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O FICINA F EDERAL D ’I NVESTIGACIÓ (FBI)
Filadèlfia, Pennsilvània

Oficina del director adjunt

MEMORÀNDUM INTERN
DATA:

04/08/2016

DE:

GORDON COLE, director adjunt

PER A:

TAMARA PRESTON, agent especial

Benvolgut agent [nom eliminat]:
El material adjunt és confidencial i aprovat perquè només vostè el revisi.
El dossier adjunt es va recuperar el 17/07/2016 de l’escena d’un crim que encara s’està investigant. Tots els
detalls d’aquest cas estan classificats tres nivells per sobre d’alt secret.
L’hi confiem a vostè perquè en faci una anàlisi integral, catalogant i posant referències al contingut
fonamentant-se en totes les bases de dades conegudes considerades codi vermell. Necessitem saber i
verificar la persona o persones responsables de l’elaboració d’aquest dossier, i ho necessitem per ahir!
Antecedents: el contingut del dossier aparentment té alguna relació amb una investigació duta a terme al
nord-oest de l’estat de Washington fa molt de temps per l’agent especial Dale Cooper, que en aquella època
treballava sota les meves ordres.
Es tractava d’una sèrie d’homicidis al centre i a la rodalia d’una petita població anomenada Twin Peaks, en
particular l’assassinat d’una jove que es deia Laura Palmer. Aquell cas es considera tancat, però conté
alguns aspectes que poden ser importants per a la seva feina, de manera que li garantim l’accés a tots els
arxius i les gravacions de l’agent Cooper.
També s’adjunta un document amb el més destacat de la revisió prèvia del dossier per part del personal de
l’Oficina.
Arremangui’s i posi’s a treballar en això —cada segon compta—, i informi’m dels resultats tan aviat com
sigui possible.
Atentament,

Director adjunt Gordon Cole
P. S. Quan acabi amb això vingui’m a veure immediatament, potser tindré més coses per a vostè.
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O FICINA F EDERAL D ’I NVESTIGACIÓ (FBI)

CLASSIFICAT

Filadèlfia, Pennsilvània

DATA:

TEMA:

04/08/2016

CRONOLOGIA DE LA REVISIÓ DEL DOSSIER

PRESENTAT PER:

COLE, GORDON

SINOPSI DELS FETS :

El següent dossier va ser recuperat el (eliminat
(eliminat).
(eliminat)
Hora
ora i lloc indicats, però estan classificats com a estrictament
estrictame RESTRINGITS.
RESTRINGITS
Elss agents
gents de camp (xxxxxxxxxx) i (xxxxxxxxxx)) van descobrir el dossier mentre treballaven
treballave
en la missió (xxxxxxx).
). Es va recuperar de l’escena
s
d’un crim que encara està classificat com
co a
no resolt i podria tenir relació amb un crim (o crims)) anterior del 1991 que està igualment
igual
igualme
classificat.
El dossier es va presentar al DIRECTOR el 17/07/2016
17/07/2016.
El dossier
ossier va ser enviat pel DIRECTOR a la Secció de Suport d’Investigacions
d Investigacions i Operacions
Ope
Operaci
(SSIO) el 20/07/2016.
L’agent
L
agent
gent especial Tamara Preston començarà l’anàlisi
l anàlisi i l’informe
l informe de validesa. Tota la tasca es
e durà
du
a terme en una sala blanca a la seu central de ll’FBI,
FBI, oon es mantindrà el dossie
dossier.
dossier
PRIORITAT MANIFESTADA:: identificar la persona o les persones que van elaborar el dossie
dossier.
dossier
CONFIRMAT:: l’agent especial TP ha completat totes les comprovacions d’antecede
d’antecedents
necessàries,
àries, i ha presentat els formularis SF-86 i FD-258
FD-258.
CONFIRMAT:: s’ha
s ha adjudicat a ll’agent
agent especial TP una acreditació de seguretat per acce
accedir a
informació
ormació confidencial a partir del 2009, i s’ha
s ha nomenat oficial d’enllaç
d enllaç ajudant amb el Grup
Gr de
Treball
reball
ball Especial B(eliminat)) i tots els arxius relacionats, per Acreditació Criptografia
Criptografi 12.
12
CONFIRMAT:: l’agent especial TP informarà
marà exclusivament el cap del Grup de Treball Especia
Especial
B i el DIRECTOR.
CONFIRMAT:: l’agent especial TP comença la primera anàlisi el 05/08/2016
05/08/2016.
05/08/201
Tots
ots els comentaris i anotacions seran inclosos i firmats ambb inicials
inicials.

APR
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Filadèlfia, Pennsilvània

OBSERVACIONS PRELIMINARS DE L’ANALISTA
Tot seguit exposo les meves reflexions després d’una ràpida revisió del dossier i abans
de començar la feina que ens ocupa:
Els mitjans, la metodologia i la motivació per a l’elaboració d’aquests documents i material efímer seran comentats i firmats amb inicials (TP) com a entrades separades en els
marges. Tot el contingut es presenta en l’ordre en què apareix en el dossier original,
sense revisió. Aquest ordre dels documents, segons el que es pot apreciar a primera
vista, sembla que és cronològic i com a resultat presenta un sentit de la narrativa històrica directe, si bé intermitent. Pel que fa al que expressa aquesta narrativa, tal com
s’ha dit presentaré els meus comentaris del principi al final.
L’autor o autora s’identifica en les pàgines del manuscrit com “l’Arxiver”. Atès l’abast
del dossier i la manera com l’Arxiver l’ha organitzat, intentaré oferir resums dins del
mateix treball a mesura que avanci.
El dossier va ser descobert dins d’una caixa de seguretat d’acer al carboni, de 43 ×
28 × 8 cm. La caixa de seguretat no era de mida estàndard i aparentment no sembla de
cap fabricant comercial conegut. També disposa d’un mecanisme de bloqueig triple que va
requerir uns grans esforços per poder-lo obrir.
Segons la meva opinió, aquesta caixa la podria haver
dissenyat personalment la persona que s’identifica com
l’Arxiver.
El dossier encaixa perfectament a l’interior de la
caixa, la qual cosa també suggereix que la caixa de
seguretat va ser feta a mida per guardar-lo.
El dossier està encabit i enquadernat dins d’una mena
de llibre de registre, el qual també sembla de fabricació pròpia i sofisticada. Les tapes repujades estan
formades per plaques revestides de tela de color verd
fosc.
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Filadèlfia, Pennsilvània

Sembla molt gastat, la qual cosa suggereix
que en algun moment va estar exposat als
elements. No obstant això —per sort—, després d’una inspecció més acurada un cop
obert, una funda rígida completament segellada i vulcanitzada recobreix les vores
superiors, inferiors i anteriors i he mantingut el contingut del llibre totalment fora
de perill.
L’única ornamentació visible en tot el llibre
és al llom i es mostra a la imatge inferior
dreta.
Amb menys d’1,25 centímetres de gruix i aparentment ornamentat a mà, mostra una sèrie
de triangles, el propòsit o el significat
dels quals, a primera vista, no queda clar.
INTERIOR DEL LLIBRE
Els documents presentats a l’interior semblen excel·lents facsímils dels originals.
Alguns semblen originals i, a causa de l’antiguitat, fràgils, però tots els continguts es
tornaran exactament tal com van aparèixer
originalment.
Cada pàgina està recoberta per una membrana de plàstic transparent (0,02 mm de gruix,
mesurat amb micròmetre digital), que sembla de fabricació estàndard, malgrat que les
dimensions inusuals suggereixen que les membranes també estan fetes a mida.
Aquesta membrana manté cada document al seu lloc. No es van fer servir ni coles ni
cintes adhesives per enganxar els documents a les pàgines de colors neutres, les quals
estan totes fetes amb paper del mateix gruix uniforme, semblant a una cartolina.
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Una inspecció més acurada de les vores de les membranes i les pàgines suggereix que
van ser tallades a mà i no produïdes en grans quantitats.
Gairebé tots els documents apareixen un a cada pàgina, deixant espai a la part superior i a la part inferior per a anotacions, suposadament fetes per l’Arxiver. Les
anotacions apareixen regularment al llarg de tot el dossier.
El dossier sembla que està dividit en seccions fàcilment identificades i subtitulades.
Aquí es presentaran en la forma i l’ordre originals. Tinc la intenció d’incloure-hi
els meus comentaris al marge. Aquests comentaris inclouran verificació de dades,
anàlisis i ocasionalment reaccions o comentaris personals. Sempre que sigui possible,
se seguirà la pista dels documents fins a la seva suposada font original i seran
verificats. Qualsevol cas de documents que no es puguin verificar serà degudament
anotat.
La meva intenció, dedicant-me d’aquesta manera al contingut del dossier, és aconseguir
el resultat manifestat i desitjat: determinar la identitat de l’Arxiver.

Jurat i certificat davant meu el dia 28/08/2016,
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* * * EX PO SICIÓ I N ICI A L1
Un home savi em va dir una vegada que el misteri és l’ingredient
més essencial de la vida, pel següent motiu: el misteri crea sorpresa, la qual condueix a la curiositat, la qual al seu torn proporciona la base del nostre desig d’entendre qui som i què som
realment.
La cerca de sentit al nucli de la vida ens porta a la contemplació d’un enigma etern. Els misteris són les històries que ens
expliquem a nosaltres mateixos per afrontar la resistència que
oposa la vida al nostre anhel per trobar respostes. Els misteris
abunden. Aquest continent, aquest país, els nostres propis orígens terrenals n’estan carregats; formen la base de la nostra
existència, precedeixen totes les nostres nocions infantils
d’“història”. La mitologia precedeix el nostre accés a la realitat històrica o científica, i, tal com ara sabem, va complir
bastant la mateixa funció per a les anteriors civilitzacions
--proporcionant sentit malgrat un univers indiferent i implacable--, però davant l’absència d’una realitat científicament
verificable a vegades és necessari considerar les dues realitats
com una de sola.
Per tant, és millor començar pel principi.
Signat i degudament jurat:
L ’A R X I V E R

1
No hi ha pàgina de títol, pàgina d’autor, taula de continguts, índex o apèndixs en tot
el llibre. No hi ha res, excepte
els freqüents comentaris interpretatius intercalats de
“l’Arxiver” i la següent exposició inicial, que fa les funcions
de “pròleg” abans de la primera “secció”. TP.
2

Escrit ocasionalment amb
nMJ1O-rWrg S13 Jr t,MO2r+*-rs
anterior, però sobretot escrit a
màquina; una primera anàlisi
S12W-3r .*Q m, 31J+ /-1qrble que aquestes notes siguin
totes de la mateixa mà. Les
seccions escrites a màquina
sembla que són producte de
la mateixa màquina d’escriure
manual, molt possiblement
una Corona Super G, un model
portàtil lleuger i popular que
es va començar a fabricar a la
dècada de 1970.
Tot seguit, el dossier simplement comença amb la primera sèrie de documents. TP.

2

7
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* 1 * E X T R A C T E DE L S D I A R I S DE
L ’ E X P E D I C I Ó DE W I L L I A M C L A R K
I MERIWETHER LEWIS.
2 0 DE S E T E M BR E DE 1 8 0 5
1

"12W-3r+ .*Q rMnI Q, +-rS+r
d’una entrada real dels famosos diaris publicats. El paper i
la tinta, aplicada aparentment amb una ploma, semblen apropiats al període. O
qm m, *2 PrS,h3MJ Qn+-r1-RM2rri de la lletra de William Clark
RQJ, ,Q*, RMr-M, 1-MOM2rJ,g 1 qm
m, Ju1-MOM2rJ 3r+QMnc ]Q S12tactat amb l’Arxiu Nacional i
Q,/Q-1 )Q-MWSrSMH ,1q-Q r.*Q,+
punt. TP.

2
Aquest passatge descriu la
primera trobada de Clark amb
la tribu coneguda posteriorment per nosaltres com els nez
percég m, r RM-g t2r,,1, /Q-P1rats”, que tenien una presència
,MO2MWSr+M)r Q2 r.*Q,+r /r-+
del territori. Aquest nom els el
van posar els primers caçadors
francesos, o coureurs des bois,
/Q- JurWSMH RQ Jr +-Mq* r JQ, L1MQ,
i altres ornaments enganxats
al nas.
Aquesta trobada va tenir
JJ1S /1S RQ,/-m, .*Q JuQn/Qdició es dirigís a la part
1-MQ2+rJ RQJ .*Q r)*M m, JuQ,tat de Washington i no gaire
lluny en direcció sud de l’actual ubicació de Twin Peaks.
L’endemà, aquells mateixos
homes van acompanyar Clark
a conèixer un altre cap de tribu que tenia el campament un
tros de riu avall. Aquest cap es
deia Cabells Trenats. TP.

1

2

|8
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* 2 * E X T R A C T E DE L S D I A R I S DE
L ’ E X P E D I C I Ó DE W I L L I A M C L A R K I
MERIWETHER LEWIS.
2 1 DE S E T E M BR E DE 1 8 0 5

1

]Q -Qq*+ Jr S12W-3rSMH Ru*2
Qn/Q-+ .*Q Nr )Q-MWSr+ r3q
tota seguretat que aquesta
secció està redactada amb la
JJQ+-r RQ 5MJJMr3 "Jr-K M m,
una part coneguda dels diaris
publicats històricament; els
dos caps de l’expedició efectivament s’havien separat uns
dies abans per caçar i aconseguir provisions. TP.

1

9
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*3 * EXTRA CTE D’ U NA CA RTA E SCRITA
P E R M E R I W E T H E R L E W I S A L PR E S I DE N T
T HO MA S J EF FERSO N. DATA DA
E L 2 5 DE S E T E M BR E DE L 1 8 0 5

| 10
008-124244-HISTORIA SECRETA DE TWIN PEAKS-01.indd 10

14/9/16 15:10

11

008-124244-HISTORIA SECRETA DE TWIN PEAKS-01.indd 11

|

14/9/16 15:10

1

Tota aquesta carta segueix
sent un enigma. No en trobo
cap registre en els diaris originals de L & C, ni cap menció
entre la voluminosa correspondència escrita per Lewis
al president Jefferson.
Abans de l’expedició, Lewis
havia estat secretari de Jefferson durant dos anys, va
viure a la Casa Blanca, i durant aquell temps es va con)Q-+M- Q2 *2 RQJ, ,Q*, S12WRQ2+, RQ 3m, S12Wr2(rc aJ
pare de Jefferson era soci del
negoci de l’avi de Lewis, i el
president coneixia Lewis des
.*Q Q-r /Q+M+g Lr .*Q )r S-mMnQ21 OrM-Q JJ*2l RQ Jr W2Sr .*Q
els Jefferson tenien a Virgínia.
Com que Lewis havia tingut un ampli contacte amb els
nadius americans durant la
,Q)r L1)Q2+*+g Or*RMr RQ -QJrcions cordials amb ells i sovint
defensava la seva causa, Jefferson va escollir personalment Lewis per dirigir el Cos
RQ vQ,S1q-M3Q2+c vQ,/-m,g
Lewis va escollir com a colíder
de l’expedició el seu antic comandant, l’explorador i militar
3m, Qn/Q-M3Q2+r+g 5MJJMr3
Clark.
L’elecció de Lewis per part
de Jefferson es va mantenir
en secret, així com l’expedició
mateixa. La compra de Louisiana encara no s’havia dut a
terme durant aquelles fases
RQ Jr /Jr2MWSrSMHg M QJ "1, RQ
Descobriment es dirigiria cap
a un territori hostil que tres
potències europees —francesos, espanyols i anglesos— te2MQ2 S13 r 1qLQS+M* /Q- r JQ,
seves ambicions d’expansió

| 12
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colonial. L’expedició estaria
plena de perills des del prinSM/M W2, rJ W2rJg Jr ,QO*-Q+r+
era primordial i cada segon
comptava.
La críptica referència de
Lewis a una conversa privada
amb Jefferson comporta una
M2)Q,+MOrSMH 3m, /-1P*2Rrc
]1 Qn/JMSr r3q 3m, RQ+rJJg Q2
certa manera, en el passatge
següent. TP.
1

2

2

En vista d’això, tots els indicis indicarien que aquesta
Sr-+r m, *2 QJrq1-r+ Q2Or2lX
\ +1+ M rMnhg Jur20JM,M S12W-3r
.*Q m, Jr SrJ_JMO-rWr RQ ZQpM,
OrM-Qqm r3q +1+r ,QO*-Q+r+c
"13 .*Q r.*Q,+ m, *2 RQJ,
pocs documents “originals”
del dossier, l’he sotmès de
manera independent a una
datació basada en carboni i
una prova química tant del
paper com de la tinta, per
veure si realment correspon
al període de temps establert
de principis del segle XIX.
En els diaris publicats no
es fa cap esment de cap viatge complementari fet per
Lewis durant aquell període
de temps. Tanmateix, en els
RMr-M, 1WSMrJ,g Q,S-M+, /QLewis i Clark, la següent en+-rRr 21 r/r-QMn W2, rJ Sr/ RQ
sis dies.
Segons l’opinió dels estudiosos de Lewis, aquest període de temps es va utilitzar per
a la construcció de les canoes
i per descansar i recuperar-se,
Lr .*Q q12r /r-+ RQ JuQn/QRMció s’havia posat malalta amb
trastorns intestinals relacionats amb la malària. TP.
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Que quedi manifest de bon
principi que no hi ha cap còpia
ni registre d’aquest escrit entre els documents presidenSMrJ, 1WSMrJ,g /Q-I RQ 21*
l’anàlisi de la lletra i les proves químiques del paper i la
+M2+r ,*OOQ-QMnQ2 .*Q m, 1q-r
de Thomas Jefferson.
El meu intent de seguir la
pista d’aquest escrit em va portar a una reserva oculta de diversos escrits suposadament
“perduts”, una recopilació de
manuscrits sense enquadernar
descoberts en els arxius de
Y12+MSQJJ1 QJ G@Ab /QJ WJJ
)M* 3m, O-r2 RQJ /-Q,MRQ2+g
Thomas Randolph Jefferson.
Aquest material es va transferir a l’atenció del Departament d’Estat en aquella època,
en una caixa etiquetada com a
“Privat – No examinat”.
]Q rSSQRM+ r r.*Q,+r -QS1pilació —a la dècada de 1940
es va traslladar a una secció de
Jr #MqJM1+QSr RQJ "12O-m, .*Q
requereix acreditació de màxima seguretat— i he quedat
P-r2Sr3Q2+ ,1-/-o,c Zr 3rL1ria d’aquests escrits no s’han
PQ+ 3rM /BqJMS,g Lr .*Q S12+Q2Q2 JQ, -QUQnM12, RQJ /-Q,Mdent sobre una sèrie de temes
estranys, dispars i esotèrics,
entre els quals hi ha el paper
de la francmaçoneria en les vides dels pares fundadors, el
“perill real i present” per a la
L1)Q ;Q/BqJMSrg M /Q- r Jr P-r2S-

maçoneria en si mateixa, dels
\J_J*3M2r+, RQ #r)MQ-r Ru$Rr3
Weishaupt —el fantasma d’una
conspiració paranoica peren2Q!g M +r3qm Jr Pr,SM2rSMH RQ
Jefferson pels elements sobrenaturals de la mitologia
dels nadius americans.
Jefferson i Lewis eren tots
dos importants francmaçons
de tota la vida, membres
d’una organització fraternal
.*Q )r ,1-OM- rJ ,QOJQ XV. El
seu propòsit original sembla
.*Q Q-r -QO*JrR1-g Lr .*Q Q,tablia uns estàndards profes,M12rJ, RQ .*rJMWSrSMH /Q- r
picapedrers alhora que servia com a intermediari entre
ells i els clients o les autoritats, una cosa molt semblant
a un gremi o un sindicat moderns. Al llarg dels segles, la
francmaçoneria va evolucionar en un cos fraternal universal i va ampliar la seva
rWJMrSMH 3m, Q2JJ0 RQJ, r-+Q,r2, /Q- Q,+Q2R-Qu, W2, r
Jur-+ RQ O1)Q-2r- M W2, M +1+ r
la fundació de governs, incloent-hi l’americà, adoptant un aire de secretisme i
W2, M +1+ RQ 3M,+MSM,3Qc aJ,
seus rituals, meticulosament reservats, i el seu simbolisme la converteixen en
una de les “societats secre+Q,s 3m, r2+MO*Q, RQ Jr NM,tòria coneguda.

*4 * E X T R A C T E D ’ U N D I A R I
TRO BAT E N ELS DO C U ME NT S
PR I VA T S DE L PR E S I DE N T
T HO MA S J EF FERSO N. NO
D A T A T : F I N A L S DE 1 8 0 5 ( ? ) 1

(Co n tin u a a la p à gin a 19)
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