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El llibre que esteu a punt de començar és una obra de 

ficció. Qualsevol semblança amb fets, llocs, persones o 

empreses que existeixen o que han existit és pura 

coincidència.

D’altra banda, aquesta història està ambientada 

en una època passada. El consum d’alcohol i tabac 

per part de menors, els jocs d’atzar, les al·lusions a la 

raça o al sexe i la resta de coses escandaloses que 

llegireu en aquestes pàgines són un reflex de la 

sensibilitat dels anys en què transcorren els fets i 

podrien ferir la sensibilitat dels xiquets moderns i 

responsables.

Així doncs, xiquets moderns i responsables, feu-

me cas i llegiu aquest llibre d’amagat dels vostres 

pares. El traductor
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CRONÒMETRE  

DE FERROVIARI  

AMERICAN COMPANY

PRECÍS! EXCEL. LENT!

Cod. 99S171 — Rellotge de 

butxaca. Model ferroviari, de 

la marca American Com-

pany, amb cronòmetre. Cai-

xa de plata. Mecanisme de 

molla indestructible, garan-

tit, amb rodeta de corda a la 

banda superior.

Dimensions: 18

Preu: 
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Esquer del peix fantasma

Tot va començar amb l’assassinat del senyor Darsley. 

O, més ben dit, pensant-hi bé, tot va començar uns 

quants dies abans, la tarda que vam acabar de fabri-

car la canoa.

Era una canoa molt ben feta. Ens vam estar mesos buscant 

l’arbre perfecte fins que vam trobar un xiprer enorme, robust, 

que creixia dins de l’aigua. El vam abatre a cops de destral (o, 

per ser exactes, vaig fer-ho jo i també una miqueta la Julie, 

mentre l’Eddie es queixava que una dona no havia de tallar 

arbres i en Tit ens mirava i no deia res. Però no és que en Tit 

digui mai gaire res, la veritat).

Un cop tallat el xiprer, vam cavar el tronc per fer-hi quatre 

llocs còmodes per a nosaltres, vam ribotar el casc i el vam po-

lir de cap a cap amb sorra, fregant fins que ens sortia sang a 

les mans.

Vam trigar mesos a enllestir la feina, perquè havíem deci-

dit que guardaríem la canoa al Refugi, i el Refugi era força 

lluny de casa i jo només podia anar-hi al vespre o quan la mare 

em donava permís. És a dir, gairebé mai.

Però la tarda que vam acabar la canoa, que ho sapigueu, 

havia decidit que m’escapava. Havia dit a la mare que em de-
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manaven a la granja dels Fabron per ajudar-los a arreglar la 

pallissa, però el que vaig fer va ser córrer de seguida cap al 

Refugi.

Era una cabana que els de la meva colla havíem construït 

l’estiu abans. Era just a tocar del Bayou, el gran aiguamoll, i 

quedava tota amagada per un garbuix de lianes que penjaven, 

i d’eixams de mosquits, grossos com orenetes.

El Refugi no era pas gran cosa, fet i fet, tenia la teulada mig 

torta i el terra de sorra, però ningú a part de nosaltres no sa-

bia que existia, i això era el millor. De mica en mica l’havíem 

anat equipant amb un munt de coses útils. Això sí, només s’hi 

podia arribar en barca o bé travessant el Pont Trencadís i un 

lloc d’arenes movedisses perillosíssim, on deien que s’hi havi-

en mort desenes de persones.

Per això m’agradava, el Refugi. Cada vegada, arribar-hi era 

una aventura (sort, és clar, que nosaltres sabíem un camí se-

cret, amagat enmig del pantà, per on s’hi arribava trepitjant 

terra ferma).

El cas és que aquella tarda vaig arribar a la cabana poc des-

prés de l’hora de dinar i vaig trobar-hi la Julie i en Tit aquefe-

rats amb la canoa, acabant-ne els últims retocs.

La Julie i en Tit eren germans, però si no ho sabíeu no ho 

diríeu mai.

La Julie tenia la meva edat i era molt bonica. No és que jo 

n’estigués enamorat, ni res d’això; ho deia tothom, i de fet tot 

el poble l’anomenava Jolie, que significa «bonica». Jolie Julie. 



El Famosíssim Catàleg de Walker & Dawn

La Joju. Tenia els cabells rojos i moltes pigues, i els ulls foscos. 

I les dents del mig li feien una escletxa molt graciosa.

En Tit, en canvi, tenia la pell de color xocolata i els cabells 

molt enrinxolats. Era menut, no només d’edat sinó que era 

petit com un esquitx, i per això tothom li deia Petit o Tit.

La Julie era blanca i en Tit era negre, i tot i això eren ger-

mans, cosa que convertia la mare de la Joju en una qualsevol 

i una fresca, com deia el meu germà Chuck, que assegurava 

que era per això que en Tit havia sortit mig babau.

Però jo sabia que tot això eren romanços: en Tit era molt 

llest, ja ho crec. El que passa és que preferia no parlar. Mirava, 

escoltava, i s’estava sempre callat. Potser havia entès que els 

qui parlen molt són els ximples.

I us haig de dir que el meu germà Chuck era incapaç d’estar 

callat ni un moment.

Fragment d’El famosíssim catàleg de Walker & Down,  
de Davide Morosinotto, col·l. El jardí secret de Viena,  

Viena Edicions, novembre del 2020.


