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Pròleg

L’

home del capell va aixecar-se el coll de
l’abric i es va amagar darrere una cantonada de l’edifici. Sabia que encara el seguien. Ho havia comprovat
feia un instant, quan es va repenjar a la paret per
recuperar una mica la respiració i va notar que algú
s’aturava uns metres enllà.
Una figura grisa feia una bona estona que l’estalonava. Només era una ombra, una presència sense
nom, però havia estat prou intel·ligent per seguir-lo
fins a aquell carrer. El perseguidor s’estava molt
quiet, esperant en silenci. Només es veia la lluïssor
d’una llum entre la boira, que semblava que era el
reflex del seu rellotge de butxaca.
L’home del capell va contenir la respiració. Sortir d’allà seria complicat, i més carregat amb aquell
maleït paquet. Es tractava d’un embalum quadrat,
pesant com una roca i embolicat amb paper marró.
Una aspra corda d’embalatge n’assegurava cadascun
dels costats, i l’home va saber que seria difícil fugir
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arrossegant aquell pes. Però no tindria cap més remei
que fer-ho. Era la seva missió aconseguir-ho.
Va abaixar la vista i va tapar el paquet amb la
tela del seu abric. L’embalum semblava que continuava en bon estat, així que el va agafar amb força,
com si es tractés d’un pollet indefens. Esperava que
l’ombra grisa s’oblidés d’ell, que desistís del seu afany
i passés de llarg, però quan va tornar a treure el cap
rere la paret del mur, va saber que aquell desig era
una fantasia.
La figura del fons del carrer va acabar de donar
corda al seu rellotge, se’l va ficar a la butxaca i va reprendre la marxa per la vorera solitària. Havia decidit
capturar la seva presa.
Aterrit, l’home del capell va començar a córrer
un altre cop. Va travessar el carrer cobert de llambordes, només il·luminat pels llums de gas dels edificis.
Sabia que, si aconseguia escapolir-se i enganyar aquell
paio, potser tindria una oportunitat d’escapar-se.
Però no podria continuar corrent durant gaire estona.
Al seus pulmons ja els faltava l’aire i encara havia de
despistar l’ombra, amagar-se en algun indret perquè
passés de llarg.
La boira engolia cada cop més la nit. L’home va
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procurar per tots els mitjans no perdre’s entre el laberint de carrerons. Els seus dits tremolosos gairebé
van deixar caure el paquet en més d’una ocasió, però
per fortuna va ser capaç d’evitar-ho.
Per fi, després de trencar per un parell de carrers
i després d’uns minuts de recorregut sense sentit, va
deixar de sentir les petjades de l’ombra. El silenci de
la nit només era trencat per la seva pròpia respiració
entretallada, així que l’home va suposar que havia
aconseguit desfer-se del seu perseguidor.
Va fer un cop d’ull de reconeixement i va descobrir que es trobava en una petita plaça. Va pensar que
l’ombra devia trobar-se perduda entre els laberíntics
carrers, tot i que només era una qüestió de temps que
el trobés. L’home va mirar al seu voltant tot buscant
on amagar-se. Se sentia com un ratolí a punt de caure en un parany. Què podria fer per escapar-se? Com
trauria l’embalum d’allà? Aleshores va mirar endavant, i va saber que acabava de trobar una manera de
salvar aquell inquietant paquet.

* **
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La campaneta de l’establiment va ressonar
amb el seu dring i la senyora Bublé va alçar la seva
cara rodanxona del llibre d’enviaments. L’oficina de
correus estava a punt de tancar i la dona desitjava
arribar a casa com més aviat millor per reposar els
peus a la vora de la llar de foc.
Aquella tarda gairebé no hi havia hagut clients. Era
mala sort que tres minuts abans d’ancorar la porta, un
desconegut aparegués disposat a realitzar un enviament.
La senyora Bublé va fer un cop d’ull per damunt
de les seves petites ulleres al paio que acabava de
traspassar l’entrada. No semblava que estigués en
gaire bones condicions. El seu rostre congestionat
i amarat de suor demostrava que tenia una mica de
pressa. Portava un capell marró a joc amb el seu abric
color sorra del desert. Però sens dubte el que més
cridava l’atenció eren les llargues botes amb dibuixos
estranys que vestia l’esgotat senyor.
L’home es va treure el capell quan es va adonar
que era una descortesia mantenir-lo posat. Després
va mirar a dreta i esquerra amb excessiu neguit.
—Què vol? —va preguntar la senyora Bublé
observant el desconegut rere les lents daurades—.
Estem a punt de tancar.

8

Pròleg

El client va córrer cap al taulell i va deixar caure
un embalum quadrat de bona mida sobre la superfície
de fusta.
—Necessito enviar aquest paquet a Londres
urgentment.
—Tan lluny? —va exclamar la senyora Bublé
una mica estranyada.
Els enviaments internacionals no eren gaire
corrents en aquella oficina.
—Pagaré el que sigui. Però necessito que surti
ara mateix cap a Anglaterra —l’home va estirar el coll
com si fos un periscopi i el va dirigir cap al finestral,
observant el carrer.
La senyora Bublé va suposar que aquell individu no hi era del tot. I es va sentir afortunada pel
fet que la carreta d’enviament encara no hagués sortit
cap al port. Aquell anglès amb aspecte despistat no la
feia sentir-se gaire còmoda, així que va decidir despatxar-lo com més aviat millor. Li va lliurar un imprès
segellat i va agafar el paquet de damunt del taulell.
—Ha tingut sort, vostè —va dir intentant alleujar
l’angoixa de l’home—. L’últim cotxe és a punt de sortir.
Semblava que el senyor ni tan sols l’hagués
sentit. La senyora Bublé va sospirar en veure que no
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li feia cas. L’home gargotejava de pressa a l’imprès
les dades d’enviament. Després va rebuscar a la seva
butxaca, va treure’n un bitllet arrugat i ho va lliurar
tot a la dona en un temps rècord.
—Què hi posa, aquí? —va preguntar la treballadora llegint l’imprès—. Agatha… Miller?
—Això mateix —va respondre ansiós l’estrany—, a l’atenció de la senyoreta Miller.
L’home va allargar a la dona un altre paper
escrit amb lletra difusa.
—És molt important que aquesta nota acompanyi també el paquet. La hi podran lliurar?
—Per descomptat, senyor —va respondre la
senyora Bublé agafant la quartilla i ficant-la en un
sobre—. La inclourem en l’enviament.
Tot d’una algú va xiular des de la part del
darrere de l’oficina. La carreta era a punt de sortir.
En Pierre, el cotxer, avisava abans de posar-se en
marxa.
La senyora Bublé es va afanyar a agafar la carta
i el paquet, i va desaparèixer per la cortina de la
rebotiga. Va creuar la petita cambra plena d’arxius
i es va acostar a la porta del darrere, on en Pierre
acabava de preparar els cavalls.
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—Un últim enviament cap a Londres. Acaben
de lliurar-me’l.
El cotxer va assentir. Va col·locar la caixa al
carro, va signar el rebut i el va tornar a la senyora
Bublé. Després va pujar al seient, va comprovar que
no s’hagués oblidat res i va clavar les regnes sobre els
dos cavalls negres, que van començar la seva marxa
nocturna cap al port.
La senyora Bublé va esperar una estona fins
que la carreta va haver desaparegut pel fons del carrer.
No li feia gaire gràcia tornar a l’oficina per atendre
aquell estrany, però va decidir que com més aviat ho
fes, abans seria a casa. Així que va tornar a la rebotiga, va travessar un cop més la cambra dels arxius
i va tornar a aparèixer a l’oficina amb el rebut a la mà.
—L’enviament acaba de partir cap al port —va
informar el client, satisfeta per la seva eficiència—. Jo
crec que la setmana vinent podria ser a Anglaterra.
Però quan va fixar els ulls en l’home, va descobrir que alguna cosa en ell havia canviat. Tenia
el front tan pàl·lid com el paper, i unes alarmants
gotes de suor li amaraven la cara. La senyora Bublé
va pressentir que alguna cosa horrible devia haver
passat i gairebé es va posar a cridar quan l’anglès va
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saltar de cop per damunt del taulell i se li va aferrar
amb força.
—On és la porta del darrere?
Els ulls d’aquell individu estaven tan tensos
que podrien haver-li saltat de les conques.
—Què passa? —va preguntar la senyora Bublé
tement el pitjor—. És que ja no vol enviar el paquet?
—Oh, no, si us plau! —va respondre l’estrany—. Només necessito que entretingui aquell paio
que ve cap aquí.
—Quin paio? —va preguntar l’empleada.
No va haver-hi resposta. La dona va tombar el
cap vers el finestral, i quan va tenir el vidre al davant,
va entendre el que l’anglès havia volgut dir. A l’altra
banda de l’aparador, un home vestit de gris avançava
cap a l’oficina de correus amb pas ferm. El seu aspec
te era tan gèlid que no semblava que en el seu cor hi
hagués pietat. Les ulleres de la senyora Bublé van
començar a tremolar sobre el nas.
Era a punt d’adreçar-se a l’home del capell
per demanar-li explicacions per aquella situació tan
incòmoda, però quan es va disposar a obrir la boca es
va adonar que era massa tard. L’anglès havia desaparegut. L’única cosa que en quedava era la cortina de
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la rebotiga que es balancejava després de la fugida,
mentre que al davant la figura de l’home gris es feia
cada cop més gran rere el vidre.
La dona va sacsejar el cap i es va fixar en la seva
mà dreta, que sostenia el paper que en Pierre li havia
lliurat. Es tractava d’un document important, i era
responsabilitat seva lliurar-lo, per molt que aquell estrany individu volgués escapar-se. Així que va agafar
amb força l’imprès, va respirar profundament i es va
llançar cap a la rebotiga decidida a enxampar l’home.
—Esperi’s! Torni aquí! Ha oblidat el rebut de
l’enviament!
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