res, va 
començar a caminar rere el senyor Miller. L’Agatha i 
la Morrets es van mirar amb complicitat i es van su-
mar al grup. Era molt graciós veure l’Alfred compor-
tar-se d’una manera tan obedient.

Un cop a la sala 7, l’Agatha i la Morrets van 
comprendre a què es referia el senyor Miller. El que la 
sala oferia no tenia res a veure amb els quadres que 
habitualment decoraven les mansions de Londres. La 
sala reflectia una paleta de colors que deixava astorat 
qualsevol visitant. Era cert que l’Agatha havia vist al-
guna pintura poc habitual en el magatzem del seu 
pare, però res comparat amb allò. L’Alfred, per la seva 
banda, admirava embadalit cadascuna de les obres 
de la sala. Aquella explosió d’idees era tan diferent, 
que no sabia per on començar.

—És impressionant, oi que sí? —va murmurar 
el senyor Miller a cau d’orella del noi—. Sabia que 
t’agradaria.

L’Alfred va intentar articular una resposta. Es-
tava enlluernat per una de les pintures, que mostra-
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va la torre Eiffel d’una manera totalment desordena-
da, com si estigués trencada a trossets. Tot i que 
l’Alfred encara no havia pogut visitar el famós monu-
ment, va saber reconèixer la torre així que va veure el 
quadre. Mai no se li hauria acudit una manera tan 
original de representar-la. Sens dubte, aquella mane-
ra de pintar era excepcional.

Ho volia comentar al senyor Miller, però es va 
adonar que s’havia mogut del seu lloc. El pare de 
l’Agatha era a l’altre extrem de la sala i en aquells 
moments xerrava amistosament amb un altre home. 
L’Agatha i la Morrets, que també s’havien quedat im-
pactades en veure la torre Eiffel desordenada, es van 
atansar a l’Alfred, i tots tres van esperar que el senyor 
Miller tornés.

—Us presento el marquès de Valfierno —va dir 
en arribar cap a ells i introduir el nouvingut al grup—. 
És un vell conegut i el meu enllaç a París. Pot presumir 
de ser el millor observador d’obres d’art de la ciutat.

L’Agatha havia sentit el nom de Valfierno tota 
la vida. Des que era ben petita, aquell marquès havia 
estat esmentat a casa cada vegada que el seu pare 
viatjava a la capital francesa. Així que es va alegrar, 
per fi, de posar-li cara.
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La Morrets també va observar amb interès el 
nou individu. Duia una barba molt ben perfilada que 
en deixava veure la pell morena. Tenia aspecte d’haver 
fet moltes passejades per la platja, ja que era difícil 
que el sol parisenc hagués causat aquell to de pell.

—És un plaer conèixer-vos —va dir el marquès 
amb un accent ben marcat.

L’Alfred, a qui tampoc no se li havia escapat el 
bronzejat del desconegut, va pensar que aquella ma-
nera de parlar era d’allò més seductora. Es tractava 
d’una barreja estranya. I no era francesa. La seva cu-
riositat era tal, que el noi no va veure res de dolent a 
indagar el seu origen.

—Vostè no és d’aquí, oi?
En sentir allò, el senyor Miller i el marquès de 

Valfierno van esclafir a riure. Les rialles van durar 
tant de temps que l’Alfred es va plantejar si devia ha-
ver dit alguna ximpleria. Però, Valfierno el va treure 
de dubtes immediatament.

—En efecte, el meu lloc de naixement no és Pa-
rís, sinó l’Argentina —va aclarir l’home—. Suposo que 
la meva manera de parlar és una barreja entre molts 
accents. Encara que l’he d’advertir, senyor Alfred, 
que la majoria dels parisencs dedicats a l’art van néi-
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xer en altres llocs. És una ciutat que acull a tothom. 
Tant és la procedència. Per això n’estic tan enamorat.

No hi havia dubte que el senyor Valfierno tenia 
ànima d’artista. Es notava que el seu caràcter era 
molt apassionat. L’Agatha va pensar que es devia 
sentir molt afortunat amb el seu ofici, una feina que 
li permetia estar contínuament envoltat de gent molt 
creativa.

—Ara que parlem d’artistes estrangers —va in-
tervenir el senyor Miller dirigint-se a Valfierno—, no 
veig cap quadre d’aquell pintor que em vas esmentar. 
Aquell que era espanyol. No hi ha res seu a l’exposició.

—Ah, vols dir Picasso —va respondre el mar-
quès—. Sí, hi ha hagut una certa controvèrsia i aquest 
any no serà al Saló.

—Ah, no? —va preguntar el senyor Miller amb 
estranyesa.

Valfierno va mirar al seu voltant amb posat 
misteriós. Semblava que estigués a punt de revelar 
alguna cosa important al seu soci. L’Alfred, l’Agatha i 
la Morrets van parar l’orella per escoltar la xafarde-
ria, encara que els tres van intentar que no se’ls no-
tés gaire.

—Tot és per culpa d’aquestes idees tan revolu-
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cionàries que té sobre l’art —va aclarir el marquès en 
veu baixa—. Pablo Picasso té molt de caràcter. Parla 
massa i això li està costant moltes enemistats. Encara 
que això no hauria de canviar la teva opinió sobre ell.

—No ho sé, no ho sé. Hi he de pensar... —el 
senyor Miller es va gratar la barbeta—. Donar suport 
a un artista tan polèmic...

—L’hauries de conèixer —va insistir el mar-
quès—. No hi perds res per veure les seves pintures. 
Qui sap? Potser és un bon negoci.

El senyor Miller va fer una ganyota i l’Agatha 
va entendre el que devia estar pensant. Fred Miller 
tenia una ment molt oberta, però no tant com per 
posar en perill la seva reputació.

L’Agatha sabia que els negocis del seu pare no 
anaven tan bé com es podia esperar. Malgrat el gust 
exquisit de Fred Miller i el seu bon tracte amb els 
clients, les vendes havien baixat. Els nous moviments 
artístics ho estaven canviant tot. Els pintors pintaven 
quadres molt diferents; arriscats i difícils de vendre. 
Per això el negoci estava travessant una petita crisi. 
El senyor Miller sabia que era una època de canvis i, 
fins que les coses no s’aclarissin, s’estimava més ser 
previngut.
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Estaven acabant la xerrada quan, de sobte, 
una dona alta i malgirbada va fer aparició al fons de 
la sala. L’estança era plena de gent que hi entrava i 
en sortia, persones que semblaven formar part d’un 
mateix grup grisenc. En canvi, aquella dama que aca-
bava de plantar-se a l’entrada ressaltava sobre el 
fons. Tenia una aura tan càlida que irradiava alguna 
cosa especial.

—Oh, és Fernande Olivier... —va murmurar el 
marquès així que va veure la noia—. Em pensava que 
arribaria més tard.

Després de donar un cop d’ull al seu rellotge, 
Valfierno va tornar a desar-lo a la butxaca. La dona 
l’acabava de veure i en aquell moment avançava cap 
a ells. Els plecs de la seva roba feien ones al seu pas. 
Destacaven en aquell entorn de formes rectilínies. En 
veure que ningú al grup no sabia qui era, el marquès 
va decidir posar el senyor Miller al corrent.

—La Fernande és la xicota de Pablo Picasso. 
Està clar que ha vingut al Saló perquè jo te la presen-
ti. Va ser molt insistent amb mi ahir. T’ho prego, Fred: 
sigues amable.

El marquès de Valfierno es va girar amb ama-
bilitat cap a la Fernande, va obrir els braços en acti-
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tud afectuosa i va esperar que ella arribés fins a ell. 
En veure aquell gest, l’Alfred va comprovar que no 
s’equivocava: el marquès sabia com atendre la gent 
perquè se sentís còmoda al seu costat. Una cosa in-
dispensable per a algú amb intencions de comprar o 
vendre.

L’Agatha també va observar el canvi de registre 
del marquès i va saber que el seu pare mai no faria 
un moc a la noia. Per més que mantingués les seves 
reserves, el senyor Miller tenia grans dosis de di-
plomàcia. I, de fet, les va posar en pràctica així que 
Valfierno va integrar la Fernande en el grup.

—Nois, us vull presentar l’encantadora, dolça i 
preciosa Fernande Olivier —Valfierno va agafar la mà 
de la Fernande i la va fer girar sobre ella mateixa—. 
Gira’t, estimada. Vas molt bonica. Deixa que t’ad-
mirem.

—Senyor marquès... —va respondre la noia, 
una mica ruboritzada en mostrar el seu embolcall—. 
Crec que no calen tantes floretes.

—La Fernande treballa com a model d’artistes 
—va explicar Valfierno quan va acabar amb les pre-
sentacions—. Apareix en molts dels quadres dels jo-
ves pintors de Montmartre.
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—Montmartre? —va preguntar l’Alfred.
—És el turó dels pintors —li va aclarir 

l’Agatha—. Un dels llocs més bohemis de París.
—Així és —va assentir la Fernande—. Si bus-

queu un lloc autèntic i ple d’art, la visita a Montmar-
tre és obligada. Confio que vingueu a comprovar-ho.

El marquès va caçar el comentari al vol i no va 
dubtar a estirar el fil mentre posava els ulls en el se-
nyor Miller.

—Precisament estava dient a en Fred que hau-
ria de reservar un moment per visitar en Pablo. No 
se’l pot perdre. La seva obra és espectacular.

Les pupil·les de la Fernande van brillar.
—De debò? —després, la noia va posar la mà 

sobre l’avantbraç de l’home—. Res no em faria més 
feliç que vingués a admirar el treball d’en Pablo, se-
nyor Miller. Els ho agraeixo molt. Picasso és un gran 
artista.

La Fernande es mostrava tan entusiasmada 
que encomanava la seva emoció a tot el grup. L’Agatha 
va deduir que el seu pare seria incapaç de negar-se a 
aquella explosió de sentiments. I, de fet, tal com qual-
sevol hauria deduït, el senyor Miller va fixar una cita 
per a l’endemà.
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—Serà tot un honor rebre’l —va exclamar la 
Fernande després d’acordar la visita—. Oh, que emo-
cionant! Fred Miller al nostre estudi! En Pablo es po-
sarà molt content.

L’Alfred va pensar que l’alegria de la Fernande 
era una cosa fora del comú. I li resultava curiós que 
al darrere hi hagués aquells quadres de formes rares. 
Potser sí que hi havia alguna cosa en aquell fons que 
casava amb la noia, i potser eren aquelles pintures. 
L’alegria de la Fernande feia joc amb la sala; unes 
parets decorades amb motius extraordinaris.


