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Per a l’Everett, el meu pioner, el meu heroi
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I had a job in the great north woods
Working as a cook for a spell

But I never did like it that much
And one day the ax just fell.

(‘Vaig treballar als boscos del nord
Fent de cuiner durant un temps

Però allò mai no em va acabar de fer el pes
I un bon dia vaig llevar àncores’.)

bob dylan, «Tangled up in blue»
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I 
comtat de coos, nou hampshire, 1954
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13

1 
sota els troncs

El jove canadenc, que no devia tenir més de quinze anys, havia 
dubtat massa. Durant un instant congelat, havia deixat de moure 
els peus sobre els troncs que suraven al rabeig del riu, més amunt 
del revolt; s’havia enfonsat completament a l’aigua abans que 
ningú no li pogués agafar la mà estesa. Un dels raiers li havia 
subjectat la llarga cabellera endinsant els seus dits envellits en 
l’aigua gèlida, una aigua espessa, gairebé fangosa pels bocins d’es-
corça despresa. En aquell instant, però, dos troncs van colpejar 
amb força el braç de l’aspirant a salvador, i li van fracturar el ca-
nell. La catifa de troncs en moviment s’havia clos del tot damunt 
del noi canadenc, que no va tornar a sortir mai més a la superfí-
cie; ni tan sols una mà o una de les seves botes van emergir de 
l’aigua marronosa.

Quan es produïa un embús de troncs al riu, i un cop alliberat 
el que s’havia entravessat, els raiers s’havien de moure de pressa i 
sense parar; si s’aturaven ni que fos un o dos segons, es veien en-
golits pel corrent de socs. I en un corrent de socs, la mort podia 
tenir lloc per esclafament, abans que l’accidentat tingués temps 
d’ofegar-se; però el més comú era ofegar-se.

A la riba del riu, des d’on el cuiner i el seu fill de dotze anys 
podien sentir els renecs del raier que s’havia trencat el canell, de 
seguida es va fer evident que algú tenia problemes més greus que 
no pas l’aspirant a salvador, que havia alliberat el braç i havia acon-
seguit recuperar l’equilibri sobre el corrent de troncs. Els seus 
companys, ignorant-lo, van córrer cap a la riba amb passes curtes 

016-TWISTED RIVER nou.indd   13 19/3/10   20:43:22



14

i àgils mentre cridaven el nom del noi. Brandaven incessantment 
les ganxes per dirigir els troncs que suraven davant seu. Bàsica-
ment, els raiers buscaven el camí més segur fins a terra ferma, 
però als ulls esperançats del fill del cuiner bé podien estar mirant 
d’obrir un espai prou ample perquè el jove canadenc pogués treu-
re el cap. En realitat, entre els socs ja només s’obrien petits espais 
intermitents. I així, el noi que els havia dit que es deia «Angel 
Pope, de Toronto» va desaparèixer en un tancar i obrir d’ulls.

—És l’Angel? —va preguntar el noi de dotze anys al seu 
pare.

A aquell marrec, d’ulls marró fosc i posat seriós, algú l’hauria 
pogut prendre pel germà petit de l’Angel, però a ningú li passava 
per alt la seva gran semblança amb el seu pare, un home sempre 
a l’aguait: el cuiner exhalava una aura d’aprensió continguda, com 
si preveiés els desastres més inesperats, i la serietat del fill, d’algu-
na manera, reflectia aquell fet. En efecte, el noi s’assemblava tant 
al seu progenitor que alguns dels llenyataires havien mostrat la 
seva sorpresa pel fet que no manifestés també la pronunciada coi-
xesa del pare.

El cuiner sabia molt bé que, efectivament, era el jove cana-
denc qui havia caigut sota els troncs. Havia estat ell qui havia 
previngut els raiers que l’Angel encara estava massa «verd» per 
transportar socs al riu; el minyó no hauria d’haver provat de des-
fer un embús. De tota manera, era probable que hagués estat cosa 
seva, ansiós per agradar als grans, i potser ells, al principi, no 
s’havien adonat del que feia.

Segons el cuiner, l’Angel Pope també havia estat massa verd 
(i massa maldestre) per treballar a prop de la serra principal d’una 
serradora. Aquell era el territori exclusiu del serrador en cap, un 
càrrec altament qualificat. El planificador de producció també 
tenia una funció força qualificada, tot i que no especialment peri-
llosa.

Les ocupacions més perilloses i menys qualificades incloïen 
les feines a la plataforma, on els troncs s’entraven rodant a la nau 
i es carregaven al carro de la serra, i descarregar els socs dels ca-
mions. Abans de l’arribada dels carregadors mecànics, els troncs 
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es descarregaven alliberant unes plataformes situades als laterals 
del camió, fet que permetia que tota la càrrega rodolés a terra de 
cop. Però de vegades les plataformes no es deixaven anar i, de tant 
en tant, els homes quedaven atrapats sota una cascada de troncs 
mentre miraven de desencallar-les.

A parer del cuiner, l’Angel no hauria d’haver tingut cap ocu-
pació que l’obligués a ser a prop de troncs en moviment. Als ra-
iers, però, el noi canadenc els havia caigut tan bé com al cuiner i 
al seu fill, i l’Angel havia dit que a la cuina s’hi avorria. Volia una 
feina més física i li agradava l’aire lliure.

El zac-zac incessant de les ganxes enfonsant-se als troncs es 
va veure interromput breument pels crits dels raiers que havien 
vist la ganxa de l’Angel més de cinquanta metres riu avall del punt 
on el noi havia desaparegut. El pal de quatre metres i mig flotava 
lluny dels troncs, on el corrent l’havia arrossegat.

El cuiner va veure que el raier del canell trencat havia arribat 
a la riba amb la ganxa a la mà bona. De primer perquè li coneixia 
la manera de renegar, i només en segon lloc pels cabells embu-
llats i la barba enredada, va reconèixer que l’home ferit era en 
Ketchum, que no era precisament un neòfit en la traïdoria que 
podia exhibir un transport de troncs.

Era abril, no gaire més tard del desglaç de les darreres clapes 
de neu i l’inici de l’estació fangosa, però no feia gaire que el gel 
s’havia trencat a la part alta del riu i els primers troncs havien 
baixat a través de la capa de glaç de la conca alta als llacs de Dum-
mer. El riu baixava gèlid i crescut. Molts llenyataires duien bar-
bes espesses i cabells llargs que els proporcionarien una protecció 
més aviat minsa contra les mosques negres a mitjan maig.

En Ketchum jeia boca amunt a la riba del riu, com un ós em-
barrancat. La massa de troncs mòbil lliscava davant seu. Sembla-
va un rai salvavides, i els raiers que hi continuaven al damunt 
semblaven nàufrags al mig del mar, només que aquell mar passa-
va d’un moment a l’altre d’un color marró verdós a negre blavós. 
L’aigua del Twisted River estava fortament tenyida de tanins.

—Merda, Angel! —va cridar en Ketchum—. T’he dit: «Mou 
els peus, Angel. No paris de moure els peus!». Merda!
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La gran extensió de troncs no havia estat un rai salvavides per 
a l’Angel, que segur que s’havia ofegat o havia mort esclafat abans 
del meandre, tot i que els raiers —i en Ketchum entre ells— se-
guirien el transport de troncs pel cap baix fins al punt on el Twis-
ted River desembocava a l’embassament de Pontook, a la presa 
de la Dona Morta. La presa de Pontook, al riu Androscoggin, 
havia donat lloc a l’embassament. Després que els troncs es dei-
xessin anar a l’Androscoggin, topaven amb la zona de classificació 
de Milan. A Berlin, l’Androscoggin davallava seixanta metres en 
cinc quilòmetres; dos molins de paper semblava que dividien el 
riu a la zona de classificació de Berlin. No era inconcebible que 
el jove Angel Pope, de Toronto, ja fos de camí cap allà.

En caure la nit, el cuiner i el seu fill encara recuperaven per als 
àpats de l’endemà les sobres dels sopars intactes que havien que-
dat a la petita barraca menjador de l’assentament, que constituïa 
la cuina del que s’anomenava el poble de Twisted River, un nucli 
amb prou feines més gran i una mica menys provisional que un 
campament de tala. Fins no feia gaire, l’única barraca menjador 
que hi havia al llarg del transport fluvial era de tot menys una 
barraca: hi havia hagut una cuina itinerant fixada a la plataforma 
d’un camió, i un camió adjacent amb un menjador modular que 
es podia muntar i desmuntar. Això era a l’època que els camions 
traslladaven contínuament el campament amunt i avall del Twis-
ted River, allà on es disposessin a treballar els llenyataires.

En aquells dies, excepte els caps de setmana, els homes rara-
ment tornaven al poble de Twisted River per menjar o dormir. 
Sovint el cuiner del camp s’instal·lava en una tenda de campanya. 
Tot havia de ser perfectament portable; fins i tot les cabanes dor-
mitori estaven construïdes sobre plataformes de camió.

Ara, ningú no sabia què seria de Twisted River, un poble amb 
prou feines pròsper situat a mig camí entre la part encalmada del 
riu i els llacs de Dummer. Hi vivien els empleats de la serradora i 
les seves famílies, i la companyia fustera hi mantenia barracons 
per als treballadors més eventuals, que no només incloïen els 
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temporers francocanadencs, sinó també la majoria de raiers i la 
resta de llenyataires. La companyia també hi tenia l’esmentada 
cuina, més ben equipada, una barraca menjador amb cara i ulls 
per al cuiner i el seu fill. Però, durant quant de temps més? No 
ho sabia ni tan sols l’amo de la companyia fustera.

La indústria fustera experimentava una època de transforma-
ció: un dia tots els treballadors podrien treballar des de casa. Els 
campaments —i fins i tot els assentaments lleugerament menys 
marginals, com Twisted River— s’extingien. Fins i tot desaparei-
xien les wanigan; aquelles curioses cabanes per dormir, menjar i 
desar els estris que no només es muntaven sobre els camions, 
sobre rodes o sobre erugues, sinó que sovint anaven remolcades 
per barques o rais.

La rentaplats índia que treballava a la cuina havia explicat 
temps enrere al fill del cuiner que wanigan era una paraula abena-
ki, cosa que va fer que el noi es preguntés si ella pertanyia a aque-
lla tribu. Potser només sabia l’origen de la paraula, o potser no-
més ho havia fet veure. (El fill del cuiner havia anat a escola amb 
un nen indi que li havia dit que wanigan era d’origen algonquí.)

Mentre durava el trajecte, la feina dels transportadors s’allar-
gava des de l’alba fins que es feia fosc. El protocol establia que 
s’havia d’alimentar els treballadors quatre cops al dia. Antiga-
ment, quan les wanigan no podien assolir la riba del riu, els dos 
àpats de mig dia es carregaven a peu fins als raiers. El primer i 
l’últim àpat se servien al camp base (ara, a la barraca menjador). 
Aquella nit, però, a causa de l’afecte que sentien per l’Angel, la 
majoria de raiers s’havien perdut l’últim àpat del dia a la barraca. 
Havien seguit el corrent de troncs durant tot el capvespre, fins 
que la foscor els havia obligat a aturar-se; no només la foscor, sinó 
la consciència creixent que cap d’ells no sabia si la presa de la 
Dona Morta era oberta. Des de Twisted River, els troncs —pro-
bablement amb l’Angel entre ells— podien haver arribat ja a 
l’embassament de Pontook, sempre que la presa de la Dona Mor-
ta no fos tancada. En canvi, si les preses de Pontook i de la Dona 
Morta eren obertes, el cos del jove canadenc ja devia davallar a 
tota velocitat per l’Androscoggin. Ningú no sabia millor que en 
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Ketchum que allà no hi hauria pràcticament cap probabilitat de 
trobar l’Angel.

El cuiner va saber que els raiers havien suspès la cerca quan 
des de la porta mosquitera de la cuina va sentir-los recolzar les 
ganxes a la paret de la barraca. Tot i ser negra nit, alguns dels 
esgotats buscadors van fer cap al menjador. El cuiner no es va 
veure amb cor de fer-los fora. Totes les ajudantes havien marxat 
cap a casa; totes menys la rentaplats índia, que moltes nits es que-
dava fins tard. El cuiner, que duia l’enrevessat nom de Dominic 
Baciagalupo —o «Cookie», com l’anomenaven els raiers—, va 
preparar-los un ressopó que els va servir el seu fill de dotze anys.

—On és en Ketchum? —va preguntar el noi al seu pare.
—Probablement guarint-se el canell —va respondre el cui-

ner.
—M’hi jugo el coll que es mor de gana —va dir el marrec—, 

però és dur com una mala cosa.
—És molt dur per ser un bevedor —va estar d’acord en Do-

minic, tot i que per dins pensava que potser en Ketchum no era 
prou dur per a tot allò. Segurament la pèrdua de l’Angel Pope 
seria més dolorosa per a ell, va reflexionar el cuiner, perquè el 
veterà llenyataire havia pres el jove canadenc sota la seva protec-
ció. Ell n’havia tingut cura, o si més no ho havia provat.

En Ketchum tenia els cabells i la barba negres com el quitrà, 
d’aquell color carbonitzat del sutge, més fosc que el pèl d’un ós 
negre americà. S’havia casat de molt jove, i més d’un cop. No 
tenia contacte amb els seus fills, que s’havien fet grans i havien fet 
el seu camí. Vivia tot l’any en un dels barracons, o en alguna fon-
da atrotinada, si no en una wanigan construïda per ell mateix a la 
seva camioneta, on gairebé havia mort congelat les nits d’hivern 
que, borratxo com una sopa, s’hi havia quedat adormit. Però en 
Ketchum havia mantingut l’Angel lluny de l’alcohol, i havia allu-
nyat del jove canadenc no poques dones de l’anomenada «sala de 
ball».

—Ets massa jove, Angel —li havia sentit dir el cuiner a en 
Ketchum—. A més, amb aquelles dones pots enxampar coses es-
tranyes.
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En Ketchum ho sabria prou bé, havia pensat el cuiner. En 
Dominic sabia que el veterà raier i llenyataire havia pres força 
més mal a la vida que no trencant-se el canell en un corrent de 
troncs.

El xiulet constant i la llum intermitent dels pilots de la cuina de 
gas —una vella Garland amb dos forns, vuit fogons i una sala-
mandra recremada al damunt— semblaven harmonitzar perfec-
tament amb les lamentacions dels raiers durant el ressopó. El noi 
desaparegut, a qui havien adoptat com ho haurien fet amb un 
animaló extraviat, els havia captivat. I també havia captivat el cui-
ner. Potser veia en aquell adolescent excepcionalment alegre la 
futura encarnació del seu fill de dotze anys; l’Angel tenia una ex-
pressió agradable i una curiositat sincera, i no mostrava ni un bri 
de l’amargor introspectiva que semblava afectar els pocs nois de 
la seva edat que acabaven en un indret dur i rudimentari com 
Twisted River.

Tenint en compte que el jove els havia dit que havia fugit de 
casa feia poc, la seva disposició d’ànim era encara més sorpre-
nent.

—Ets italià, oi? —li havia preguntat en Dominic Baciaga-
lupo.

—No sóc nascut a Itàlia ni parlo italià... No es pot dir que 
siguis gaire italià, si véns de Toronto... —havia contestat l’Angel.

El cuiner s’havia mossegat la llengua. Sabia quatre coses dels 
italians de Boston. Alguns semblava que en feien tot un proble-
ma, de fins a quin punt eren italians. I el cuiner sabia que l’Angel, 
al vell país, probablement hauria estat un Angelo. (Quan en Do-
minic era petit, la seva mare l’anomenava Angelù amb el seu ac-
cent sicilià.)

Després de l’accident, però, no es va trobar res que dugués 
escrit el nom d’Angel Pope. Entre les poques pertinences del noi 
no hi havia cap llibre ni cap carta que l’identifiqués. Si havia tin-
gut cap mena d’identificació, havia desaparegut arrossegada amb 
ell riu avall, probablement a la butxaca dels seus pantalons de 
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peto. I si no aconseguien localitzar-ne el cos, no tindrien mane-
ra d’informar la família de l’Angel, o qui fos de qui el noi havia 
fugit.

Legalment o no, amb papers o sense, l’Angel Pope havia 
aconseguit travessar la frontera canadenca fins a Nou Hamp- 
shire. I no precisament com era més habitual: l’Angel no havia 
arribat des del Quebec. S’ho havia manegat per fer-ho des d’On-
tario. No era francocanadenc. El cuiner no li havia sentit pro-
nunciar mai ni una sola paraula en francès ni en italià, i els fran-
cocanadencs del campament no havien volgut tenir res a veure 
amb el noi fugitiu. Pel que es veia, els anglocanadencs no els 
agradaven. Per la seva banda, l’Angel es mantenia allunyat dels 
francesos; s’hauria dit que els quebequesos li feien tan poca grà-
cia com ell a ells.

En Dominic havia respectat la intimitat del noi. Ara desitja-
va haver esbrinat més detalls sobre ell i la seva procedència. L’An-
gel havia estat un company franc i bondadós per al fill de dotze 
anys del cuiner, en Daniel, o Danny, com l’anomenaven els raiers 
i els serradors.

Gairebé tots els homes en edat de treballar de Twisted River 
coneixien el cuiner i el seu fill. I algunes dones, també. En Domi-
nic n’havia hagut de conèixer unes quantes —principalment, per-
què l’ajudessin a cuidar el seu fill—, ja que havia perdut la seva 
dona, la jove mare d’en Danny, feia una dècada, que ara semblava 
una eternitat. 

En Dominic Baciagalupo sospitava que l’Angel Pope havia 
treballat en alguna cuina; el noi havia acomplert la seva tasca sen-
se gaire entusiasme però sense rondinar, i amb una economia de 
moviments que havia de sorgir per força del costum, malgrat 
l’avorriment declarat que li provocava tot el que tingués a veure 
amb les cassoles i la seva facilitat per tallar-se amb el ganivet.

D’altra banda, el jove canadenc era un lector àvid. Havia 
manllevat molts dels llibres que havien pertanyut a la difunta 
dona d’en Dominic, i sovint llegia en veu alta a en Daniel. De fet, 
en Ketchum era de l’opinió que li havia llegit «en excés» Robert 
Louis Stevenson; no només Segrestat i L’illa del tresor, sinó la seva 
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obra pòstuma inacabada, St. Ives, que segons en Ketchum hauria 
d’haver mort amb l’autor. Al moment de l’accident al riu, l’Angel 
li llegia El dinamiter. (En Ketchum encara no havia fet pública la 
seva opinió sobre aquella obra en particular.)

Fos quin fos el passat de l’Angel Pope, era evident que havia 
rebut educació. En qualsevol cas, més que no pas la majoria de 
francocanadencs que el cuiner havia conegut. (I més que molts 
dels serradors i llenyataires locals.)

—Per què ha hagut de morir, l’Angel? —va preguntar en 
Danny al seu pare.

El marrec de dotze anys ajudava el cuiner a netejar les taules 
després que els últims raiers se n’haguessin anat al llit (o a beure, 
potser). La rentaplats índia, que sovint es quedava fins ben entra-
da la nit, com a mínim més enllà de l’hora de ficar-se al llit d’en 
Danny, havia enllestit la feina i se n’havia anat amb el seu camió 
cap al poble.

—L’Angel no ha hagut de morir, Daniel. Ha estat un acci-
dent, un accident evitable.

El lèxic del cuiner feia sovint referència als accidents evita-
bles, i el seu fill de dotze anys estava més que familiaritzat amb les 
seves idees funestes i fatalistes sobre la fal·libilitat humana, i molt 
particularment sobre la temeritat de la joventut.

—Estava massa verd per prendre part en un transport —va 
dir, com si allò fos tot el comentari que se’n podia fer.

En Danny Baciagalupo se sabia de memòria totes les coses 
per a les quals l’Angel, o qualsevol noi de la seva edat, estava mas-
sa «verd». El cuiner fins i tot hauria volgut mantenir l’Angel 
apartat de la gafa. (La característica principal de la gafa era el 
ganxo articulat de la punta, que permetia fer rodar els troncs més 
pesats a mà.)

Segons en Ketchum, els «vells temps» havien estat més peri-
llosos. El raier afirmava que treballar amb els cavalls i arrossegar 
els troncs des dels boscos hivernals era una tasca molt arriscada. 
A l’hivern, i d’allò no en feia tants anys, els llenyataires s’enfila-
ven muntanya amunt, talaven arbres i utilitzaven cavalls per ex-
treure la fusta tronc a tronc, arrossegant carros sense rodes que 
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lliscaven com un trineu sobre una neu glaçada que ni tan sols les 
peülles dels cavalls eren capaces de travessar, ja que els solcs dels 
carros deixats als camins recorreguts pels cavalls es glaçaven cada 
nit. Després arribava l’estació del desglaç i el fang, i —«en aquell 
temps», com deia en Ketchum— tots els treballs al bosc queda-
ven aturats.

Però fins i tot allò estava canviant. A mesura que apareixien 
màquines que podien treballar enmig del fang i recórrer distàn-
cies molt més llargues fins a camins que estaven en millors con-
dicions i es podien utilitzar tot l’any, l’estació fangosa deixava de 
ser un problema i els cavalls donaven pas a tractors amb eru-
gues.

Els bulldòzers permetien construir una carretera fins al lloc ma-
teix de la tala, des d’on la fusta podia ser transportada per un camió 
fins a un punt fàcilment accessible d’un riu, un estany o un llac. De 
fet, el transport per carretera aviat eliminaria la necessitat del 
transport fluvial. Quedaven lluny els dies en què s’utilitzava un 
cabrestant per ajudar els cavalls a baixar els pendents més pro-
nunciats.

—La gropa els podia relliscar pendent avall —havia explicat 
en Ketchum al jove Dan. (En Ketchum apreciava molt els bous 
per la seva estabilitat en grans gruixos de neu, però no s’havien 
emprat mai gaire.)

Enrere quedaven també els dies del transport en tren directa-
ment des del bosc. Tot plegat s’havia acabat a la vall de Pemige-
wasset l’any 1948, el mateix any que un dels cosins d’en Ketchum 
havia mort atropellat per una locomotora Shay al molí paperer de 
Livermore Falls. La Shay pesava cinquanta tones i s’havia utilit-
zat per extreure la darrera via que quedava al bosc. Als anys cin-
quanta, els antics terraplens van donar pas a camins molt ferms 
per als camions, però en Ketchum encara recordava un assassinat 
a la Beebe River Railroad a l’època en què feia de cotxer d’un 
trineu carregat amb fusta verge d’avet roig estirat per quatre ca-
valls. En Ketchum també havia estat cotxer en un dels primers 
vehicles de vapor de Lombard, un cotxe portat per un cavall: 
l’animal feia anar a dreta i esquerra els esquís frontals del vehicle, 
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i el cotxer anava assegut al capdavant de l’arrossegador de troncs. 
Els models posteriors havien substituït el cavall i el cotxer per un 
timoner que feia anar un volant. En Ketchum, com sabia en 
Danny Baciagalupo, també havia estat timoner. En Ketchum, 
com era evident, havia fet de tot.

Ara, als vells camins per on els Lombard arrossegaven troncs al 
voltant de Twisted River, hi regnaven els camions, tot i que en al-
gun marge encara s’hi veia algun vehicle de vapor abandonat. (En-
cara n’hi ha un de dret a Twisted River, i un altre d’inclinat al 
campament de tala de West Dummer, o Paris, tal com se’l solia 
anomenar per la Paris Manufacturing Company de Paris, Maine.)

El Phillips Brook fluïa per Paris i s’unia a l’Ammonoosuc per 
acabar desembocant al riu Connecticut. Els raiers hi transporta-
ven troncs de fusta dura fins a Paris, i també certa quantitat de 
fusta de trituració. La serradora de Paris processava exclusiva-
ment fusta dura —a la fàbrica de Maine s’hi construïen trineus—, 
i l’adopció del vapor per a l’accionament de les serres havia fet 
que el cobert per a cavalls del campament es convertís en una 
botiga de maquinària. A Paris hi havia també la casa del gerent de 
la serradora, un barracó per a setanta-cinc homes i una cantina, a 
més d’algun habitatge rudimentari per a famílies; tot això per no 
esmentar un hort de pomers plantats amb cert optimisme i una 
escola. El fet que al poble de Twisted River no hi hagués cap es-
cola, ni que ningú no hagués estat prou optimista pel que feia a la 
capacitat de permanència de l’assentament per plantar-hi cap po-
mer, va donar lloc a l’opinió (defensada principalment a Paris) 
que el campament de tala era una comunitat més civilitzada i 
menys provisional que Twisted River.

Cap endeví situat al capdamunt del turó que dividia els dos 
assentaments no hauria estat prou estúpid per predir-los èxit o 
longevitat a cap dels dos. En Danny Baciagalupo havia sentit en 
Ketchum predir la fatalitat tant per al campament de Paris com 
per a Twisted River, però en Ketchum «no era gaire amic del 
progrés», en paraules del cuiner al seu fill. En Dominic Baciaga-
lupo no era un bon rondallaire, i molt sovint expressava els seus 
dubtes davant les històries d’en Ketchum.
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