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No fa gaire que s’ha acabat la guerra amb Prússia i la família Adler decideix 
passar una setmana a l’antiga casa de París, per provar de retrobar el sabor 
de la vida d’abans. A més, la Irene té la immensa alegria que en Sherlock i 
en Lupin es reuneixen amb ella, i, ben aviat, tots tres es posen a investigar la 
desaparició del cosí de l’Arseni, un noble somiador. Per seguir-ne el rastre, 
s’hauran d’endinsar en els tèrbols baixos fons de la ciutat i enginyar-se-les 
en una perillosa topada entre bandes de delinqüents. Aquesta vegada, li 
tocarà a la Irene impedir que comenci una altra guerra…

Tots els parisencs s’estimen el Sena, que flueix plàcida-
ment enmig del cor de la ciutat. Però, qui pot afirmar 
que coneix de debò la vida perillosa i secreta que s’ama-
ga de nit al llarg del riu?
Ahir a la nit, molts ciutadans van descobrir d’una ma-
nera ben espectacular l’existència de l’hampa que for-
migueja als marges del Sena, quan es va calar foc a una 
barcassa atracada a la riba en circumstàncies misterioses, 
potser relacionades amb les violentes lluites entre bandes 
rivals que es disputen el control de la ciutat.
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Les  ombres  del  Sena

Les ombres del sena

«Les cordes, mogudes pel vent que 
empenyia la boira per damunt del 
Sena, formaven una passarel·la 
bellugadissa que semblava una 
teranyina gegant. La passera dels 
lladres.
Era estreta, i feia por. Provava de 
posar els peus, l’un davant de l’altre, 
en la gúmena relliscosa que s’estenia 
al meu davant, i m’aferrava a les 
dues cordes que feien de barana. 
Al cap d’una estona que em va 
semblar interminable, vam arribar a 
la meitat de la passarel·la i, de sobte, 
ho vaig entendre.
Vaig haver de lluitar contra l’instint 
de fugir corrents. Les cames em feien 
figa i em semblava que no podia 
moure ni els genolls ni els colzes. En 
Grigot també es va aturar, i l’Arseni 
amb ell, i tots dos miraven el mateix 
que jo. 
No havia estat mai tan a prop d’una 
cosa tan perversa...».

Tres nois extraordinaris, amics inseparables. Tres cervells 

que deixaran empremta en la història del crim. Una sèrie 

d’aventures, misteri i suspens.

IRENE ADLER

Molts anys abans de convertir-se 

en un personatge de Les aventures 

de Sherlock Holmes, Irene Adler era 

una nena de dotze anys curiosa, 

intel·ligent i rebel. Li agradava 

molt la literatura, tant, que va 

decidir narrar en una sèrie de 

llibres els increïbles misteris que 

va resoldre en companyia dels 

seus amics Sherlock i Lupin. 

Després d’El trio de la Dama Negra, 

L’últim acte al teatre de l’òpera, 

El misteri de la rosa escarlata, 

La catedral de la por i El castell de gel, 

aquest és el sisè llibre de la sèrie 

Sherlock, Lupin & Jo.
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o m’hauria pensat mai que hi assistiria tanta 
gent, a aquell funeral. Mentre m’acostava 
amb carruatge a la catedral de Notre-Dame, 
que és al centre de París, m’havia imaginat 

una església deserta, poblada d’ecos i de l’espetec de la 
pluja als vitralls. M’havia posat un vestit fosc, que feia 
joc amb el meu humor i els meus pensaments, i havia 
sortit de la nostra casa de camp seguint el senyor Nelson.
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—Què en pensa, senyoreta Irene? —em va preguntar 
el meu fi del majordom, mentre s’asseia al meu costat 
i provocava un grinyol al carruatge. 

El vaig mirar. Què volia que en pensés? Que el senyor 
Jean-Jacques François d’Aurevilly, l’únic amic de la meva 
autèntica mare, s’havia mort. Era molt més gran que ella, 
ben cert, i estava molt malalt, però la notícia no solament 
m’entristia: em deprimia, em provocava desconfi ança, 
sobretot tenint en compte el reguitzell de descobertes 
inesperades i esdeveniments sorprenents amb què m’ha-
vien bombardejat els últims mesos.

—Penso que és mort, Horaci. Només això —li vaig 
respondre, una mica empipada per aquella pregunta 
tan directa. No era habitual en ell, vaig dir-me. I vaig 
pregar mentalment perquè el senyor Nelson no estigués 
canviant, també, i que no estigués a punt de fer-me una 
nova revelació, tan increïble com les altres. 

Ras i curt: no era el moment oportú. 
Ni tampoc era el moment oportú de riure, vaig pen-

sar quan el senyor Nelson va esclatar en una riallada 
tan forta que em va impulsar a tombar-me cap a ell per 
preguntar-li: 

—Però, es pot saber què et passa? 
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El bo del meu majordom, que els últims anys havia vet-
llat per mi amb una gran discreció i que, n’estava segura, 
estava molt més al corrent de les meves escapades amb 
els meus amics i de les nostres aventures detectivesques 
que no m’havia confessat mai, es va limitar a somriure. 
Es va passar la mà pels pantalons de vellut, no gaire més 
foscos que la seva pell, i amb un somriure radiant em 
va respondre: 

—Per tant, m’imagino que la seva mare no ha parlat 
amb vostè de…

«Bona manera d’expressar-se», vaig pensar.
—Quina mare? —li vaig preguntar. Perquè durant 

els últims mesos havia tingut la prova que la dona a qui 
sempre havia dit «mama», la senyora Geneviève Adler, era 
una mare de préstec, i jo, per a ella, una fi lla adoptiva. 
I, conseqüentment, l’home a qui sempre havia adorat 
i anomenat «papa», en Leopold, era, en realitat, un subs-
titut del meu pare de debò. 

La meva mare, la de debò, es deia Sofi a i era una 
comtessa bohèmia, i el meu autèntic pare també era 
bohemi. Després de la seva mort, ella m’havia confi at 
als senyors Adler per protegir-me, de manera que els 
sinistres conspiradors que la buscaven per assassinar-la 
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no em poguessin matar a mi també. Li havia costat 
moltíssim, em va dir. I la vaig creure, però en el fons 
dels meus pensaments sempre hi havia quedat clavada 
una estella dolorosa, una pregunta sense resposta, un 
pensament fi x. Com és possible que una mare abandoni 
la seva fi lla? 

Les respostes que em donava jo mateixa eren moltís-
simes: la guerra, els reis, els imperis, les voltes que dóna 
el món en la immensa solitud de l’espai. Unes respostes 
cada vegada més grans i, per tant, buides, desoladores, 
desconsolades. 

Plenes d’ecos, com els que m’esperava trobar a l’es-
glésia de Notre-Dame.

—No, no hem parlat —vaig murmurar al senyor Nel-
son, mirant per la fi nestrella del carruatge. No hi havia 
l’habitual boira humida que durant aquella estació solia 
guarnir els arbres del camp com una garlanda i, en el 
seu teixit fràgil, empresonava llums, sons i colors. Ben 
al contrari, brillava un sol resplendent que contrastava 
amb el meu mal humor. 

—Ni tampoc amb el seu pare, el senyor Leopold… 
—va continuar el senyor Nelson, implacable.

—Fa dies que no el veig —vaig replicar—. Es pot 
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saber què m’havien de dir? O ho hauré d’esbrinar tota 
sola… i quan? 

En Nelson va assentir amb aire solemne, però mante-
nint aquell somriure enigmàtic dibuixat al rostre.

—Oi que em faràs el favor d’explicar-m’ho, Horaci, ja 
que estàs tan insòlitament alegre i això fa que em piqui 
encara més la curiositat? —vaig insistir.

—Només si em promet que fi ngirà sorpresa, quan 
s’acabi el funeral.

—Que potser tens prevista una resurrecció? —vaig 
bromejar, remarcant, amb una certa satisfacció, la meva 
provocació impertinent. Si el senyor Nelson no s’atenia 
al paper del majordom perfecte, per què havia de fer jo 
el de la perfecta dama de la noblesa? 

—Senyoreta Irene! —em va retreure de seguida—. No 
és d’això de què li parlo! 

—Però anem a un funeral, oi? O és que m’has segrestat 
per dur-me a Àfrica, a reunir-me amb el meu autèntic 
pare? 

—Per què a Àfrica? 
—És una manera de parlar. Posats a fer, si he de ten-

tinejar en les teves fosques al·lusions, bé ho puc fer amb 
molta fantasia, no trobes?  
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—Té raó, senyoreta Irene. No he estat gens delicat. 
Però la notícia m’ha alegrat moltíssim, i em penso que a 
vostè també. Anem a un funeral, sí, i d’una persona que 
apreciàvem…, però, sobretot, anem a París, i a París… 

El senyor Nelson va deixar la frase en suspens, com 
feia a casa, amb les cortines darrere les quals anunciava 
tal visita o tal altra. El vaig mirar, desconfi ada. Se’m va 
acudir una idea, però la vaig descartar tot seguit. No era 
possible que, tenint en compte el poc que feia que s’ha-
via acabat la guerra, les hordes de desertors que havien 
pres el control de París i els nombrosos perills de què 
la meva mare, l’adoptiva, i també el pare no paraven de 
parlar… No era possible, em vaig dir, que els senyors 
Adler haguessin decidit marxar de la solitària casa de 
camp d’Évreux, enmig de la boira i les ovelles, per tornar 
a la ciutat, al nostre meravellós apartament a l’últim pis 
del número vuit de la Rue du Bac. 

Però la mirada de l’Horaci em bressolava mentre jo 
pensava i rumiava, com si em volgués animar a creure-hi 
una miqueta més. 

Vaig alçar una cella, tal com m’animava a fer el meu 
amic Lupin (ho trobava irresistible) i, al fi nal, li vaig 
preguntar, confi ant que el carruatge parés de sotraguejar: 
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—No em diguis que tornem a París…
El somriure del senyor Nelson es va eixamplar. 
—Vostè ho ha dit, senyoreta Irene. Estic convençut 

que aquesta és la intenció del seu pare. 
Em disposava a assistir a un funeral però, tot i així, 

no vaig poder evitar que sorgís un lleu somriure dels 
meus llavis.

«París!», vaig pensar, mirant per la fi nestrella. 

Mentre baixava del carruatge, em vaig avergonyir 
una mica de la meva felicitat. Havia conegut i apreciat 
el senyor d’Aurevilly i, pocs dies abans, havia tingut un 
disgust sincer quan em vaig assabentar que s’havia mort. 
Però aquell dia, un cop més, em vaig adonar que l’esperit 
humà no accepta imposicions: el fet de trobar-me en 
una església plena de gom a gom i vestida de negre no 
era sufi cient per fer-me avergonyir d’aquell sentiment. 
Tot i així, no pensava faltar al respecte d’un home que 
considerava una gran persona i vaig amagar el meu es-
tat d’ànim real darrere d’un vel de randa negra. Jo era 
solament una noieta entremig de moltes altres perso-
nes, però, potser perquè m’acompanyava un negre tan  
imponent com el senyor Nelson, vaig tenir la sensació 
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que era el blanc de totes les mirades. Protegida pel ret 
de randa, per primera vegada a la vida vaig trobar útil 
un dels mil i un accessoris que una dama perfecta ha de 
saber manejar amb desimboltura i em vaig encaminar, 
de bracet del senyor Nelson, cap a l’austera entrada de 
la catedral. 

Vaig contemplar les agulles, altes i punxegudes, els 
caps dels reis i dels sants desfi gurats durant la Revolu-
ció, i vaig entrar a l’església abarrotada, on fl uïen dos 
rius de persones. En gran part eren pobres i captaires, 
els milers de persones oblidades a qui el senyor d’Au-
revilly havia consagrat la seva vida. De llinatge noble, 
i d’esperit noble, havia sacrifi cat totes les seves rendes 
en una casa de caritat: un asil hospital per a captaires, 
obert a tothom: fent cua a la porta, qualsevol perso-
na hi podia entrar, encara que no tingués documents 
d’identitat, i aconseguir un bol de sopa calenta i un 
llit a la nit. Durant la guerra contra Prússia, l’hospital 
s’havia omplert de tota mena de ferits i malalts. I amb 
el daltabaix que va provocar la guerra i la derrota, no 
havia deixat de ser un lloc indispensable per als qui no 
haurien pogut sobreviure sense aquesta ajuda. I ara 
que el senyor d’Aurevilly s’havia mort (la mare em va 
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explicar que ja feia temps que patia una malaltia molt 
dolorosa), tots els que havien menjat, ni que només 
hagués estat una vegada, al seu menjador, i dormit 
sota el sostre que havia fet construir per a ells, s’havien 
aplegat a l’església de Notre-Dame, per acomiadar-se’n 
defi nitivament. 

«L’agraïment», vaig pensar mentre avançava lentament 
entremig de la multitud, «és l’única moneda que poden 
gastar aquestes persones».

Els sentia al meu entorn: captaires i delinqüents, 
lladres i esparracats, desertors i ofi cials. Però també 
hi havia persones d’un altre llinatge i d’aspecte dife-
rent, separats de l’exèrcit de miserables per un espai 
buit que era una mica més enllà de la meitat de la nau 
central. Mentre el recorria, deixant enrere la multitud 
de gent humil, per acostar-me a les fi les, més sòbries 
i silen cioses, que ocupaven els nobles i els burgesos, 
vaig sentir que se’m tancava l’estómac, i vaig estrènyer 
el braç del senyor Nelson, per demanar-li que afl uixés 
el pas. Però, ni que fos a pas de tortuga, vam travessar 
aquell espai buit. Jo pertanyia a l’altra classe. I, encara 
que enmig d’ells em sentia com un peix fora de l’aigua, 
era allà on em quedaria.
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Vaig buscar la meva mare de debò entre les dones 
de negre de la primera fi la, i quan la vaig reconèixer, el 
cor em va fer un salt. Ella també es va tombar cap a mi, 
em va mirar i em va fer un gest ràpid amb el cap, sense 
afegir res més.

I va començar l’ofi ci fúnebre.
No en recordo gran cosa, d’aquell dia, a part de 

l’aroma punyent de l’encens, que s’escampava, com una 
benedicció, per damunt de les olors confuses d’aquells 
grups humans tan semblants i tan diferents, que se sen-
tien cohibits, cadascun a la seva manera, pels seus fra-
cassos, i omplien les majestuoses naus de Notre-Dame. 
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