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celebritat més estesa de ]onathan Swift,
la que podriem nomenar mundial, es la
basada en el seu GULLIVER, el primer viatge
del qual traduïm a continuació. Emperò,parallelament ad aquella, i limitada al clos de
l'Anglaterra (i més encara de l'Irlanda, sa
illa nadiua, de la qual fou ardent defensor,
menys potser per amor que per quimera als
politics de Londres), gaudeix una altra celebritat íntima (si cal dir-ho així), nostrada,
que diriem a Catalunya, tant tipica i tant
intensa, que auriola amb els prestigis de lo
tradicional la popular figura del genial degà
de Sant Patrici de Dublin. l es que tant com
l'obra !iteraria, i segurament d'una manera
més directa i eficaç, influí l'obra poIitica de
Swift sobre la societat britanica, que rebia amb
aviditat els memorables pamphlets pertocant
totes les qüestions que l'agitaven, escrits incessantment pel nostre autor. Si afegim ad ai;KQ
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que l'excentricitat, sovint monstruosa, del seu
caracter, enagrit per les contrarietats i el
despit, ha deixat entre 'ls seus compatriotes tot
un llegendari anecdotic d'episodis i frases, se
comprèn que la seva fama, voleiant pel món
sota un aspecte, estigui per un altre fixada a
lo més pregon de l'ànima del seu poble.
Els VIATGES DE GULLIVER han captivat
en tots temps l'atenció de les gents de les més
oposades condicions i edats. La satira formidable que s'hi enclou contra 'ls costums governamentals i parlamentaris interessa als politics
tant com als pensadors, que 'y veuen, a més,
ridiculitzades amb punyent ironia les passions
i febleses de l'orne: el mateix ¡¡¡terat troba.
en els pintorescos incidents que s'hi succeeixen,
un motiu de gojós esbargiment, mentre que
llur caient meravellós fa somniar els roman tics
i encisa 'ls infants. Aquelles fantastiques terres
de Lil'liput i Brobdingnag, poblades d'omes
respectivament diminuts i gegantins, constitueixen una creació de tant forta originalitat,
que ha sigut incorporada definitivament al
patrimoni comú de les idees universals. L'adjectiu li[-[ipucià, denotant per extensió una
extremada petitesa, pertany a totes les llengües
cultes per semblant d'altres, tals com olimpià.
estentori, utopic, pantagruelic, quixotesc, etc., que
són determinants de qualitats atribuïdes a
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essers o llocs imaginaris, fruit de les més altes
concepcions de l'esperit umà.
Fou l'any 1726 que '1 llibre de Swift aparegué en plena Anglaterra, somoguda i dividida
per violents lluites d'opinió que afectaven la
seva propria existencia social, causant l'efecte
d'un tro que esclatés sobre multituts passejantse al sol. L'estupor de la gent al veure-s en
presencia d'un orne que gosava caricaturitzar
tot, absolutament tot allò que fins alesores
s'avia tingut per intangible, no es per a dita.
Cap grandesa resistia l'examen de Swift: creencies i religions, estats i monarques, costums i
estaments socials, institucions i sistemes cientifics, etc., etc" eren posats en evidencia i
despiadadament assenyalades llurs imperfeccions. Les preocupacions, elevades convencionalment a la categoria de virtuts individuals
i col'lectives (tals l'orgull nacional, l'amor de
la gloria, l'ambició politica), eren presentades
com a defectes ridicols. La crítica restà sobtadament muda : <~cap norma de judici - diu el
Dr. Johnson - era aplicable a un llibre escrit
amb el més palès menyspreu del verisme i de
la regularitatt.
L'exit editorial correspongué a l'emoció
despertada; tant, que '1 preu de la primera
edició s'apujà, no obstant aver estat reimpresa
dugues vegades (comptant-sen així tres eixides),
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abans d'acabada d'estamp'lr la segona corretgida, que sortí a llum tot seguit al començament
de l'any següent de 1727. No tot-om, perxò,
vòlia veure· en el llibre l'intenci6 satírica
que l'informa, sinó que 'I vulgus se 'I prengué
tot bonament com una veridica relació de
viatges, i esdevingué 'I cas d'un marí qui assegurava aver conegut personalment el capità
Gulliver, de qui, segons ell, avia canviat
l'impressor només que 'I lloc de residencia.
Un vell gentleman, a qui 'I Dr. Arbuthnot
prestà 'I llibre, se n'anà tot dret cap al seu
mapa-mundi a cercar-hi Lil'liputl
Bé es cert que no 'Y ha agut mai un escriptor que agi conseguit una major versemblança
narrant fets impossibles. En les estades del
protagonista en els diferents països on el porta
l'imaginació de l'autor, una vegada establerta
la proporció de dimensions en que 's troba respecte de les dites terres i llurs abitants, aquella
es mantinguda sempre exacta en la acuradissima
descripci6 dels més insignificants detalls, corprenent-nos i empenyent-nos irresistiblement
envers una il'lusi6 propera de la genuïna credulitat de les persones d'esperit poc cultivat.
Molts han comparat Swift amb Rabelais, i
fins ne diu Voltaire que es un Rabelais perfeccionat, L'extraordinaria invenció dels arguments d'amdós escriptors podran devegades
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semblar-se, així com l'enginyositat dels procediments que, del rector de Meudon, imita
amb freqüencia el degà de Sant Patrici. Però
¡quina diferencia més gran no 'y ha entre 'Is
bons gegants rabelesians, representatius de la
religió baquica, de la fecunditat de la natura,
de la bondat, de la vera ciencia, de l'umanisme, de la Vida, i els personatges de Swift,
carregats de totes les tares i anormalitats del
genre umà, abominables representahts dèl revers de les coses, de les qualitats negatives,
de la malvestati del pessimisme! Menys encara
se semblen en l'estil, car l'expressió de Rabelais,
«sempre galant, suculent, traspuant; sempre
verdejant, sempre floreixent, sempre fruitosa;
plena d'u mor-s, plena de flors, plena de fruits,
plena de totes deIitances», així com diu ell
mateix de certa peça de l'indumentaria de
Gargantúa, contrasta amb la manera de dir
de Swift, fredament logica, seca i seriosa, sens
ornaments ni vivacitat ni entusiasme ni passió:
estil de cirurgià que no vol plaure ni divertir,
sinó curar; que, prenent cada objecte en detall,
el descompon metodicament, donant a.Ies coses
més extravagants un aire del tot natural, amb
un raonament sempre fonamentat, com el d'un
teorema de geometria. El gegant Pantagruel
de Rabelais tant aviat té tot un exèrcit a
¡'ombra de la seva llenga treta, com s'asseu a
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taula amb la gent d'aqueU exèrcit, sense per
això esbotzar el sostre de la casa on s'apleguen,
ni escampar la fam entorn d'eU malgrat les
quantitats fabuloses de viures que engoleix.
Swift, al contrari, no està subjecte a semblants
distraccions pertocant1es mesures: sa fantasia,
que va sempre proveïda de compas i d'escaire,
ens dirà, en sa pruïja de precisió, les mides
matematiques dels gegants de Brobdingnag i
les dels lilolipucians; les de Uurs vestits, de les
cases i dels utensilis, dels jardins i del bestiar;
el pes just dels aliments quotidians; i aixl successivament.
En una paraula: si l'obra de Rabelais,
veritable Bíblia de la Renaixença, ens encomana l'amor a l'umanitat i el goig de viure,
la de Swift ens predisposa, envers el nostre
proïsme, a una extremada desconfiança, possible engenradora de la misantropia.
LLUís

DEZTANY
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VIATGE A LIL"LIPUT

CAPITOL PRIMER

L'autor dóna algunes noticies d'ell mateix i de sa
familia. Ses primeres inclinacions a viat/aro Nau·
fraga, i, nedant per salvar la vida, ateny la platja
de la terra de LiNiput, es fet presoner, i es conduït
terra endins.

M
1. l' l

pare tenia una petita proprletat en el comtat
de Nottlngham. Jo era ·1 tercer dels seus cinc
filis. Ell m'envià, als catorze anys, al Col·legl Ema·
nuel, a Cambridge, on valg residir altres tres, apll·
cant·me amb assiduïtat als meus estudis; emperò,
la càrrega del meu manteniment (malgrat tenir un
passament molt mesqul) essent massa gran per a
una fortuna tant limitada, van aver de posar·me
d'aprenent a càl mestre Jaume Bates, un eminent
cirurgià de Londres, amb qui valg continuar quatre
anys. El meu pare ara com abans envlant·me
alguns dinerets, jo ·Is esmerçava Instruint-me en la
navegació I altres aplicacions de les matematlques,
utlls ad aquells que ·s proposen viatjar, lo qual sem·
ON
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pre vaig creure que avia de fer algun dia la meva
fortuna. Quan valg deixar mestre Bates, retorn! a
clll meu pare, on amb l'ajuda d'ell, del meu oncle
Joan I d'altres parents vaig aplegar quaranta lliures
esterlines, amb promesa de trenta més cada any per
mantenir-me a Leyden. Alll valg estudiar f1slca dos
anys I set mesos, sabent que 'm seria utU per als
viatges llargs.
Poc després de mon retorn de Leyden, valg esser
recomanat pel meu bon mestre Bates per esser admès
com a cirurgià a l'A urene/a, comanada pel capità
Abraham Pannell, amb qui valg anar tres anys i mig,
fent un viatge o dos a Llevant I algunes altres bandes.
Quan valg tornar, resolgui establir-me a Londres, a
lo que m'encoratjà mestre Bates, qui va recomanarme a molts clients. Vaig llogar part d'una caseta
al barri del Jurat Vell, i, aconsellat que canviés
d'estat, vaig casar·me amb Maria Burton, filla
segona d'Edmon Burton, mitger del carrer de la
Porta Nova, de qui vaig rebre quatre-centes lliures
com a dot.
Emperò '1 meu bon mestre Bates morint dos
anys després, I tenint jo pocs amics, els meus quefers
començaren a decaure, perquè la meva conciencia
no podia comportar que Imités les males pràctiques
de molts dels meus confrares. Avent, per tant, consultat amb la meva muller I amb alguns coneguts,
vaig determinar d'anar altra vegada per mar. Successivament valg esser cirurgià en dos vaixells, fent
alguns viatges, durant sis anys, a les Indies Orientals
i Occidentals, amb lo qual vaig conseguir algun
augment a ma fortuna. Mes ores de lleure les esmer-
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çava llegint els millors autors antics I moderns, estant sempre proveït d'un gran nombre de llibres; i,
quan baixava en terra, observant els costums i aptituts dels pobles, alxl com aprenent llurs Uenguatges,
pels quals tenia una gran facilitat gracies a la força
de la meva memorla.
El darrer d'aquests viatges no essent gaire afortunat, valg fastiguejar-me de la mar, fent proposit
de romandre a casa amb la meva muller i la meva
familia. Valg traslladar·me del Jurat VeU al carreró
dels Grillons, I d'alll a Wapping, confiant obtenir
parroquia entre 'Is marins; però no 'm sortiren els
comptes. Després de tres anys en espera que les
coses s'esmenessin, vaig acceptar una aventatjosa
oferta del capità Guillem Prichard, patró de l'Antilop,
qui estava preparant un viatge a les mars de Migjorn. Ferem vela de Bristol estant el 4 de maig de
1699, I el nostre viatge fou a la primeria molt ven'
turós.
No fóra propri, per bastantes raons, distreure '1
lector amb les particularitats de les nostres aventures
en aquelles mars: n'hi aurà prou d'Informar-lo que,
a nostre passatge d'alll a les Indies Orientals, forem
rocegats per una violent tempesta vers al NO. de
la Terra de Van-Dlemen. Per una observació 'ns trobàrem estar als 300 2' latitut S. Dotze de la nostra
tripulació eren morts per excés de treballi mal nodriment: els restants estaven en situació molt precaria.
Sobre '1 5 de novembre, que era al començament de
l'estiu en aquelles parts, estant el temps molt cobert,
els mariners oviraren una roca distant menys de
mig cable del vaixell; més el vent era tant fort, que'y
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forem empesos directament, i tot seguit contra ella
estellats. Sis de la tripulació, dels quals era jo un,
avent arriat la barca a la mar, trobàrem manera de
deseixir-nos del vaixell i de la roca. Remàrem, segons
la meva computació, prop de tres llegües, fins que no
poguerem més, estant ja retuts dels treballs passats
mentre forem en el vaixell. Per tant, ens abandonà·
rem a mercès de les ones, i abans de mitja ora la
barca fou cap-girada per una sobtada ratxa de nord.
Lo que esdevingué dels meus companys de la barca,
alxl com d'aquells que se salvaren sobre la roca o que
foren abandonats dins del vaixell, no 'u podria dir;
però concloc que foren tots perduts. Per la meva part,
valg nedar segons la sort me dirigia, essent empès
avant pel vent i la maror. Tot sovint deixava anar
mes cames cap al fons, I no conseguia tocar-ne; emperò, quan estava ja quasi defallit i incapaç de lluitar
més, vaig prendre peu: en aquell punt la tempesta
s'era bon xic amainada. La declivi tat era tant poca
que valg caminar prop d'una milla abans d'atenyer
la riba llavors que calculava que devien esser les vuit
del vespre. Alesores valg avançar terra endins prop de
mitja milla, emperò no 'ypogul descobrir cap senyal
de cases ni d'abitants : almenys, donat el meu estat
de feblesa, no 'u vaig observar. Jo estava extremadament afadlgat, l, amb això I la calor del temps I prop
de mitja plnta d'aiguardent que'm begui quan vaig
deixar el vaixell, me trobava força Inclinat a dormir.
M'ajagui damunt de l'erba, que era molt curta I tova,
I 'm vaig adormir tant profundament com no 'm
recorda haver-ho fet mal de ma vida, i, segons vaig
estimar, a la vora de nou ores, perquè quan me des-
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pertava era a punta d'alba. Vaig provar d'aixecar -me,
emperò no paguI moure-m ; car, ajagut d'esquen a
com estava, me trobava amb braços i cames moit
fort ment lligats de cada banda a terra, i els cabells,
que duia llargs i espessos, fixats de la mateixa manerà, aixl com me sentia diverses IIigadur~s primes a
travers del cos, de des les aixelles fins a les cuixes.
No podia mirar sin6 cap amunt: el sol comença va a
escalfar, I la claror me n'ofenia 'Is ulls. Sentia un
soroll confús tot entorn meu; però, en la postura en
que jeia, no podia veure res llevat del cel. Al cap de
poca estona valg sentir alguna cosa vivent moventse sobre ma cama esquerra ; la qual cosa, avançan t
suaumen t tot dret sobre '1 pit, vingué fins quasi a la
meva barba. Llavors, girant els ulls cap abaix tant
com pogul, vaig adonar-m e que allò era una criatura
umana que ni arribava a sis polsades d'alt, amb un
arc I fletxes a les mans I amb un carcaix a l'esquena .
AI mateix temps vaig sentir-m en almenys quaranta
més, de la mateixa mena (segons conjectu rava), scguint el primer. JO'm trobava en el mes extrema t astoramen t; i vaig xisclar tant fort. que tots ells se feren enrera esglaiats , I alguns d'ells, segons me digueren després, prenguer en mal de les caigudes que van
patir al saltar dels costats meus en terra. Amb tot,
retornare n aviat, i l'un d'ells, que s'aventu rà fins
a mirar-me en plena cara, alçant les mans i els ul's
cap -al cel en senyal d'admira ci6, cridà, amb VéU
estrident , però clara: . - Hekinah degull., i els altres
repetiren les mateixes paraules diverses vegades;
emperò alesores no sabia què significa ven. Jo jeia,
tot aquest temps, comelle ctor pot pensar, amb gran
2
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incomoditat. Per fi, lluitant per conseguir deslligarme, tingui la sort de trencar les cordetes i arrencar
les clavilles que subjectaven mon braç esquerre
a terra (d'on aixecant-lo fins a la cara, vaig descobrir
el procediment que avien seguit per a lligar-me).
Al mateix temps, d'uITa violenta estirada, que 'm féu
un mal excessi u, vaig af1 uixar un xic les cordetes que
retenien mos cab elIs a terra per la banda esquerra;
tant, que 'm fou tot just possible girar el cap cosa de
dugues ·polsades.Emperò aquelles criatures corregueren cap afora per segona vegada abans que pogués
agafar-les. Mentrestant s'era moguda una gran cridaria d'un accent molt penetrant; i, aix! que cessà,
vaig sentir l'un d'ells cridar fort : ~-Tolgo phonac/.
Llavors me senti, tot d'una, més d'un centenar de
fletxes descarregades sobre la meva mà esquerra,
que 'm punyiren lo mateix que altres tantes agulles;
i encara n'engegaren una altra volada en l'aire (tal
com ho fem amb les bombes a Europa), moltes de
les quais suposo que caigueren damunt del cos,
malgrat no sentir-les, i algunes a la cara, la qual vaig
cobrir-me desseguida amb la mà esquerra. Quan
aquest ruixat de fletxes fou passat, vaig llençar un
gemec d'aflicció i dolor; ! alesores, avent-me altra
volta esforçat per deseixir-me, descarregaren una
altra volada més grossa que no abans, i alguns d'ells
amb llances provaren de punxar-me 'Is costats,
Emperò jo portava, sortosament, un gec de pell de
brufol, que no pogueren traspassar. Vaig creure més
prudent jeure encara, i mon designi fou continuar
aix! fins a la nit, llavors que, la meva mà esquerra
essent ja deslligada, podria faci1ment deslliurar-me
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jo mateix; i, en quant als abitants, tenia ra6 de
6reure que podria plantar cara als més grans exèrcits
que poguessi n aixecar en contra meu, si aquells eren
tots de la l1)ateixa talla del que avia vist. Però la
fortuna disposà altramen t de mi. Quan aquella
gent observà que m'estava quiet, no desparar en més
fletxes, però pel soroll que oïa conegui que llur nombre creixia; i a unes quatre iardes lluny de mi, enfront de la meva orella dreta, vaig sentir durant
més d'una ora un colpejam ent aixl com el de .gent
treballan t. Llavors, girant el cap d'aquella banda
tant com les clavilles i les cordes m'ho permeter en,
vegi un cadafalc, aixecat a un peu i mig d'a terra,
capaç de contenir quatre dels abitants, amb dugues
o tres escales pel' pujar-hi; des d'on l'un d'ells, que
semblav a esser una persona de qualitat, me féu un
llarg parlamen t, del qual no vaig entendre ni una
sil·laba. Emperò jo avia d'aver mencion at que, abans
que tant principal personat ge comencé s sa oraci6,
cridà tres vegades : . - Langro dehul san!. (Aqueste s
paraules, aixf com les anteriors , me foren, temps a
venir, repetides i explicade s.) En aquell punt Una
cinquant ena dels abitants vinguere n i.mmedia tament, i tallaren les cordes que 'm retenien la part
esquerra del cap, lo qual me donà llibertat de girar-lo
a la dreta i d'observ ar la persona i el gest del que
estava parlant. Semblav a esser de mitja edat, I
més alt que qualsevo l dels altres tres que l'acompa nyaven, l'un dels quals era un patge que li tenia '1
rocec de la roba, I semblav a esser no gaire més gran
que '1 meu dit del mig: els altres dos permane ixien
un a cada costat per sostenir- lo. Actuava de tot en tot
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com un orador, i pogul observar molts periodes de
menaces, i altres de promeses, pietat i bondat. Respongui en poques paraules, emperò de la més umil
manera, alçant la mà dreta i els ulls vers el sol, com
invocant-lo per testimoni; i, trobant-me quasi mort
de fam, no avent menjat ni un sol boci des d'algunes
ores abans de deixar el vaixell fins a la present, vaig
sentir tant fort les exigencies de la natura sobre mi,
que no pagui estar-me de mostrar ma impaciencia
(potser contra les més estrictes regles de la decencia)
posant-me '1 dit repetidament a la boca per significar que necessitava aliment. L' hurgo (car aixl no·
menen un gran senyor, com després vaig saber)
m'entengué molt bé. Baixà del cadafalc i manà que'm
fossin arrambades als costats diverses escales, per les
quals més d'un centenar dels habitants pujaren i
s'encaminaren cap a la meva boca, carregats amb
covens plens de viandes que avien estat aparellats
i enviats ad aquell lloc per les ordres de llur rei aixl
que rebé la primera nova de mi. Vaig observar que
allò eren carns de diferents animals, però no pagui
distingir-les pel gust. Hi avia espatlles, cuixes i lloms
conformats lo mateix que 'ls de molt6 i molt ben
cuinats, però més petits que les ales d'una alosa.
Me 'n menjava dos o tres d'una queixalada, i prenia
a la vegada tres pans quasi tant grans com bales de
fusell. Me servien tant depressa com podien, manifestant per mil senyals l'admiraci6 i l'astorament
causats pel meu envolum i el meu apetit. Jo alesores
vaig fer una altra senya de com necessitava beure. Ells,
trobant' que pel meu menjar una petita quantitat
no 'm bastaria, i essent la gent més enginyosa, içaren
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amb força traça una de llurs més grans bótes de vi
i la feren rodolar. vers la meva mà, i li llevaren la
fonadura de l'un cap. Me la beguf d'un glop, lo qual
podia ben fer, car no contenia pas mitja pinta, i sabia
el mateix que '1 vi ordinari de Borgony a, sl bé molt
més delitós. Me portaren una segona bóta, que 'm
vaig engolir de la mateixa manera, fent-los senyal de
voler-ne més; emperò nO'n tenien d'altre per donarme. Quan aguf executad es aquestes meravelle s, ells
xisclaren de joia i ballaren damunt del meu pit, repetint diverses vegades, com feren abans: <- Hekinah
degul!t Me feren senyal que 'Is llencés avall les dugues
bótes, però advertin t de primer a la gent d'abalx
<:i'esquivar-se, cridant a grans veus : <- Borach
mevo/a!»; i quan vegeren ambdugu es b6tes enlaire,
allò fou un xiscle universal de «- Hekinah deguI/t.
Confesso que sovint estigui temptat, mentre passaven
avant i enrera sobre '1 meu cos, d'agafar- ne quaranta
o cinquant a dels primers que 'm venien a mà i rebotre-Is contra terra; emperò '1 record del que avia
patit, que probable ment no devia esser lo pitjor que
em podien fer,.l la paraula d'onor que 'Is havia donada, a la qual responia la meva docil conducta , me
tragueren aviat del cap semblan t pensada. Altrament jo -m considera va ara com lligat, per les lleis
de l'ospitali tat, a una gent que m'avien tractat amb
tanta generosi tat I magnificencia. En això estant, en
mes reflexion s, no podia admirar prou l'intrepid esa
d'aquells >diminut s mortals, que gosaven aventura r-se
a pujar i caminar damunt del meu cos mentre una
de les meves mans estava en llibertat, sens tremolar
a la vista d'una tant prodigios a criatura com jo '1s
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devia pareixer. Després d'algun temps, quan observaren que no demanava més menjar, aparegué
davant meu una persona d'alt llinatge, enviat de Sa
Majestat Imperial. S. E., avent pujat sobre '1 coll
de ma ·cama dreta, avançà amunt cap a la meva cara,
amb una dotzena dels del seu seguici. l, presentant
ses credencials amb el sagell reial, que m'aplicà a ran
mateix dels ulls, parlà prop de dèu minuts sense
gens d'irritació, però amb una mena de resolució
terminant: tot sovint assenyalava cap avant, que,
segons descobrí després, era cap a la ciutat capital,
distant prop de mitja milla, aon era acordat per S. M.,
en consell, que jo avia d'esser conduït. Vaig respondre-li en poques paraules, però debades, i li vaig fer
signes amb la mà deslligada, posant-la sobre l'altra
(però per damunt del cap de S. E., per por que topés
amb ell o amb son seguici), i desseguida sobre '1
meu cap i el meu cos, per significar que demanava
ma llibertat. Semblava aver-me entès prou bé, car
ell mogué '1 cap en senyal de desaprovació, i tingué
la seva mà en una certa postura per indicar-me que
devia esser conduït com a presoner. Noresmenys,
féu altres senyals per donar-me entenent que tindria
menjar i beguda suficients i molt bon tractament.
En aquell punt vaig pensar una vegada més intentar
de rompre mes lligadures, emperò sentia encara la
coïçor de les fletxes a la cara i a les mans, les quals
tenia totes plenes de butllofes, amb molts dels dards,
que 'y continuaven clavats; i observant, aixl mateix,
que '1 nombre dels meus enemics creixia, li doni a
entendre, amb el gest, que podien fer de mi lo que 'Is
plagués. Tot seguit l'hurgo el seu seguici's retiraren
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amb molta civilitat i gojós comport. Poc després
vaig oir una cridaria general, amb fr~qüents repeti.
cians de les paraules: «-Pep/om se/anl., i vaig sentir
gran nombre de gent a mon costat esquerre afluixant
les cordes, fins a tal grau, que'm fou possible girarme sobre la dreta i alleujar-me fent aigües, lo qual
vaig realitzar copiosament, amb gran astorament del
poble, que, endevinant pels meus moviments lo que
anava a fer, immediatament s'escampà a dreta i esquerra en dugues bandes per esquivar el torrent que,
amb soroll i violencia de tal, brollà de mi. Però abans
d'això ells.m'avien untat la cara i amb dugues mans
amb una mena d'engüent d'una flaire força agradable, el qual en pocs minuts me llevà del tot la coïçor
de llurs fletxes. Aquestes circumstancies, afegides
al refrescament rebut amb les vitualles i beguda,
ben nutritives, me predisposaren a dormir, i així
vaig fer-ho prop de vuit ores, segons m'asseguraren
després; i no era'l cas molt d'admirar, car els metges
avien, per ordre de l'emperador, mesclat una poció
. soporosa dins les bótes de vi.
Sembla que des del primer moment que vaig
esser descobert adormit, després de prendre terra,
l'emperador ne tingué noticia alhora per un correu,
i determinà, en son consell, que jo fos lligat de la
manera que he relatat (lo qual fou executat aquella
nit mentre dormia), que 'm fos enviada abundor de
vianda i beguda, i que una màquina fos aparellada
per traginar-me a la capital.
Aquesta resolució potser. podrà semblar molt
ardida i perillosa, i estic segur que no seria imitada
per cap princep d'Europa en ocasió semblant: no
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--obstant, a juí meu, era extremadament prudent,
aixl com generosa; car, suposant que aquella gent
agués intentat matar-me amb llances i lletxes mentre dormia, jo m'auria certament despertat al primer
sentiment de dolor, lo qual m'auria excitat la furor
i les forces talment finS a fer-me capaç de trencar les
cordetes que 'm lligaven; després de lo qual, no essent
ells prou potents per a resistir-me, no podien tampoc
esperar mercè.
Aquell poble compta amb els més excel'lents
matematics, i arriba a una gran perfecció en les arts
mecanlques, mitjançant la protecci6 i encoratjament de l'emperador, que es reputat gran fomentador de les cien cies I que posseeix moltes màquines
muntades sobre rodes per al transport d'arbres i altres grans pesos. Sovint basteix els seus més grossos
vaixells de guerra, alguns dels quals fan nou peus de
llargada, en els mateixos boscos on creixen els arbres
fusters; avent d'esser traginats dalt d'aquells enginys
a tres o quatre-centes Iardes abans d'arribar a la mar.
Cinc-cents fusters i enginyers foren immediatament
posats a l'obra per aparellar el giny més gran que
tenien. Era un marc de fusta aixecat tres polsades
de terra, d'uns set peus de lIargarla I quatre d'amplada, movent-se sobre vint-i-dugues rodes. La cridoria que sentia era motivada per l'arribada d'aquell
enginy, el qual sembla que s'era posat en carn! quatre ores després del meu aterrament. Fou atansat
paral'lelament a mi tal com jeia, més la principal
dificultat era d'aixecar-me i posar-me dins d'aquell
veïcol. Vuitanta forques, d'un peu d'alçada cascuna,
foren dreçades amb aquest proposlt, i unes cordes
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molt fortes, del gruix de fil d'empalomar, foren lligades a moltes benes que 'Is treballadors m'avien
cenyit entorn del coll, de les mans, del cos I de les
cames. Nou-cents amens dels més forts foren empleats a estirar aquelles cordes per medi de moltes
corrioles fixades dalt de les forques; i, alxl, en menys
de tres ores vaig esser içat de primer, i tot seguit
despenjat dins de l'enginy i alll prestament lligat.
Tot això -m fou explicat; car, mentre tota l'operació
estava fent-se, jo jeia en somni pregon, per la força
d'a.quella metzina soporifera deixatada en la-meva
beguda. Mil cinc·cents dels cavalls més grans de l'em·
perador, de prop de quatre polsades I mitja d'alçada
cascun, foren aplicats a rocegar-me vers la capital,
la qual, segons he dit, era a mitja milla de distancia.
Prop de quatre ores després que començàrem nostra
jornada, vaig despertar-me per causa d'un accident
molt ridicol. El carro avent-se aturat una. estona per
adobar quelcom que s'era espatllat, dos o tres dels
joves Indlgenes tingueren la curiositat de veure lo
que -Is semblava jo mentre dormia: s'enfilaren adalt
de l'enginy, I, avançant-se molt suaument fins a la
meva cara, l'un d'ells, un oficial de guardes, me ficà
dins de la narl1 esquerra l'aguada punta del seu
espontó, que -m pecigollejà '1 nas lo mateix que una
palleta, I -m féu esternudar vlolentment; i s'esquivaren en aquell punt, desapercebuts de tot-om.
Això esdevingué tres setmanes abans que sabés la
causa del meu tant sobtat despertament. La restant
part del dia ferem una llarga caminada, l'ns aturàrem
de nit, tenint cinc-cents guardes a cada banda, l'una
meitat amb antorxes I l'altra amb arcs I fletxes a
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punt de tirar si agués intentat, només, bellugar-me.
Al mati següent, a trenc d'alba, continuàrem la marxa, I prop de mig-dia arribàrem fins a dugues-centes
iardes de les portes de la ciutat. L'emperador i tota
la seva cort vingueren a trobar-nos; emperò 'ls seus
grans oficials no volgueren de cap de les maneres
tolerar a S. M. de fer perillar sa persona pujant-me
damunt del cos.
En el 1I0c on s'aturà '1 carro s'alçava un antic
temple, estimat com el més gran de tot el reialme,
el qual, avent sigut sullat, alguns anys abans, per un
crim, fou, d'acord amb els prejudicis d'aquella gent,
considerat com profà, i per aquesta raó avia estat
destinat a usatges comuns, i trets afora tots els ornaments I el parament. En aquell edifici fou determinat que m'allotgés. El portal, afrontant el N.,
era alt de prop de quatre peus i gaire-bé de dos peus
d'ample, i jo podia, ajupint-me, entafurar-m'hi folgadament. A cada costat de la porta 'y avia una
finestreta a no més alçada de sis polsades de terra
estant: per la de l'esquerra passaren, els cerraIIers
del rei, noranta-una cadenes semblants ad aquelles
d'on pengen els rellotges, les dames, a Europa, I
quasi tant gruixudes; les quals me foren fixades a
la cama esquerra amb trenta-sis panys. Davant
d'aquell temple, a l'altra banda del carni-ral, a vint
peus de distancia, hi avia una torreta, alta de cinc
peus almenys, on pujà l'emperador, amb molts
senyors principals de la seva cort, per tenir ocasió de
contemplar-me, segons me fou dit, car jo no 'ls podia
veure. Se computaren en més de cent-mil abitants
els que eixiren de la ciutat amb el mateix proposlt;
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l, a despit dels meus guardes, jo çrec que no degueren
esser pas menys de dèu mil els que successivament
pujaren assobre meu amb l'ajuda d'escales. Emperò
aviat elxl un ban proiblnt-ho sots pena de mort.
Quan els treballadors cregueren que m'era Impossible
escapar, tallaren totes les cordes que ·m tenien
empresonat. En aquell punt me valg alçar dret, en
la més melancollca disposició d'esperit que avia mal
sofert en ma vida. El brogit I l'astorament del poble
veient-me aixecar I caminar, no es per esser expressat.
Les cadenes que ·m subjectaven la cama esquerra
tenien prop de dugues Iardes de lIargaria, i ·m donaven llibertat, no solament de passejar-me endavant
I endarrera dins d'un semi-cercle, sinó que, estant
fixades a l'Interior l\ quatre polsades de la porta,
me permetien rocegar-me cap adins, i ajeure-m tot
llarg dintre del temple.

CAPITOL SEGON

L'emperador de LiI'Uput, acompanyat de molts de la
noblesa, ve a veure l'autor en el seu captiveri. La
persona i el vestit de l'emperador són descrits.
Omens savis designats per ensenyar llur llenguatge
a l'autor. Aquest guanya benvolença per sa placida
disposició. Ses butxaques són escorcollades i ses
pistoles segrestades.
me valg trobar dret en peus, vaig aguaitar
entorn meu, i aig de confessar que mai contempli una més plasent perspectiva. L'encontrada
semblava, de tots costats, com un jardl continuat;
i els camps closos, que eren generalment de quaranta
peus en caire, pareixien altres tants parterres de flors.
Aquells camps estaven entremesclats amb boscuries
de dugues canes; i els arbres més grans, segons podia
jutjar, semblaven esser alts de set peus. Jo veia la
ciutat a la banda esquerra, i semblava'l mateix que
una vista de ciutat pintada en un teatre.
Avia estat, durant bastantes ores, extremadament
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cuitat per les necessitats naturals; lo qual no era
meravella fent gaire-bé dos dies des del darrer que
m'avia alleugerit. Me trobava en grans dificultats
entre l'urgencia i la vergonya. El millor expedient
que 'm pogui pensar fou el d'entafurar-me adi.ns de
ma casa, lo qual tot segui t vaig fer; i, tancan t la porta
darrera meu, vaig anar tant lluny com la llargaria
de la cadena 'm comportava, i vaig descarregar el
cos de tant enutj6s farcell. Emperò aquesta fou
l'unica vegada que vaig esser culpable d'una acci6
tant sutza, per la qual no puc menys d'esperar de la
franquesa del lector alguna indulgencia després que
aurà madurament i amb imparcialitat considerat el
meu cas i l'angoixa en que'm trobava. Des d'aquella
ocasi6, ma constant pràctica fou, tant aviat com me
llevava, l'executar aquesta feina a l'aire lliure, allunyat en tota l'extensi6 de la meva cadena; i tots els
matins era presa la deguda cura, abans que vingués
gent, que la materia ofensiva fos emportada cap
afòra, en carretons, per dos servents designats an
aquest objecte. No avia d'aver insistit tant.llargament s6bres una circumstancia que potser podria a
primera vista semblar no massa escaient, si no 'U
agués cregut necessari per justificar davant del m6n
sencer el meu caracter en punt de netedat; la qual,
segons se diu, s'han complagut a posar en dubte,
alguns dels meus envejosos, en aquesta i en altres
ocasions.
Quan aquell incident fou acabat torni a sortir
afora de casa, tenint necessitat d'aire fresc. L'empe.
rador era ja devallat de la torre, avançant-se a cavall
envers mi, lo qual poc se 'n faltà que no li costés

30

jonathan Swilt

car, perquè la bestia tot I estant molt ben enslnestrada, sl bé enterament desacostumada a semblant
vista, que li semblava com sl una muntanya 's mogués davant d'ella, se dreçà sobre 'ls peus de darrera.
Emperò aquell prlncep, excel'lent cavaller, se mantingué ferm a la sella firis que 'ls seus servidors acudiren I prengueren les regnes mentre S. M. descavalcava. Quan fou de peus a terra, m'observà tot entorn amb gran admlracl6, encara que tenint-se més
enllà de la Ilargarla de la meva cadena; í ordenà
als seus cocs I botellers, que estaven ja aparellats,
que 'm donessin menjar I beguda, que ells empenyien
avant en una mena de veicols sobre rodes, fins que
jo 'ls atenyia. Jo prenia aquells veicols, I aviat els
valg buidar tots. Vint eren plens de viandes, I dèu
de beguda: cascun dels primers me fornia dugues o
tres bones queixalades, I vaig escolar dèu gots de vi
contenguts en sengles flascons de terrlça en cada
veicol, bevent-ne primer un d'un glop i fent lo mateix
amb els restants. L'emperadriu, i els joves princeps
de la sang d'amd6s sexes, acompanyats de moltes
dames, seien a alguna distancia en llurs cadires; més,
en el moment de l'accident esdevingut al cavall de
l'emperador, s'aixecaren I corregueren aprop de sa
persona, la qual ara vaig a descriure. Ell sobrepassa quasi de l'amplada d'una ungla meva l'alçada
de qualsevol de la seva cort: això solament es prou
per inspirar temor als que l'esguarden. Sa fesomia
es dura I masculina, amb llavi austriac I nas aguilenc;
la pell, color d'oliva; el seu continent, tlvat; el cos i
els membres, ben proporcionats; tots sos moviments,
plens de gracia; I el seu aire, majestu6s. Sa primera
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joventut ' era passada llavors, essent d'edat de vintI-vuit anys i mig a vint-i-no u, dels quals n'avia
regnat prop de set amb gran felicitat, I generalm ent
victoriós . Per observar -lo amb més comodita t m'aja.
gui de costat, de manera que ma cara fos paral'lela
amb la seva; i ell se mantingu é a no més de tres
iardes lluny, si bé jo l'he tingut a la mà moltes vegades, de llavors ençà, i, per tant, no puc enganya rme massa en sa descripció. El seu vestit era molt
modest i senzill, a la moda entre asiatica i europea;
però duia al cap un lleuger elm d'or, guarnit deïoies
i amb una ploma al cimal. Per defendre -s si jo agués
arribat a deseixir- me, tenia desenvei nada, a la mà,
la seva espasa, la qual era llarga quasi de tres polsades, amb el mantí i la veina d'or i enriquits amb
diamants . Sa veu era estrident , però molt clara i
articulad a, podent jo oir-la distintam ent quan estava
dret. Les dames i cortesans anaven tots lo més mag·
nificame nt vestits; tant, que '1 lloc on estaven escam·
pats semblav a un brial brodat amb figures d'or
i d'argent, estès a terra. S. M. I. me parlà sovint,
i jo li tornava respostes ; emperò cap de nosaltres pogué entendre una si1·laba. Estaven presents
molts dels seus sacerdot s i juriscons ults (segons
valg conjectu rar per llurs abits), els quals essent
manats d'endreça r-se a mi, els vaig parlar en totes
les llengües de les quals tenia coneixen ça, no fos sinó
superfici alment, com eren l'alt i el baix olandès, el
llatí, el francès, l'espanyo l, l'italià ila /ingua franca;
més tot fou debades. Prop de dugues ores després
la cort se retirà, i vaig esser deixat amb una forta
guarda per prevenir l'imperti nencla, I probable ment
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la malicia, del baix poble, que estava molt impacien t
d'acostar -se entorn meu tant prop com gosaria.
Alguns d'ells tingueren prou desvergo nyiment, meno
tre jo seia a terra a la porta de casa meva, per engegar-me llurs fletxes, una de les quals se 'n faltà de
m.olt poc que no 'm toqués l'ull esquerr!l ' Emperò '1
colonell féu agafar sis dels caps de colla, i no se li
acudi de donar-los altre castic més apropria t sin6
Iliurar·lo s, ben lligats, a les meves mans; lo qual
alguns dels seus soldats executar en tot seguit em·
paitant-I os amb la punta de llurs piques fins que
foren a mon alçanç. Alesores jo 'Is prenguI tots en la
mà dreta, ficant-m en cinc a la butxaca del gec:
quant al sisè, vaig fer semblan t de voler menjarmel viu. El pobre ome xisclava terriblem ent, i el
colonell ¡ els seus oficials estaven amb força ansia,
especialm ent quan me vegeren obrir el trempa-p lomes; però aviat els vaig treure de penes, car, mirant-lo
afectuos ament i tallant immedia tament les seves
lligadure s, el vaig deixar suaumen t a terra, fugint-se n
cap afora. Vaig tractar els restants de la mateixa
manera, traient-m els d'un a un de la butxaca; i
vaig observar que, tant els soldats com el poble,
estaven altament agraïts d' aq uesta prova de c1emencia, la qual fou retreta molt a favor meu a la cort.
A nit closa vaig introduir ·me amb alguna dificultat a la meva casa, on m'ajagui a terra; I valg
continua r fent·ho prop d'una quinzena . Durant
aquest temps l'empera dor ordenà que 'm tinguessi n
un llit a punt. Sis-cents llits de la mida corrent, portats en carruatg es fins a la meva abitaci6, serviren
per confeccio nar-mel. Cent-cin quanta matalass os
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cosits ensems pels cantells ne donaren la llargada i
l'amplada, i quatre sobreposats el gruix, que no 'm
guardàsin6 molt escassament de la duresa del trespol,
que era de pedra polida. Per la mateixa computaciÓ'm
provelren de llençols, banoves i cobre-llits, tot bastant
tolerable per a qui agués estat tant temps com jo
avesat a les asprors.
Com que les noves de la meva arribada s'espargiren a travers del reialme, un nombre prodigiós
de gents riques, ocioses o curioses vingueren a veure-m : tant, que 'Is pobles ne foren gaire-bé l:lUidats;
i se n'auria segui t una gran negligencia en els conreus
i en el capteniment de les llars si S. M. 1. no agués
disposat, per molts bans i ordres, el remei contra
aquest inconvenient, ordonant que tots aquells que
ja m'avien contemplat retornessin a llurs cases i no
gosessin acostar-se a menys de cinquanta i,udes de
la meva sens llicencia de la cort, per on els secretaris
d'Estat conseguiren guanys considerables.
Mentrestant l'emperador tenia freqüents consells
per deliberar sobre '1 determini a prendre amb mi;
essent assegurat, temps a venir, per un meu amic
particular, persona de gran qualitat, tinguda com
cap altra d'estar en el secret, que la cort estava sota
moltes incertituts respecte de mi. Tot-om temia la
meva fugida, i que la meva dieta no fos massa dispendiosa i pogués esser causa de fam. Tant aviat
determinaven deixar-me morir de gana com tirarme fletxes emmetzinades a la cara i a les mans,
lo qual m'auria despatxat desseguida; emperò, per
una altra banda, consideraven que la pudor d'un
cadavre tant gran podria produir una pesta a la
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capital, i probablement espargir-se per tot el reialme. En mig d'aquestes discussions, uns quants oficials de l'exèrcit trucaren a la porta de la cambra del
gran Consell; i, dos d'ells essent rebuts, feren relació
del meu comportament amb els sis criminals damunt
mencionats, lo qual causà una impressió tant favorable per a mi en el cor de S. M. i de tot el Consell,
que acordaren fer eixir afora una comissió imperial
per obligar tots els pobles de nou-centes iardes entorn
de la ciutat que lliuressin tots els matins sis bous,
quaranta moltons i altres vitualles per al meu sosteniment, ensems amb una proporcional quantitat
de pa i vi i altres licors. Pel degut pagament de tot
això S. M. donava assignacions sobre '1 seu tresor,
car aquell princep viu principalment sobre 'Is seus
béns seients; rares vegades, fòra d'ocasions solemnials, llevant subsidis dels seus sots mesos, que són,
noresmenys, obligats d'ajudar-lo, en ses guerres, a
llurs propries despeses.
També fou ordonat el nomenament de sis-centes
persones per a servents meus, tenint concedits gatges
per a llur manteniment i dreçades tendes molt comodes a cada banda de la meva porta. Fou aixl mateix
establert que tres-cents sastres me fessin un vestit
complet, segons la moda del pals; que sis dels més
eminents umanistes de S. M. fossin dedicats ainstruir·
me en llur llengua; i, finalment, que 'ls cavalls de
l'emperador i els de la noblesa i de les tropes de la
guarda fossin sovint exercitats a la meva vista per
acostumar-los a la meva persona. Totes aquestes
ordres foren exactament posades en execució, i en
menys de tres setmanes vaig fer grans progressos
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aprenent la nova llengua. Durant aquest temps l'emperador m'onorava tot sovint amb ses visites, i 's
complavia d'ajudar els meus mestres a ensenyar-me.
Començavem ja a conversar ensems en certa manera,
i les primeres paraules apreses foren per expressar
el meu desig que volgués donar-me llibertat,les quals
tots els dies repetia de genolls en terra. Sa resposta,
segons podia comprendre, era que això avia d'esser
l'obra del temps, no concep tible sens el parer del
seu Consell, i que abans de tot jo devia Iumes
kelmin pesse desmar lon empeso, això es, fer íurament de pau amb ell i el seu reialme. Que, no obstant,
jo seria tractat amb tota benvolença, aconsellant-me
d'adquirir, per la meva paciencia i discret comportament, la bona opini6 dels seus sotsmesos i d'ell
mateix. S. M. me pregà que no prengués a mal si
donava a certs funcionaris especials l'ordre d'escorcollar-me, car probablement jo devia portar assobre
meu algunes armes, les quals avien necessariament
d'esser coses perilloses si corresponien en volum al
d'una tant prodigiosa persona. Vaig dir a S. M. que
seria satisfeta, car estava dispost a despullar-me jo
mateix i a girar enfora mes butxaques en sa presencia. Això 'u vaig expressar part en paraules i part
en senyals. S. M. replicà que. per les lleis del reialme,
jo avia d'esser escorcollat per dos dels seus funcionaris; que prou coneixia que tal cosa no podria fer-se
sense'l meu consentiment i ajuda; que tenia formada
una tant bona opini6 de la meva generositat i justicia, que arribava fins a confiar-me les persones dels
dits funcionaris; i que tot quant aquests me prenguessin me seria retornat quan jo partís d'aquella terra,
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o 'm seria pagat al preu que jo volgués fixar-hi.
Prengui 'ls dos funcionaris en mes mans, i me 'ls
vaig posar de primér dins de les butxaques del gec, i
després dins de cada una de les altres, llevat de les
dugues més petites i d'una altra secreta, la qual no
pensava de cap manera que fos escorcollada tenint-hi
algunes cosetes necessaries que, altrament, no tenien
importancia per a ningú fòra de mi mateix. Dins de
les dugues butxaquetes hi tenia: en l'una un rellotge
d'argent, i en l'altra una bossa amb una petita quantitat d'or.
Aquells cavallers, proveïts de ploma, tin ta i paper,
feren un exacte inventari de tot quant vegeren; I
tantostl'agueren acabat me demanaren que 'ls posés
a terra per donara l'emperador aquell document,
el qual algun temps després vaig trelladar a l'anglès,
i es, mot per mot, com segueix:
«?rimo: a la butxaca dreta del gec del Gran OmeMuntanya (car així interpretava les paraules Quinbus
Fies/rin) avern trobat, després del més rigorós
escorcoll, només que una gran peça de llenç grosser,
prou gran per a fer·ne una catifa per a la principal
sala de recepcions de V. M.
A la butxaca esquerra vegerem una immensa
caixa d' argent, amb cohertora del mateix metall,
que nosaltres, escorcolladors, no poguerem aixecar.
Demanat que fos oberta pel dessus dit, i l'un de
nosaltres avent-hi èntrat, s'ensorrà fins a mitja
cama en una mena de pols, certa part de la qual,
voleiant, ens arribà a la cara, promovent-nos a
ambdós aiora un accés d'esten:lUts.
A la butxaca de la dreta de la seva armilla tro-
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bàrem un prodigiós feix de substancies blanques I
primes plegades l'una al damunt de l'altra, gaire-bé
de la grandor de tres omes, lligades amb un fort
cable I marcades amb figures negres, les quals nosaltres umilment concebim esser escriptures amb
lletres quasi tant grans com el palmell de les nostres
mans. A la de l'esquerra hi avia una mena d'enginy.
partint del llom del qual se tenien unes perxes llargues
esteses, semblant-se a la cleda que tanca '1 pati de
V. M., amb el qual enginy conjecturem que l'Ome
Muntanya 's pentina '1 cap; no avent-Io tornat a
molestar amb preguntes vista la gran dificultat que
tro bavem per fer-nos entendre d'ell.
A la butxaca gran de la dreta del seu cobertor del
mig - (així tradueixo'l mot ranju-lo, amb el qual
designaven mes calces) - hi vegerem un pilar buit
de ferro, quasi tant alt com un ome, fixat sobre una
peça de fusta més ampla que '1 pilar, en un dels
costats del qual hi avia enormes peces de ferro sortint
cap afora i tallades en forma d'estranyes figures, no
sabem amb quina aplicació. A la butxaca esquerra
un altre enginy de la mateixa mena.
A la butxaca més petita de la dreta hi avia diverses peces planes i rodones de metall blanc i de roig
de diferent volum. Algunes del blanc, que semblava
esser argent, eren tant grans i pesants, que '1 meu
. company i jo amb prou feines poguerem alçs.r-Ies.
A la butxaca de l'esquerra hi avIa dos pilars negres
irregularment conformats; podent·ne, no sens difi·
cultat, atenyer el cap-damunt, del fons de sa butxaca
estant. L'ull d'ells estava cobert i semblava tot d'una
peçf1; emperò al cap-damunt de 1'aHre 'S ¡¡elfc una.
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substancia rodona blanca, quasi tant gran com dos
caps dels nostres. Dintre cascun d'aquells anava
enclosa una prodigiosa llenca d'acer. Tot lo qual, per
ordre nostra, fou obligat de mostrar-nos, perquè
temiem que poguessin esser enginys perillosos. Alesores ell els tragué fÒ.ril de llurs estoigs, i ens digué
que a la seva terra acostumava a raure-s la barba
amb l'un i a tallar les viandes amb l'altre.
Hi avia també dugues butxaques en les quals no
poguerem entrar. D'aquestes ne deia butxacons, i
eren dugues fenedures tallades al cap-damunt del seu
cobertor del mig, emperò estretament closes per la
pressió del seu ventre. Enfora del butxacó dret penjava una gran cadena d'argent amb una admirable
especia d'enginy al cap-davall, Li demanàrem que
tragués afora tot allò que estigués fixat ad aquella cadena, la qual cosa 'nssemblàesserun globus meitadat
d'argent I d'algun metall transparent, perquè d'aquell
costat hi vegerem certes figures estranyes circularment dibuixades, que 'ns pensavem poder tocar, fins
que 'Is nostres dits se trobaren aturats per aquella
substancia diafana. Ell enS acostà a l'orella aquella
cosa, que feia un soroll incessant, el mateix que -I
d'un moli d'aigua. Nosaltres conjecturem que allò
deu esser o bé algun animal desconegut, o bé 'I déu
que ell venera; si bé estem més inclinats al darrer
parer, perquè -ns assegurà (si es que l'entenguerem"

car s'expressà molt imperfetament) que rarament
feia res sense consultar-lo. Ne deia '1 seu oracle, I
manifestà que li assenyalava l'ora de fer cada acció
de la seva vida. Del butxacó de l'esquerra 'n tragué
una xarxa gaire-bé tant gran com la d'un pescador,
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emperò concertada per obrir-se i tancar-se aixl
com una bossa, i li servia per al mateix usatge: trobàrem allà dins diverses peces massices de metall
groc, que, si fos or vertader, aurien d'esser d'una
valua immensa.
Avent, així, en obediencia dels manaments de
V. M., diligentment escorcollat totes les butxaques,
observàrem un cinyell, entorn de la cintura del
susdit, fet de la pell d'algun prodigi6s animal, penjant-ne al costat esquerre una espasa de la llargada
de cinc omes, i al costat dret una bustia o escarcella
dividida en dugues cet1es, cada una capaç de contenir tres dels subdits de V. M. En una d'aquelles cetles
hi avia molts globus o boles d'un metall excessivament pesant, quasi tant grans com els nostres caps
i requerint una mà forta per alçar-los; l'altra cet1a
contenia un munt d'una certa grana negra, de no
massa pes ni volum, car podiem bé tenir cinquanta
d' aquells grans en el palmell de la mà.
Aquest es l'exacte inventari del que trobàrem
sobre '1 cos de l'Orne Muntanya, qui 'ns tractà amb
gran civilitat i amb el respecte degut a la comissi6
de V. M. - Signat i segellat el quart dia de la vuitanta-novena lluna del propici regnat de V. M.
CLEFRIN FRELOCK, MARS! FRELOCK .•

Quan el present inventari fou acabat de llegir a
l'emperador, aquest m'ordonà, encara que en termes
molt gentils, de donar-li 'ls diversos objectes detallats.
Primerament me demanà '1 xafarot, el qual me vaig
descenyir amb veina i tot. Mentrestant ell avia manat
a tres mil omes de les seves tropes més triades (que
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en aquell moment l'acompanyaven) d'envoltar-me
a distancia amb llurs arcs i fletxes a punt de tirar,
sl bé jo no me on vaig adonar, car el meu esguard
estava totalment fixat sobre S. M. Alesores me pregà
de treure fòra de la veina'l xafarot, el qual, amb tot
i aver-se rovellat bon xic per l'aigua de la mar,
estava en sa més gran part excessivament lIu,ent. Al
veure-l, totes les tropes llençaren immediatament un
xisclet entre de terror i de sorpresa, car el sol brillava
amb força, i la reflexió dels seus raigs, a l'esbrandir el
xafarot avant i enrera, els enlluernà a tots. S. M., que
es un dels princeps més magnanims, fou menys intimidat del que jo podia esperar : m'ordonà de tornar-lo
adins la veina i llençar-lo a terra, tant suaument com
pogués, a ccsa de sis peus més enllà del cap de la
fE8va caden2..
L:l segon:! cosa que 'm dem3,n8. fou un dels pilars
blüts de ferro, amb 10 qv.::.l vo1i:1 csm8:Jt:.r les meves
pistoles d3 butxaca. 1'lre les vaig treure afor3,; j a
desig seu, i tant bé com pagui, n'hi vz.ig explicar
l'ús. Carregant-ne una amb pol vora sola, a la qual,
psr l'Impenetrabilitat de la meV:l csearce!1a, li esdevingué d'evit:S;f l'umitat de la mar (inconvenient,
2ql;est, contra'l qual tot m2.:rÍ prudent té una especial
01r:;l de gU2.rd2.ï-se), i advertint abans a l'emperador
el,:) no tenir POf, vaig despanu-!a tot seguit en l'aire.
L'esglai fou molt més gran que a la visb del x"farot.
Tots c?.igueren, per ccn tenars, com si 'ls aguessin
ferit de mort: i fins l'emperador mateix, encara que 's
mantingué ferm, 110 pogué recobrar-se en molta
estona. Vaig retre amdugues pistoles de la mateixa
r:::HlCY2 T_1~ "I ~':3farot, j d.c.?prós m2. r:;;Jca~'ce1l8 de
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polvora i bales, pregant-li que tingués aquella lluny
del foc, car s'encendria amb la més petita espurna i
faria saltar en l'aire '1 seu palau imperial.
Aixl mateix vaig lliurar-li '1 rellotge, de veure el
qual fou S. M. molt encuriosida, i manà a dos dels
més sapats minyons de sa guarda de portar-lo amb
una manuella carregada damunt llurs muscles, com els
faquins, a Anglaterra, fan amb una bóta de cervesa.
Ell estava tot espalmat del soroll continu que feia, i
del moviment de la maneta minutera (que podia
distingir facilment, car llur vista es molt més aguda
que la nostra), demanant als savis que '1 rodejaven
llurs opinions, les quals foren diverses i força remotes
(com el lector pot ben imaginar-se sense la meva reiteració), amb tot i que veritablement no -ls entenia
massa bé.
Successivament vaig donar tota la moneda d'argent i de coure, la bossa amb nou peces grans
d'or i algunes de petites, el meu ganivet i el raor,
la pinta i la meva tabaquera d'argent, el mocador i el
meu coern de memories. El xafarot, les pistoles i
l'esc:1l'cella foren traginats en carros als mag2,tzems
de S. M., emperò tot el restant dels meus objectes
me fou retornat.
J o tenia, com abans he observat, una butxaca
secreta, que escapà de l'escorcoll i dins la qual hi
avia un parell d'ulleres (les quals devegades aig d' v.sar
per feblesa. dels ulls), una petita ullera de llarga Vist2.,
i diverses altres menuderies que, no essent de cap
importancla per a l'emperador, no 'm vaig oreure
obligat per ma paraula de descobrir, sens comptar
la temor que poguessin eSser perdudes o malmeses
si les :;;:,ventura,\'-lji fòra de 18. m,~-va possessió.

CAPITOL TERCER

L'autor diverteix l'emperador i la seva noblesa d'amdós sexes d'una manera molt extraordinaria. Les
diversions de la cort de Lii'liput. L'autor obté
sa llibertat, atorgada sots certes condicions.
meva gentilesa i el meu bon comportament
avien tant fondament persuadit l'emperador
i la cort, i tant verament atret l'exèrcit i el poble
en general, que jo comencl a concebre esperances
d'obtenir dins de poc temps la llibertat. M'esforçava
per tots els procediments possibles a cultivar aquelles favorables disposicions. Els indigenes s'anaven
gradualment tornant menys temerosos de perills
que 'ls poguessin arribar de la meva part. Algunes
vegades fins m'ajeia i permetia a cinc o sis d'ells
de dançar damunt de la meva mà : tant, que a la fi
els nois i les noies s'aventuraven a venir a jogar a
cuita-amaga entre 'ls meus cabells. Jo avia, en aquell
punt, progressat de debò en parlar i entendre llur
llenguatge.

L
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L'emperador tingué un dia l'idea d'entretenir-me
amb diversos espectacles de la terra, en els quals
aquelles gents excedeixen totes les nacions que he
conegut, aixl en destresa com en magnificencia
Cap d'aquells, perxò, me va divertir tant com el deis
dançaires de corda, ballant sobre un fil blanc, prim
i tivan t, estès a dos peus i a unes dotze polsades
d'a terra. Respecte d'aquest punt prendré la llicencia, comptant amb la del llegidor, d'allargar-me una
mica.

Aquesta diversió es practicada solament per
aquelles persones aspirants als grans carreCS oficials
o d'alta confiança a la cort. Ells són ensinestrats en
aquesta art de des llur joventut, encara que no siguin
de noble naixença o educació acurada. Quan un alt
carrec es vacant, bé per mort o per desgracia (10
qual esdevé sovint), cinc o sis d'aquells candidats
supliquen a l'emperador de convocar a una dança
sobre la corda davant S. M. i la cort; i quisvulla
que salta més en alt sense caure, ocupa aquell carrec.
Molt sovint els mateixos grans ministres són obligats
de mostrar llur traça i convèncer l'emperador que
no han perdut llurs facultats. Flimnap, el tresorer,
es regonegut d'esser qui fa les cabrioles a la corda
tivanta almenys una polsada més altes que cap altre
gran senyor de tot l'imperi. Jo l'he vist fer el salt
mortal, diverses vegades seguides, per damunt d'una
cisalla fixada sobre la corda, la qual no es pas més
gruixuda que '1 fil d'empalomar usual a Anglaterra.
El meu amic Reldresal, secretari dels Afers interiors,
es, segons opinió meva, si haig d'esser im parcial, el
qui segueix en agilitat després del tresorer. El restant
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dels grans funcionaris van molt igualats en merit
entre ells mateixos.
Semblants diversions s6n assenyalades sovint amb
fatals accidents, dels quals n'hi ha un gran nombre
de ben memorables: jo mateix he vist dos o tres
candidats trencar-se una cama. Emperò '1 perill es
molt més gran quan els propris ministres s6n obligats a mostrar llur destresa; car, lluitant per excedir-se ad ells mateixos i a llurs companys, tant
s'esforcen, que amb prou feines n'hi ha un sol que
no agi patit una caiguda, i alguns d'ells dugues o
tres. Me fou assegurat que, un o dos anys abans de
ma arribada, FUmnap s'auria infal'Ublement trencat el coll si un dels coixins del monarca, que accidentalment era jaquit a terra, no agués minvat la
força del cop en sa caiguda.
Una altra diversió hi ha així mateix, la qual es
representada solament davant de l'emperador i l'empcradriu amb el primer ministre en ocasions especials. L'emperador deixa sobre la taula tres fils de
seda llargs de sis polsades. L'un es blau, l'a!tro vermcil, i el tercer verd. Aquests fils s6n proposats com
a premis per aquelles persones a les quals l'emperador
té l'intenció de distingir amb un senyal peculiar
de la seva favor. La cerimonia es celebrada en la
gran cambra de recepció de S. M., on els candidats
h~.n de passar per una prova de destresa ben diferent
de Ja primera: talment, que jo no n'he vista mai
d'altra amb la menor semblança d'ella en cap terra
del vell o del nou m6n. L'emperador té un bast6
agafat amb ses mans pei amd6s èaps paral'lelament
(I

l'critzó, m'entre -ls candld8.ts, avançant-se d'un
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un, tant aviat salten per sobre ·1 bast6 com s'esmunyen per sota, endarrera i endavant diverses
vegades, segons que ·1 bast6 es alçat o abaixat.
Devegades l'emperador té un cap del bastó, i el seu
primer ministre l'altre; devegades es el primer ministre qui ·1 té enterament tot sol. Quisvulla que
executa aquesta part amb més agilitat, i continúa
més temps saltant I esmunyint-se, es recompensat
amb el fil de color blava; el vermell es donat al
següent, i el verd al terç. Tots porten aquests fils
cenyits dugues voltes en torn del cos, I veieu ben
pocs grans personatges per aquella cort que no estiguin atifellats amb una d'aquestes cintures.
Els cavalls de l'exèrcit, i els de les establies
reials, conduïts diariament davant meu, no foren ja
gaire temps esquerps, ans bé venien fins als meus
peus mateixos sense espantar-se. Els llurs cavalcadors els feien saltar per sobre la meva mà posada a
terra; i un dels cavalleriços de l'emperador, cavalcan t
un gran corcer, saltà ·1 meu peu, sabata i tot, ço que
fou verament un salt prodigiós.
Vaig tenir, un dia, la bona pensada de divertir
l'emperador d'una manera molt extraordinaria. Li
vaig demanar que fos servit d'ordonar que ·m fossin
portats uns quants bastonets de dos peus de lIargaria i del gruix d'un bast6 usual, de que S. M. manà
al seu gran forester de donar les instruccions consegüents; i, al mati vinent, sis boscaters arribaren
amb altres tants carros, tirats cadascun per vuit
cavalls. Prengui nou d'aquells bastonets, clavant-los
fermament a terra seguint una figura quadrangular
de dos peus i mig de costat. Uns altres quatre ·ls
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vaig lligar oritzontalment a cada costat, a l'alçada
de prop de dos peus d'a terra. Llavors, fixant el meu
mocador als nou bastonets que romanien drets,
l'estengui per tots els costats fins que restà tivant
com el pla d'un tabal. Els quatre bastonets oritzontals, sobressortint unes cinc polsades per damunt del
mocador, servien de baranes a cada costat. Quan
l'obra fou acabada vaig pregar a l'emperador de
permetre que una companyia de la seva millor cavalleria, en nombre de vint-i-quatre, vinguessin a
fer l'exercici assobre d'aquell pla. S. M. aprovà la
proposició, i, d'un a un, vaig agafar els vint-i-quatre
cavalls, perfetament muntats i armats, i comanats
pels llurs propris oficials. Tant bon punt estigueren
en ordre, se dividiren en dugues partides, simulant
escaramuces, tirant fletxes sense ferro, esbrandint
llurs espases, fugint i perseguint-se, atacant i retirant-se, i mostrant, en fi, la millor disciplina militar
jamai observada per mi. Els bastonets ori tzon tals
els salvaguardaven a tots, genets i cavalls, de caure
dalt-abaix; i l'emperador en fou tant adelitat, que
volgué que aquest entreteniment fos repetit per
alguns dies, i fins una vegada fou dignat de fer-s'hi
pujar i donar les veus de comanament, persuadint
l'emperadriu, encara que amb gran dificultat, de
permetre-m tenir-la en la seva cadira de mans alçada
a dugues iardes d'altura, perquè pogués gaudir de la
visió completa de l'espectacle.
Ma bona fortuna volgué que no esdevingués, en
aquells entreteniments, cap accident desgraciat:
només, una vegada, un cavall fogós que muntava
un dels capitans, piafant, féu amb l'unglot un forat
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al mocador i, el seu peu esmunyint-s'hi, calgué amb
el seu cavaller; però jo 'ls vaig immediatament aixecar amdós, i, tapant el forat amb una mà, vaig
posar amb l'altra la tropa a terra de la mateixa manera que 'ls avia posats adalt. El cavall calgut sofrl
un desllorigament de l'espatlla dreta; més el cavaller no rebé cap dany, i jo vaig adobar el mocador
tant bé com me fou possible, si bé no volgul ja refiarme més de la seva resistencia per a tant perilloses
empreses.
Uns dos o tres dies abans que'm posessin en
llibertat, tot estant-me entretenint a la cort amb
aq uells fets, arribà un correu a informar S. M. de
com alguns dels seus subdits, passant a cavall prop
del lloc on vaig esser trobat, avien vist una certa
mena de cosa, gran, negra, jaquida a terra, molt
estranyament conformada, amb ses vores esteses
tot a l'entorn en un espai tant gran com la cambra de
dormir de S. M.,I aixecant-se pel mig a l'alçada d'un
ome; que allò no era una criatura vivent, com de
primer temeren, car jeia sens moviment damunt de
l'erba; que alguns d'ells n'avien fet el tom diverses
vegades; que, fent-se esqueneta 'ls uns als altres,
n'avien atès el cimal, el qual era pla i llis, i que,
picant-hi de peus, el sentiren buit de dins; que ells
umilment opinaven que allò podia esser alguna
cosa pertanyent a l'Ome Muntanya, i que, si plavia
a S. M., ells s'encarregarien de fer-la traginar amb
cinc cavalls solament. Tot seguit conegui ço que ells
volien dir, i tingui una alegria al cor de rebre aquesta
nova. Sembla que, a l'aplegar a la platja després
del naufragi, estava amb tal commoció, que, ans
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d'arribar all10c on m'ajagui , el meu capel1, que avia
dut lligat al cap amb una corda mentre remava,
i s'hi era manting ut ferm tot el temps que vaig nadar,
degué caure a terra avent-se trencat la corda, segons
penso, per causa d'algun accident del qual no vaig
poder adonar-m e: tant, que'm pensava que '1 capel1
s'era perdut a la mar. Vaig suplicar a S. M. de
donar les ordres perquè 'm fos portat tant aviat
com se pogués, descrivin t-Hn l'ús i la naturales a;
i l'endemà -ls carreters arribaren amb ell, emperò
en no massa bon estat. Li havien fet dos forats a
l'ala, a una polsada i mitja endins de la vorada,
avent fixat als dits forats dos crocs, els quals estaven
lligats amb una llarga corda als guarnim ents dels
cavalls, i aixl fou rocegat el meu capell més de
mitja milla anglesa, si bé, essent el terreny d'aquell
país extrema dament llis i nivellat, rebé menys dany
del que era d'esperar .
Dos dies després d'aquest a troballa, l'empera dor,
avent ordonat a una part del seu exèrcit, aquarter at
adins i afora de la capital, d'estar dispost, tingué la
fantasia de divertir-s e d'una manera moltsing ular. Me
suplicà que m'estigué s cama ací cama al1à eixancar ra t
tant com pogués, el mateíx que '1 col6s de Rodes, i llavors manà al seu general (un vell capdill experim entat
i gran protecto r meu) de formar les tropes en ordre
clos i fer-les marxar passant per sota meu: els infants
d'a vint-i-qu atre en front, i els cavalls d'a setze, a
tabals batents, banderes desplega des i llances alçades.
Aquell cos constava de tres mil peons i un miler de ca·
valls. S. M. donà ordre, sots pena de mort, que cascun
soldat, en sa marxa, observés la més estricta decencia
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en esguard de ma persona; lo qual, nores menys, no
pogué empatxa r alguns dels oficials més joves de
girar els ulls cap amunt al passar per sota meu. J,
a dir la veritat, mes calces estaven alesores en tant
mal estat, que oferien bastants motius de riure i
d'admira r-se.
Tants memoria ls i peticions de llibertat avia
endreçat s, que finalmen t S. M. esmentà l'afer, de
primer en privat i després en ple Consell, on no fou
combatu t de ningú, llevat d'en Skyresh Bolgolam ,
qui's complavi a, sense cap provocac ió de part'mev a,
d'esser mon enemic mortal. Emperò, malgrat ell, la
llibertat fou atorga;da per tot el Consell i confirma da
per l'empera dor. Aquell ministre era galbet, o almirall
del reialme amb plena confianç a del seu senyor, i ensems una persona ben versada en els afers, si bé d'un
na tural aspre i malagrad ós. Tot i essen t a la fi persuadit de condesce ndir, obtingué , no obstant, que les
clausules i condicion s sota les quals jo seria llibertat
després de prestar-lo s jurament , fossin redactad es
per ell mateix. Dites clausules o articles me foren
duts per en Skyresh Bolgolam en persona, acom·
panyat de dos sota-secr etaris i diverses persones de
distinció. Un cop llegits, vaig esser invitat a jurar·ne '1
complim ent: de primer a la manera de la meva pro·
pria terra, i després segons la fórmula prescrita per
llurs lleis, la qual era: tenint el peu dret a la mà esquerra, tocar la coroneta del cap amb el dit del mig
de la mà dreta, i amb el polze la punta de ]' orella
dreta. Però, com que potser el llegidor serà curiós
de tenir alguna idea de l'estil i manera d'express ió
peculiar d'aquell poble, aix! bé com de coneixer els
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articles sota els quals recobrav a la meva llibertat,
vaig fer un trasllat de tot el documen t mot per mot,
tant apropinc at com me fou possible; el qual oferesc acl al public:
<.COLBASTO MOIilAREM EVLAME CURDILO SHEFIN
MULLY ULLY CUE, Poderosi ssim Emperad or de
Lil'liput, delitança i terror de l'univers , els dominis
del qual s'estenen cinc mil blustrugs --(prop de dotze
milles a l'entorn) , - fins als caps del món; monarca
de tots els monarqu es, més alt que 'ls fills dels omes;
els peus del qual petgen la terra vers el centre i el
cap del qual s'alça contra '1 sol; al gest del qual
els princeps de la terra tremolen de genolls; plasent
com la primaver a, conforta tiu com l'estiu, fruitós
com la tardor, temedor com l'ivern : Sa més Sublim
Majestat proposa a l'Ome-M untanya, darreram ent
arribat a nostres celestials dominis, els següents
articles, els quals estarà obligat a observar per solemnial jurament :
PRIMER. L'Ome-M untanya no aurà d'eixir de
nostres dominis sense nostra llicencia bollada amb
nostre gran segell.
SEGON. No gosarà venir a l'interior de nostra
capital sense nostra ordre expressa , en la qual ocasió
els abitants tindran dugues ores de terme per tancar-se dins llurs cases.
TERÇ. El dit Ome-Mu ntanya limitarà ses caminades a nostres camins reials, i no intentarà marxar o jeure en prat o camp de blat.
QUART. Quan anirà pels dits camins aurà de
prendre la més excessiva cura de no trepitjar les
persones de nostres estimats sotsmeso s, llurs cavalls
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o carruatge s, ni agafar cap de nostres sotsmeso s en
ses mans sense llur propri consentim ent.
CINQUÉ. Si cal despatxa r un correu amb extraordina ría urgencia , l'Orne-M untanya estarà ob1ígat a portar a la butxaca '1 missatge r i el cavall
durant un viatge de sis dies almenys en cada lluna,
i a retornar el dit missatge r (si aixf es request) saul
i sencer a nostra imperial presencia .
SISÉ. Serà nostre aliat contra nostres enemics
de l'illa de Blefuscu, i farà tot son poder per de~truir
llur flota, la qual estan ara preparan t per esvair-no s.
SETè. Que'l dit Orne-Mu ntanya, en ses ores
de lleure, aurà d'ajudar i acorrer a nostres treballadors, auxiliant -los per aixecar certes grans pedres a
l'objecte de bastir el mur del parc principal i altres
de nostres reials construcc ions.
VUITÉ. - Que '1 dit Orne-Mu ntanya, enel terme
de dugues llunes, aurà de donar la mida exacta de
la circumfe renóia de nostres dominis, mitjança nt
lIna computa ció de les seves propries passes entorn
de la costa.
FINALMENT: Que, sota juramen t solemnia l d'observar tots els sobre-dit s articles, el dit Orne-Mu ntanya aurà una provisió diaria de vianda i beguda
suficient s per al mantenim ent de 1,728 de nostre~
sotsmeso s, amb lliure accés a nostra reial persona i
altres senyals de nostra favor. Donat en el nostre
palau de Belfabor ac el dotzè dia de la 91." lluna del
nostre regnat.»
Vaig jurar i sotscriur e aquests articles amb gran
goig i alegria, malgrat que alguns d'ells no fossin
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tant onorable s com jo auria desitjat, ço que provenia
tot de la malicia de Skyresh Bolgolam , el gran almirall; i tot seguit mes cadenes foren toltes, i vaig
veure-m en plena llibertat, avent-me fet el mateix
emperad or en persona l'onor de presencia r tota la
cerimoni a. J o mostri ·ma regoneix ença postrant- me
als peus de S. M.; emperò' m manà d'aixecar -me,
i, després de moltes gracioses frases (les quals, per
estalviar -me d'esser titllat de vanit6s, no aig de
repetir), afegl que esperava que jo arribaria a esser
un servidor util i mereixed or de totes les favors
que m'avia ja conferide s o que pogués fer-me en l'esdevenido r.
El llegidor pot observar , si li plau, que, en l'ultim
article del recobram ent de la meva llibertat, l'emperador estipula fornir-me una quantita t de vianda
i beguda suficient al mantenim ent de 1,728 !il'liputians. Algun temps després, demanan t a un amic
de la cort com pervingu eren a fixar aquest nombre
determin at, me digué que 'ls matemat ics de S. M.
avent· presa l'altura del meu cos amb l'ajuda d'un
quadrant , i trobant que excedia a la dels llurs en la
proporci6 de dotze a un, conclogu eren, segons la
similarit at de llurs cossos, que '1 meu devia contenir
almenys 1,728 dels seus, i consegüe ntment requeria
tanta vianda com era necessari a per a mantenir aquell
nombre de liHiputia ns. Amb això'l llegidor pot
concebre una idea de l'ingenuI tat d'aquest poble,
aixl bé com del prudent i exacte regim economic d'un
tant gran princep.

CAPIT OL QUART

Descripció de M i/den do, capital de Lil"liput, ensems
amb la del palau de l'emperador. Conversa entre
l'autor i un secrelari principal respecte dels afers
d'aquest imperi. L'autor s'ofereix per servir a l'emperador en ses guerres.
primera requesta que vaig fer, després d'obtinguda ma llibertat, fou la de poder tenir
llicencia per veure Mildendo , la capital, la quai
facilmen t m'atorgà l'empera dor, si bé amb encarrec
especial de no fer cap dany als abitants o a llurs
cases. El poble tingué noticia, per crida pública, del
meu designi de visitar la ciutat. La muralla que
l'envolta es de dos peus i mig d'alta, i almenys d'onze
polsades d'ampla da: tant, que un cotxe amb sos
cavalls hi pot rodar tot entorn molt seguram ent,
essent vorejada amb fortes torres a cada dèu
peus de distancia . Vaig passar, alçant les cames, per
sobre '1 portal de Ponent, i vaig caminar de costat i
molt suaumen t a travers dèls dos principal s carrers
A
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portant el meu gec curt per por de malmetre 'Is
rafecs de les teulades i les gargoles de les cases amb
els faldons de la casaca. Anava amb la més excessiva
circumspecció per no trepitjar qualsevol tocatardà
que pogués romandre pels carrers, malgrat que les
ordres que tot-om se ,tingués a casa seva a son propri
arrisc fossin molt rigoroses. Les finestres de les golfes
i els cimals de les cases estaven tant atapaïts d'espectadors, que no penso aver mai vist, en tots mos
viatges, un lloc més populós. La ciutat es un quadrat
exacte, essent cada costat de la muralla de cinc-cents
peus de llarg. Els dos carrers majors que la travessen
i la parteixen en quatre quarters, són de cinc peus
d'ample. Els carrerons i passatges, en els quals no
podia entrar, veient-los solament quan passava, són
de dotze a vint polsades. La ciutat es capaç de contenir cinc-centes mil ànimes. Les cases són de tres a
cinc estatges. Les botigues i els mercats, ben proveïts.
El palau de l'emperador es al centre de la ciutat,
on se troba l'encreuada dels dos grans carrers. Està
clos per un mur de dos peus d'alt, i a vint peus lluny
de les altres construccions. Tenint permls de S. M.
per saltar per damunt d'aquest mur, i l'espai essent
tant ample entre '1 mateix i el palau, jo podia folgadament veure-l per tots costats. El pati més exterior es un quadrat de quaranta peus, i enclou dos
altres patis: en el de més endins hi ha 'ls reials apartaments, els quals estava molt desitjós de veure;
emperò ho vaig trobar extremadament dificil, car
els portals entre l'un pati i l'altre eren només de
divuit polsades d'alt i de set d'ample. Ara bé : com
que les construccions del pati exterior eren altes de
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cinc peus almenys, m'era impossible passar les cames
pel llur damunt sense gran dany de l'edifici, malgrat
que les seves parets fossin fortment bastides amb
pedra de tall i del gruix de quatre polsades. Al mateix
temps l'emperador tenia un gran desig que jo vegés
la magnificencia del seu palau; més això no pogul
fer-ho fins passats tres dies, que 'Is vaig esmerçar
en tallar amb el meu coltell alguns dels arbres més
grans del parc reial, distant prop d'un centenar de
iardes de la ciutat. D'aquells arbres ne vaig fer dos
tamborets d'uns tres peus d'alt cascun, i prou forts
per soportar el meu pes. Avisat el poble per segona
vegada, vaig anar novament, a travers de la ciutat,
cap al palau, portant amd6s tamborets a les mans.
Quan vaig esser arribat a la banda del pati exterior
vaig pujar dret damunt d'un tamboret, prengui
l'altre a la mà, I, alçant-lo per sobre la teulada, el
vaig posar suaument en terra a l'altre costat, entre '1
primer i el segon pati, el qual era de vuit peus d'ample. Llavors passi molt comodament, per sobre les
construccions, de l'un tamboret a l'altre, i vaig fer
seguir el primer darrera meu amb un ganxo!. Amb
identic artifici, vaig atenyer el pati més interior, i,
ajaient-me de costat, vaig aplicar la cara a les finestres dels estatges del mig, les quals, deixades obertes
de proposit, me permeteren descobrir els més esplendids apartaments imaginables. AlI! vegI l'emperadriu i els joves princeps en llurs allotjaments,
tenint entorn llurs principals servidors. Madona emperadriu fou dignada de sotsriure-m molt graciosament, i 'm donà a besar la seva mà enfora de la
finestra.
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Però no 'm cal anticipar al lector cap més descrip.
ció d'aquesta mena, perquè les reservo per a una obra
més gran, la qual està ara a punt d'entrar en premsa,
contenint una descripció general d'aquell imperi, des
de sa primera fundació, passant per una llarga seria
de princeps, amb particulars relacions de ses guerres
i politica, lleis, cultura i religió; de ses plantes i animals, ses maneres i costums peculiars, amb altres
coses molt curioses i utils. Mon principal designi
serà, al present, tant sols relatar al public, o a mi
mateix, aitals esdeveniments i afers com se succeiren
durant una residencia de prop de nou mesos en
aq uell imperi.
Un mati, quasi una quinzena després d'obtinguda
la meva llibertat, Reldresal, secretari principal (segons estilen de dir) dels Afers interiors, vingué a,
casa meva acompanyat d'un servent només. Manà
que -I seu cotxe s'esperés a certa distancia, i 'm
pregà de donar-li una ora d'audiencia, a lo qual vaig
accedir sens triga en consideració a sa qualitat i
merits personals, així bé com als bons oficis que
m'avia fet al temps de mes requestes dirigides a la
cort. Vaig oferir-li d'ajeure-m perquè pogués més
comodament atenyer la meva orella; emperò va
preferir més aviat permetre-m de tenir-lo a la mà
durant nostra conversa. Començà felicitant-me per
la meva llibertat, dient que, si en això podia pretendre tenir-hi algun merit, avia d'afegir, noresmenys,
que potser no l'auria obtinguda tant aviat si no agués
sigut pel present estat de coses a la cort. Perquè,
digué, per molt que als ulls dels forasters pugui
aparentar d'esser f10reixent la nostra situació, estem
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sota'l pes de dos mals poderosos: una violenta divisió
intestina, i el perill d'invasió per un més potent
enemic de l'exterior.
- Quant al primer, aveu d'entendre que, de des
més de setanta llunes, hi ha agut en aquest imperi
dos partits antagonistes sota 'ls noms de Tramecksan
i Slamecksan, derivats dels alts o baixos talons de
llurs sabates, pels quals se distingeixen ells mateixos.
Certament es al'legat que 'ls alts-talons són més
conformats a nostra antiga constitució; però, siga
com se vulga, S. M. ha determinat de servir-se solament dels baixos-talons en l'administració i el govern,
aixi com en tots els oficis de la dotació de la Corona;
cosa que no aureu pogut pas menys d'observar, i especialment que 'ls talons de S. M. Imperial són ben
bé més baixos d'un drurr que 'ls de qualsevol de la
seva cort. (Drurr es una mesura de prop d'una catorzena part de polsada.) L'animositat entre ambdós
partits arriba tant enllà, que 'ls uns no volen menjar,
ni beure, ni parlar-se amb els altres. Nosaltres calculem que 'ls tramecksan, o alts-talons deuen excedir-nos en nombre; emperò '1 poder està del tot de
nostra banda. Amb tot, temem que Sa Altesa Imperial, l'ereu de la Corona, tingui alguna tendencia
envers els alts-talons: almenys podem plenamen t
fer notar un dels seus talons més alt que l'altre, lo
qual li produeix una mena de caixera en el seu
caminar. Ara, en mig d'aquestes inquietuts intestines, ens veiem menaçats d'una invasió de l'illa de
Blefuscu, la qual constitueix l'altre gran imperi de
l'univers, quasi tant gran i poderós com el de S. M.;
car, quant ad això que 'us avem oït afermar que'y ha
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al món altres reialmes i estats abitats per criatures
umanes tant grans com vós mateix, nostres savis
n'estan en força dubte, i més aviat voldrien conjecturar que sou caigut de la lluna o d'alguna este¡'¡a,
perqu~ es ben cert que un centenar de mortals de
vostre envolum consumirien en poc temps tots els
fruits i bestiars dels dominis de S. M. Altrament,
nostres istories de sis mil llunes ençà no fan menció
d'altres terres sinó dels dos grans imperis de Lil'liput
i Blefuscu, les quals dugues fortes potencies han estat
empenyades, com vos anava dient, en una obstinadissima guerra d'ençà trenta-sis llunes, la qual començà amb l'ocasió següent. Es un fet regonegut
per tot-om que la primitiva forma de trencar els
ous per beure es pel cap més gros; emperò a l'avi del
present monarca, quan encara era noi, anant a
beure un ou ¡ trencant-lo segons l'antiga pràctica,
li esdevingué de tallar-se un dels seus dits. Sóbres
això, l'emperador, son pare, publicà un edicte manan t, sota grans penes, a tots els seus sotsmesos, de
trencar els ous pel cap més petit. El poble, tant altivolment se ressenti d'aquesta· llei, que nostres istories
ens conten aver-hi agut sis rebe1'1ions promogudes
amb aquest motiu, en les quals un emperador perdé
la vida i un altre la corona. Aquestes guerres civils
foren constantment fomentades pels monarques de
Blefuscu, l, tantost eren sofocades, els exilats se
refugiaven sempre al recer d'aquell imperi. Se pot
calcular que, en diverses ocasions, han sofert la mort
onze mil persones abans que sotsmetre-s a trencar
els ous pel cap més petit. Molts centenars de grossos
volums han estat publicats sobre aquesta contro-
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versia; emperò 'ls llibres dels gros-capçans han sigut
llarg temps proïblts, i tots els del partit en pes declarats per la llei incapacitats de tenir carrecs. Durant
el curs d'aquestes turbulencies els emperadors de
Blefuscu feren freqüentment reclamacions, per llurs
ambaixadors, acusant-nos de promoure un cisma en
la religió a l'ofendre una doctrina fonamental de
nostre gran profeta Lustrog en el capitol cinquantaquatre del Blul1decral (que es llur Alcorà). Això es
tingut, nores menys, per esser una mera vlolentació
del seny del text, car les paraules ne són aquestes:
«Que tots vers creients trenquin els ous pel cap més
convinent.» I, quin siga '1 cap més convinent, sembla, a mon umil parer, deure esser deixat a la conciencia de cadascú, o almenys al poder del magistrat
en cap de determinar-ho.
-Mentrestant, els gros·capçansexilats, han trobat
tanta confiança a la cort de l'emperador de Blefuscu,
i tant adjutori i ardiment secrets de llur partit acl a
casa nostra, que una guerra sagnan ta ha esta tseguida,
amb varia fortuna, entre ambdós imperis fa trentacinc llunes, durant el qual temps avern perdut quaranta vaixells principals i un nombre molt més gran
de vaixells més petits, ensems amb trenta mil de
nostres millors marins i soldats, i el dany rebut
per l'enemic es regonegut d'esser un poc més gran
que -I nostre. No obstant, ells han aparellat ara una
nombrosa flota i estan tot just preparant-se a fer un
desembarcament en contra nostre; i es per això que
S. M. Imperial, posant gran esperança en vostre
valor i força, m'ha comanat de sotsmetre a vostra
consideració aquesta relació de sos afers.
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Vaig pregar alsecretari de presentar els meus umiIs
respectes a l'emperador i fer-li assaber que, tot i
pensant que no m'escauria, a mi, que era un foraster, d'entreposar-me en els partits, estava emperò
a punt de defendre, amb risc de ma vida, la seva
persona i el seu estat contra tots els invasors.

CAPITOL CINQUÈ

L'autor, per una extraordinaria estratagema, empatxa
una invasi6. {j n alt líIol d'anar li es conferit. Arriben
ambaixadors de l'emperador de Ble/useu a implorar la pau. Foc a l'abitació de l'emperadriu per
causa d'un accident. L'autor intervenint en salvar
el restant del palau.
'imperi de Blefuscu es una illa situada cap a la banda NNE. de Lil"liput, d'on es separat solament
per un canal de vuit-centes iardes d'amplada. Jo no
l'avia vist encara, i, amb aquella noticia d'invasi6 en
projecte, evitava d'apareixer en aquell cant6 de la
costa, per por d'esser descobert d'algun dels vaixells
de l'enemic, que no avia tingut de mi la més petita
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nova, tota comunicació entre ambdós imperis avent

estat rigorosament privada, sota pena de mort,
durant la guerra, i aplicat segrest pel nostre emperador sobre tot vaixell qualsevulga. Valg comunicar
a S. M. un projecte que avia format d'agafar tota
la flota enemiga, la qual, segons nostres guaites
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asseguraven, estava ancorada al port a punt de fer
vela al primer vent favorable. Vaig consultar els
marins més experimentats sobre la fondaria del
canal, el qual avien sovint escandallat, i 'm digueren
que, pèl mig i al creixent de la mar, era de setanta
g/umg/ujjs de fons, que vénen a esser sis peus de la
mesura europea; i el restant d'ell cinq uan ta g/u mg/ulls
tot lo més. Vaig encaminar-me envers la costa NE.,
enfront de Blefuscu; i, ajaient-me darrera d'un turó,
me tragui de la butxaca una petita ullera, i vaig
ovirar ormejada la flota enemiga, consistent en
prop de cinquanta vaixells de guerra i un gran nombre de transports. Tot seguit retorn! a casa meva i
vaig donar ordres (per a lo qual tenia autorització)
de tenir-me a punt una gran quantitat de gumena de
la més forta i de barres de ferro. La gumena era
gaire-bé tant gruixuda com el fil d'empalomar, i le$
barres de Iii llargaria i del gruix d'una agulla de fet
mitja. Vaig trenar la gumena per fer-la més forta, i
per la mateixa ra6 vaig entorxar ensemS tres de les
barres de ferro, fent-ne acabar els caps en forma de
gànxol. Avent aixl fixat cinquanta gànxols a altres
tantes gumenes, retornl a la costa NE., i, traient-me ·1
gec, les sabates i les mitges, vaig anar-men mar
endins, amb perpunt de pell, una mitja ora abans
del creixent de ia mar. Vaig caminar a gual tant depressa com pogui, i vaig nadar, essent al mig, prop de
trenta iardes, fins q\le trobi fons, arribant a la flota
en menys de mitja ora. L'enemic fou tant esfereït,
quan me vegé, que tots saltaren fòra de llurs vaixells
i nadaren envers la riba, on hi podria aver no menys
de trenta mil ànimes. Alesores prengui la meva ei-
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xarcia, i, fixant un gànxol a l'ull de la proa de cada
vaixell, vaig anusar totes les gumenes ensems pel
cap. Mentre estava així enfeinat, l'enemic m'engegà
alguns milers de fletxes, moltes de les quals se 'm
clavaren a les mans i a la cara, fent-me, de més a més
de l'excessiva picor, molt destorb a la meva obra.
La més gran temença meva era per als ulls, els quals
auria perdut infal'liblement si no se m'agués sobtadament acudit un recurs. Jo guardava, entre altres
menuderies necessaries, un parell d'ulleres dins d'una
butxaca secreta, la qual, com he observat abans,
avia escapat ad els escorcolladors de l'emperador.
Vaig treure afora les di tes ulleres, i me les vaig fixar
tant fortment com pogul damunt del nas; i, així
armat, vaig continuar ardidament el meu treball, a
despit de les fletxes de l'enemic, moltes de les quals
rebotien contra 'Is vidres de les meveS ulleres, em·
però sense gaire altre efecte més que espatllar-les una
mica. Jo avia ja fixat tots els gànxols, i, agafant el nus
amb la mà, comenci d'estirar; emperò ni un sol vaixell volia moure-s, car estaven tots fortment fermats
per llurs ancores : així que la més ardida part de la
meva empresa romania infruitosa. Per consegüent
vaig jaquir l'eixarcia, deixant els ganxols fixats als
vaixells, i resoludament vaig tallar amb el ganivet
els cables que 'Is subjectaven a les ancores, no sens
rebre prop de dugues-centes fletxes en cara i mans.
Llavors prengui novament el nus dels caps de les
gumenes a les quals estaven lligats els meus gànxols, i
amb gran facilitat vaig estiraçar cinquanta dels més
grans vaixells de guerra de l'enemic darrera meu.
Els blefuscuans, que no tenien la més petita idea
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de ço que jo 'm proposav a, foren de primer desconcertats d'astoram ent. Ells m'avien vist tallar els
cables, i pensaren que la meva intenció era de solament deixar els vaixells a la deriva o topar-se 'ls
uns als altres; més quan apercebe ren tota la flota
movent-s e en ordre, 'i'm vegeren al cap de tot estiraçant-la, llançaren tals xiscles d'esglai i desespera ció
que es cosa gaire-bé impossib le de descriure o concebre. Quan vaig aconsegu ir d'esser fòra de perill,
vaig aturar-m e una estona per desclava r-me les !letxes que m'eriçav en les mans ila cara, i fregar-m 'hi
una mica de la mateixa untura que 'm fou donada
llavors de ma primera arribada , segons n'he fet
esment abans. Alesores me vaig treure les ulleres,
i, esperant prop d'una ora fins al minvant de la mar,
vaig posar-me en caml, traversa nt pel mig amb la
meva càrrega, i arribl sà i saul al port reial de Ul·liput.
L'empera dor i tota la seva cort romangu eren
a la riba tot esperant l'eixida d'aquest a gran a~en
tura. Ells veien els vaixells moure-s endavan t com
una vasta mitja-llu na, més no podien ovirar-m e
a mi, que estava amb l'aigua fins al pit. Quan vaig
avançar pel mig del canal estiguere n encara amb més
pena, car jo estava amb l'aigua al coll. L'empera dor
conclogu é que m'era negat, i que la flota de l'enemic
s'estava atansant en faisó ostil; emperò fou aviat
deslliura t de penes, car, el canal devenint menys
pregon a cada pas que feia, vaig arribar a l'alcanç
de la veu, i, aixecant en l'aire '1 cap del cordam amb
el qual estava lligada la flota, vaig cridar a grans
veus: «- Visca '1 potentiss im emperad or de Lli-Ilal prendre
putl~ Aquell gran princep me va rebre,
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terra, amb tots els encomis possibles, i sobre '1 lloc
mateix me nomenà nardac, que eS el més alt ·titol
d'onor.e ntre ells.
S. M. desitjava que aprofités alguna altra oportunitat d'aporta r tot el restant dels vaixells de l'enemic dins dels seus ports.l tant desmesu rada es
¡'ambici6 dels prlnceps, que ell semblav a no pensar res sino reduir tot l'Imperi de Blefuscu a provincia i governar -la per un virrei; extermin ar els
gros~capçans exilats, i forçar aquell poble a
trencar
els ous pel cap més petit, amb lo qual ell romandr ia .[
sol monarca de tot el m6n. Emperò jo 'm vaig esforçar d'apartar -lo d'aquest proposit mitjança nt molts
argumen ts trets dels topics usuals de politica, aixl
bé com de justicia, i protestan t que jamai seria
l'instrum ent de reduir un poble llIure I valent a
l'esclava tge. l, quan l'assump te .fou debatut en
Consell, la part més ¡¡'Iustrad a del ministeri fou de
mappini 6.
Aquesta' franca I ardida declaracl 6 meva era
tantopos adaals'p rojectes i a Iapolltic a de S. M. lmperial, que no pogué' mai p.erdonar -m'ho, i 'u va
esmentar d'una manera molt artificios a en Consell
on, segons me fou dit, alguns dels més prudents
aparien, tot almenys per llur silenci, esser de ma
opini6; emperò 'ls altres, que eren mos enemics
secrets, no pogueren abstenir- se de certes expressio ns
les quals, encara que d'esct:lllimpantès, requeien
~obre mi. I d'alesore s ençà s'inicià una Intriga
entre
S. M. i una camarilla de ministres malicios ament
dirigits contra mi, la qual esclatà en menys de dos
mesos i semblav a talment aver decidit la meva
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completa perdició. De tant poc pes s6n els més grans
serveis retuts als prlnceps quan s6n contraba lancejats amb un refús d'afalaga r llurs passions! ...
Prop de tres Setmanes després d'aquest a gesta
arribà una solemnia l ambaixa da de Blefuscu amb
umils ofertes de pau,' que fou aviat convingu da sota
condicion s molt aVintatjo ses per al nostre emperad or,
amb les quals no Importun aré al lector. Eren sis els
ambaixad ors, amb un seguici de prop de cinc-cent es
persones, essent llur entrada molt sumptuo sa I
escaient a la grande~a de llur senyor i a l'importa ncia
de llurs negociacions. Quan llur tractat fou conclòs,
en lo qual vaig entrepos ar els meus bons oficis valentme del credlt que en aquella ora tenia, o almenys
semblava tenir, a la cort,llur s excel-lencles, que avien
sigut privadam ent Informad es de com jo era estat
llur millor amic, me feren una visita en forma. Ells
la comença ren amb molts complim ents sobre mon
valor i generosi tat, m'invitar en a anar en aquell
reialme en nom de l'empera dor, llur senyor, i 'm
pregaren d'amostr ar-los algunes proves de ma prodigiosa força, de la qual avien oïdes tantes meravelles, en lo qual valg prompta ment complaur e-ls;
emperò no Importun aré al lector amb les particularitats.
Un cop valg aver, per algun temps, entreting ut
llurs excel'len cles, vaig pregar-lo s, a llur Inflnida
satisfacc i61 sorpresa, que volguess in fer-me l'onor de
presenta r els meus més umils respectes a l'empera dor,
llur senyor, l'anomen ada de les virtuts del qual
avia tant justamen t omplert el m6n d'admlra cl6, lla
reial persona del qual jo 'm proposav a complim entar
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aban s de retor nar a ma prop ria
patrl a. Cons egüe ntmen t, la prim era vega da que tlngu
ll'on or de veur e
nostr e emp erad or, li vaig dem anar
sa supe rior llicen cia per visit ar el mon arca Blefu
scuà , la qual li plagué d'ato rgar- me d'un a man era
molt freda ,sego ns pogul perc ebre , si bé sense pode r
ende vina r-ne la raó,
fins que, d'un a certa perso na, vaig
tenir xiu-x iueig de
com Flim nap i Bolg olam havi en
retre t la meva freq üent acló amb aque lls amb aixad
ors com a seny al
de desaf ecció , de la qual ben segu
r estic que :1 m~u
cor era lliur e del tot. I aque sta
fou la prim era ve·
gada que come ncI a conc ebre
una Idea un poc
desfa vora ble de corts i de minI
stres .
Cal esser obse rvat que aque lls
amb aixa dors me
parla ren per medi ació d'int erpre
tado r, les lleng ües
d'am dós Impe ris difer encia nt-se
l'una de l'altr a tant
com dugu es qual sevu lga d'Eu
ropa , i ergu llant -se
casc una nació sobr e l'ant iguit at,
belle sa! ener gia de
sa prop ria lleng ua, amb mani fest
meny spreu de la
del seu vel. Nore smen ys, nostr
e emp erad or, gloriejant- se de l'ava ntatg e obtin gut
per la presa de llur
flota , els oblig à a pres enta r llurs
crede ncial s i a fer
llur discu rs en lleng ua Iil'li putia
na. I cal conf essar
tamb é que, per la gran comu nicac
ió-de trafe c I de CD.
merç entre amdó s reial mes, per
la cont inua i mutu a
imm igrac ió d'exi lats entre ells,
i pel costu m dins
cada impe ri d'env iar a l'altr e el
jove nt de la nol:>lesa
i de la burg esia més rica amb
desig ni de polir -se
veie nt món, I de jutja r amen s I
abitu ts, hi ha poqu es
perso nes de disti nció, aixl com
mari ns i nego ciant s
qui viue n a les parts de mari
na, que no pugu in
man tenir conv ersa en amd ugue
s lleng ües, com ho
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vaig comprovar algunes setmanes després quan vaig
anar a oferir mos respectes a l'emperador de Blefuscu, qui, en mig dels meus grans infortunis a causa
de la malicia de mos enemics, demostrà una felicissima avinença envers ml, com relataré en son degu t
lloc.
El llegidor pot recordar-se que, quan vaig fermar
aquells articles sota 'ls quals recobrava ma llibertat,
n'hi avia alguns que 'm desagradaven per causa
d'esser massa servils, f res podia, si no una extremada
necessitat, aver-me forçat a sotsmetre-m'hi. Emperò,
essent ara un nardac del més alt llinatge en aquest
imperi, tals of.icis eren considerats com Inferiors a
ma dignitat, I l'emperador (cal fer-li justicla) mai més
me 'Is esmentà. Per tant no trigà molt temps abans
de tenir una oportunitat de fer a S. M. (almenys així
m'ho pen'sava ,llavors) un assenyaladissim servei.
Vaig esser alarmat a mitja nit pels crits de molts
cents de persones a la meva porta, els quals, despertant-me sobtadament, me produiren una certa terror.
Jo oïa la paraula burglum, repetida Incessantment.
Alguns de la cort de l'emperador, obrint-se caml a
travers de la multitut, me pregaren de venir tot
seguit al palau, on s'avia calat foc a'les abitacions
de S. M, l'emperadriu pel descuit d'una dama d'anar
que s'era endormida mentre s'estava llegint una
l1oveJa. Me valg llevar en peus en Un Instant, i,
donades ordres de desembraçar via davant meu, tot
i essent nit de lluna, valg aver alxl mateix de menester tota la meva traça per arribar al palau sense
trepitjar ningú. Valg trobar-me que avien ja arrambades escales de mà als murs del departament incen-
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diat, i que, si bé estaven ben proveïts ge galledes,
l'aigua estava a bastanta distancia. Aquelles galledes
eren quasi tant grans com un didal gros, i aquella
pobra gent me 'n fornien tant depressa com podien;
emperò la flamarada era tant violenta que no 'Y
feien res de bo. Podia faciIment aver·la ofegada amb
el gec si malauradament no me l'agués deixat amb
la pressa, avent sortit només .amb el perpunt .de
pell. El cas semblava totalment desesperat i deplorable, i aquell magnífic palau auria estat inial-Ublement cremat fins als fonaments si, amb una presencia d'esperit gens usual en mi, no agués pensat
de sobte en un recurs. El vespre abans avia begut
abundosament d'un deliciosissim vi nomenat glimi·
grim (els blefuscuans ne diuen /IUN(C, si bé '1 nostre es
estimat de millor qualitat), el qual es molt diuretic.
Per la més venturosa sort del món, no me n'avia
descarregat d'una gota. La calor que avia presa
acostant·me tant aprop de les flames i treballant
per apagar-les, féu començar a obrar el vi sobre l'orina, la qual vaig desbotar en tal quantitat, i vaig
aplicar-la tant bé en els llocs deguts, que en tres
minuts el foc fou del tot extint, I el restant d'aquell
noble edifici, que tants segles avia costat de bastir,
salvat de la destrucció.
En aquell punt alborejava, i jo retornava a casa
meva sense esperar a esser felicitat per l'emperador,
perquè, malgrat d'aver fet un eminentissim servei,
encara no podia dir si S. M. se 'n ressentiria, per la
manera com jo l'avia executat; car, per les lleis fonamentals del reialme, va pena capital a tota persona,
de qualsevulga condici6 que siga, si fa aigües dins
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del clos del palau. Emperò 'm vaig trobar un xic
confortat per un missatge de S. M. que donaria
ordres al gran justicier de passar-me '1 perdó en
forma, el qual, altrament, no podia obtenir. I vaig
esser secretament assegurat que l'emperadriu, avent
concebut el més gran fastic del meu fet, i mudada a
la banda més allunyada del palau, resolgué fermamen t
que aquelles construccions no fossin jamai reparades
per a son ús, i en presencia dels seus principals confidents no pogué estar-se de jurar venjança.

CAPITOL SISÈ

Dels aMtants de Li/'/iput. Llurs coneixences, lleis i
costums. Manera d'educar llurs in/ants, La vida
de l'autor en aquella terra. Sa vindicació d'una
gran dama.
que 'm proposo deixar la descripció
d'aquest imperi per a un tractat particula r, no
obstant plau-me ara d'obsequ iar-ne al curiós llegidor amb algunes idees generals.
Com que la talla corrent dels naturals es un poc
menys de sis polsades, hi ha la deguda proporció
amb tots els altres animals, aixl bé com amb plantes
i arbres. Per exemple : els cavalls i els bous més grans
són d'entre quatre o cinc polsades d'alçada; els
moltons, d'una polsada i mitja, més o menys; llurs
oques, gaire-bé de la grandor d'un pardal; i aixl les
diverses gradacio ns en avall, fins a arribar als més
petits, els quals eren quasi invisibles al meu esguard,
Emperò la natura ha adaptat els ulls dels IiI'liputians a tots els objectes proporci onats a llur vista,
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que perceb amb gran exactitut, si bé a no grans
distancies. I, per mostrar l'agudesa de llur vista per
als objectes propers, haig de referir que 'm distreia
molt observant un cuiner plomant una alosa, la
qual no era de bon troç tant grossa com una mosca
ordinaria, i una donzella joveneta enfilant una
agulla invisible amb una seda encara més invisible
per a mi. Llurs arbres més grans són de prop de set
peus d'alts, vull dir alguns d'aquells del parc reial,
el cim dels quals arribava ben just a empunyar. Els
altres vegetals estan en la mateixa proporció; més
això ho deixo a l'imaginació del llegidor.
No diré, de present; sinó molt poc de llur cultura, la qual durant Il10lts segles ha florit entre ells
en totes ses branques; emperò llur manera d'escriure
es molt peculiar, no essent ni d'esquerra a dreta, com
entre 'ls europeus; ni de dreta a esquerra, com entre 'ls
alarbs; ni de dalt a baix, com entre 'Is xinesos; ni de
baix a dalt, com entre 'ls cascagians(?); sinó a
l'esqueixada, de des una punta del paper a l'altra,
com fan les dames a Anglaterra.
Ells soterren llurs morts amb el cap per avall,
perquè mantenen l'opinió que dins onze mil llunes
s'han d'aixecar tots novament, en el qual periode la
terra (que creuen esser plana) se girarà de sots-sobre,
i d'aquesta manera a llur resurrecció seran puntual.
ment trobats drets en peus. Els ascientats d'entre ells
confessen·l'absurditat d'aquesta doctrina; emperò la
pràctica continúa encara, amb complasença del
vulgus.
Hi ha en aquest imperi algunes lleis i alguns costums molt peculiars; i, si no fossin tant directament
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contraris als de ma estimada patria, me sentiria
temptat de dir-ne alguna cosa en llur justificació.
Solament seria de desitjar que fossin tant ben executades. Lo primer que 'n mencionaré es relatiu als
denunciadors. Tots els crims contra l'Estat són
castigats aIli amb la més excessiva severitat; emperò,
si la persona. acusada fa palesar plenament la seva
ignocencia. en el procés, l'acusador es immediatament condemnat a ignominiosa mort, i, de més a més,
amb sos béns o terres es quatre vegades recompensada la persona ignocent, per la perdua del seu temps,
pel perill encorregut, per la penalitat del seu empresonamen t i per les despeses de tota mena agudes
fentlasevadefensa. 0, si aquests béns són deficients,
tot es llargament suplert per la Corona. L'emperador
li confereix tam bé algun pubIlc senyal de la seva
favor, i es feta proc!a,¡nació de sa ignocencia a travers de tota la ciutat.
,.
El frau es mirat com un crim m4s gran que '1
robatori, i, per consegüent, raram.ent deixen de castigar-lo amb la mort, car al'leguen que cura o vigilancia poden, amb l'enteniment més vulgar, preservar
de lladres els béns d'un om, més l' onradesa no té
defensió contra un engany superior; d'on, essent
necessari un constant entrecanvi de compra i venda
i de trafec a credit, si '1 frau es permès, o tolerat, o
no 'y ha llei per castigar-lo, el mercader onrat es
sempre aperduat i el bretol obté '1 guany. Jo 'm
recordo quan vaig intercedir, una vegada, prop de
l'emperador, en favor d'un criminal que avia. damnificat el seu senyor d'una gran suma de diner, la qual
avia rebuda per ordre d'aquell, fugint després; i,
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acudint-sem de dir a S, M., per via d'atenuació, que
allò era només un abús de confiança, l'emperador
judicà monstruós en mi d'advocar com una mena de
justificació la més gran agravació del crim, l, veritablement, poc tenia a replicar, llevat de la vulgar
resposta <cada terra fa sa guerra.; car, ho confesso,
j o estava avergonyit fins al fons del cor,
Malgrat que usualment nomenem el premi i el
castic les dugues pollagueres sobre les quals gira
tot govern, no avia pogut encara observar mai aquesta maxima posada en pràctica dins cap nació fòra
de la de Lil'liput, Quisvulla que pot aportar al1i
prova suficient d'aver observades estrictament les
lleis de la seva terra durant setanta-tres llunes, té
dret, segons sa qualitat i manera de viure, a certs
privilegis, amb una proporcional quantitat de diner
treta d'un cabal apropriat a tal usatge, adquirint
així mateix el titol de snilpall, o legal, el qual es
afegit al seu nom, més no devalla a sa posteritat.
I aquell poble judica com un prodigiós defecte de
politica entre nosaltres el fet que 'Is vaig contar
que nostres lIèis eren afermades solament per penalitats sense cap menció de premi. Es per aquest motiu
que en llurs corts judicials l'imatge de la Justicia
es representada amb sis ulls: dos al davant, altres
tants al darrera i un a cada costat, significant circumspecció; amb una bossa d'or, oberta, a la mà
dreta, i amb una espasa, enveinada, a l'esquerra,
per amostrar que està més disposta a premiar que
no pas a castigar,
AI triàr les persones per a tots els carrecs, tenen
més en esguard la moralitat que 'Is grans talents;
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car, posat que '1 govern es necessari als omens, creuen
que la capacitat vulgar dels enteniments umans es
adaptable a un empleu o altre, ja que la Providencia
mai se proposà fer del manejament dels afers publics
un misteri comprensible solament a unes poques
persones de sublim esperit de les quals rarament n'hi
ha tres nades en un mateix segle, sinó que suposen
la veritat, la justicia, la temprança i les virtuts consem blan ts esser en poder de tot-om. La pràctica
de tals virtuts, ajudada per l'experiencia i una bona
intenció, farien apte qualsevol orne per al servei
de la seva patria, exceptat on es requerit un curs
d'estudis. Emperò ells judiquen la falta de virtuts
morals tant lluny d'esser suplida pels dons de l'enteniment, que 'Is carrecs no aurien d'esser mai posats
en mans tant perilloses com les de les persones aixi
qualificades, i que, tot almenys les errades comeses
per l'ignorancia amb virtuosa disposició, mai serien
de tant fatal conseqüencia al bé public com les pràctiques d'un orne inclinat a la corrupció, jatsia que
tingués grans abilitats per administrar i ensems per
a multiplicar i celar ses corrupcions.
Per semblant manera, la descreença d'una divina
Providencia fa a un om incapaç de tenir cap situació
pública; car, atenent que 'Is reis declaren elIs mateixos esser enviats de la Providencia, els li1'liputians
pensen que res pot esser més absurde, per a un princep, que emplear tals omens : això valdria tant com
desconeixer l'autoritat sota la qual actua.
AI relatar aquestes IIeis i les següents vull que sia
sobre-entès d'esmentar-ne solament les primitives
institucions, i no les escandalosissimes corrupcions
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en les quals es caigut aquell poble per causa del degenerat natural de l'orne. Aixl, doncs. aquelles pràctiques infames d'adquirir els grans carrecs ballant
sobre la corda. i senyals de favor i distinci6 saltant
per damunt de bastons o esmunyint-s'hi per dessota,
el llegidor ha d'observar'que foren per primera volta
introduïdes per l'avi de l'emperador avui regnant,
i arribaren a l'estat present per l'increment gradual
de partits i de faccions.
L'ingratitut es entre ells un crim capital, aixi
com llegim aver-ho estat en algunes altres terres;
car ells raonen aixi : quisvulla farà mals pagaments
al seu benfactor, deu necessariament esser un enemic comú de tot el restant de J'umanitat, envers la
qual no ha contret cap mena d'obligaci6. i, per tant,
aital orne no té ra6 de viure.
Llurs nocions relatives a les obligacions de pares
i fills difereixen extremadament de les nostres.
Aixf, doncs, atès que l'ajuntament del mascle i la
femella es fundada en la gran llei de natura per propagar i continuar les especies, els liJ'liputians volen
necessariament deduir-ne que omens i dònes són
acoblats ensems, com els altres animals, moguts per
concupiscencia, i que llur tendresa envers llur mainada procedeix d'aquell mateix principi natura\.
Per tal raó, eHs mai volen confessar que un fiJI estigui
obligat de res a son pare per aver-lo engendrat, o a
sa mare per aver-lo dut al m6n; lo qual, considerant
les miseries de la vida umana, no es un benifet en si
mateix, ni es entès aixi per sos pares, els pensaments
dels quals, en llurs encontres d'amor, eren altrament
intencionats. Fundant-se sobre d'aquests raonaments
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i altres consemblants, llur opinió es que 'ls pares són
els darrers a qui s'aurà de confiar l'educació de llurs
propris infants, i, consegüentment, tenen en cada
ciutat casals d'infants on tots els pares, exceptats els
pagesos i llauradors, són obligats d'enviar-hi llurs
fills d'ambdós sexes a esser nodrits I educats un cop
han atesa l'edat de vint llunes, en el qual temps són
suposats d'aver almenys una docilitat rudimentaria.
Aquestes escoles són de diverses menes, apropriades
a diferents estaments I d'amdós sexes. Tenen certs
professors ben versats a preparar minyons per a la
condició de vida escaient a ¡'estament de llurs pares
i a llurs propries capacitats, I també a llurs inclinacions. Diré primerament alguna cosa dels casals de
nois, i després dels de noies.
Els casals de nois de noble o eminent naixença
són dotats amb mestres seriosos I asclentats amb
molts passants. ·Els vestits dels Infants Són senzills
i els aliments abundosos. Tots són encaminats pels
principis d'anar, justícia, valor, modestia,clemença,
religió I amor de llur patrla. Sempre són aplicats a
algun afer, llevat de les ores de menjar i dormir, que
són molt curtes, I de dugues més per a diversions, consistents enexerclcis corporals. Fins als quatre anys
d'edat són vestits pels servents, i de llavors en avant
són obligats a vestir-se ells mateixos, tot I essent
llur qualitat tant elevada; lles dònes servents, d'una
edat proporcionada a les nostres cinquantenaries,
executen solament les feines més servils. No -ls
es mal tolerada conversa amb servents, avent d'anar
aplegats, en petit o gran nombre, a prendre llur
deport sempre en presencia d'un mestre·o d'un de
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sos passants: aixl eviten aquelles males impressions
primerenques de follia o de vici a les quals són subjectes nostres infants. Llurs pares i mares són autoritzats a veure-Is dugues vegades l'any. La visita es,
tot al més, d'una ora, essent-los atorgat de besar
llurs infants a l'arribar ,i al departir-se. Un mestre
que roman sempre en aquestes ocasions, no 'Is permet
de parlar-los a cau d'orella, ni d'usar cap mena
d'expressions manyagues, ni d'aportar-los presents
de joguines, bobons i semblants.
La messió de cada familia per a l'educació i entreteniment d'un infant, es rescaptada pels oficials de
¡'emperador en cas de falta del pagament degut.
Els casals d'infants de burgesos, mercaders, negocian ts i menestrals són dirigits proporcionalmen t
segons el mateix esperit: solament aquells designats
per al comerç són posats aprenents als onze anys
d'edat, mentre 'Is fills de persones acabalades continúen en llurs exercicis fins als quinze, que corresponen als vint-i-un entre nosaltres, si bé'l confinament
es gradualment aminvat durant eis tres darrers anys.
En els casals de noies, les joves donzelles de qualitat hi són educades molt semblantment als nois:
solament són servides per servents regulars de llur
sexe, i sempre en presencia d'un mestre o d'un suplent, fins que arriben a vestlr·se elles mateixes cap
als cinc anys d'edat. I, si mai es averiguat que aquestes mainaderes gosen d'entretenir les noies amb paoroses o nicies istories, o amb les vulgars follies practicades per les cambreres entre nosaltres, elles són
pubIicament açotades tres vegades per tota la ciutat,
empresonades durant un any, i bandejades de per
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vida a la més desolada part d'aquella terra. Aixl
les joves damlseles són tant avergonyides com· a
omens d'esser porugues I folles, I menyspreen tots
adornaments anant més enllà de la decencla I de la
netedat personals; tant, que jo no vaig percebre en
llur educació cap diferencia motivada per la de sexe,
salvant que 'Is exercicis de les noies no eren del tot
tant violents, I que 'Is eren donades algunes regles
pertocant la vida domestica, I prescrit un més petit
cicle de coneixences, car llur maxima es que entre
gent de qualitat la muller auria d'esser sempre. una
companya entenimentada i agradosa, ja que no sempre pot esser jove. Quan les noies tenen dotze anys,
o sigui l'edat nuvial entre ells, els pares o tudors les
emporten a casa llur amb grans expressions de gratitut als mestres, i rarament sense lIagrlmes de la jovencela i de ses companyones.
En els cas.a1s de noies de condicló més ull:lil, les
criatures són Instruïdes en totes menes de treballs
propris de llur sexe I segons llurs diferents graus:
aquelles designades per a aprenentes són acomiadades
als set anys; les restants mantingudes fins als onze.
Les families més umlls que tenen fills en aquests
casals, són obligades, de més a més llur messió anyal
(la qual es tant baixa com es possible), de retornar al
majordom del casal una petita porció mensual de
llurs guanys proporcionalment al nombre de fills;
i, per consegüent, tots els pares tenen limitades llurs
despeses per la llei. Car els \i¡'¡iputians pensen que
res pot esser més Injust que '1 que les gents, en satis.facció de llurs apetits carnals, portin Infants al
món, deixant al public la càrrega de mantenir-los.
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Quant a les persones de qualitat, elles donen fermança d'esmerçar una certa quantitat per cada infant
conformement a llur condlci6; i aquestes sumes s6n
sempre manejades amb gran economia I amb la més
exacta equitat.
Els pagesos I llauradors tenen els infants en llurs
cases: llur afer essent solament llaurar i conresar la
terra, la llur educació es de menys conseqüencia per
al public; emperò 'Is vells i malalts d'entre ells són
mantinguts en ospitals, puix el captar es un ofici
desconegut en aquell Imperi.
-I, en aquest punt, potser podria distreure '1
curiós llegidor donant'lí alguna noticia de les meves
interioritats i manera de viure en aquella terra durant
una residencia de nou mesos i tretze dies. Essent
inclinat a les arts mecaniques, 1 forçat també per la
necessitat, me valg fer jo mateix una taula I unacadira bastant comodes amb els arbres més {¡rans del
parc reial. Dugues-centes cosidores foren posades
a fer-me camises i I1enceria per a la taula i' per al
lli t, tot de la més forta I aspra mena que pogueren;
i encara agueren de sobreposar-ne les peces en molts
plecs a tall deflaçades, car les, teles més gruixudes eren
de bon troç més primes que la ba tlsta, Una de llurs
peces de lli tira tres peus, amb un ample de tres
polzades. Les cosido,res me prengueren la mida estant-me ajagut a terra, una del meu coll estant ¡ una
altra d'a mitja cama, amb una forta corda extesa,
tenint-ne cascuna un· cap; mentre que Una tercera
mesur'ava la llargarla de la dita corda amb un regle
d'una polzada. Després me prengueren la mida del
dit polzer de la mà dreta, i no 'm demanaren res més,
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car, per la computaci6 matematlca que dugues
vegades el contorn del polzer es igual al contorn del
coll del braç, I alxf successivament entre aquest i el
coll i entre '1 coll I la cintura, I amb l'ajuda de la
camisa vella que 'Is vaig desplegar a terra a guisa dc
patr6, elles me l'encertaren exactament. Tres-cents
sastres foren empleats de la mateixa manera a fer-me
vestits; emperò ells tingueren una altra pensada per
prendre.m la mida: me feren agenollar, I dreçaren una
escala d'a terra fins al meu coll; damunt d'aquesta
escala'y pujà l'un d'ells, i deixà caure sobre '1 trespol,
de des el coll del meu vestit una plomada, la qual
corresponia tot justament a la llargaria del meu gec,
avent-me jo mateix mesurat la cintura i els braços.
Quan mos vestits foren acabats a casa meva (car
la més gran de les llurs no auria sigut prou espaiosa
per a contenir·los, semblaven lo mateix que aquells
obratges de retalls que fan les dames d'Anglaterra,
solament que 'Is meus eren tots d'una color.
Tenia tres-cents cocs per aparellar. me les vitualles en comades barraquetes bastides prop de ma
casa, en les quals vivien amb llurs familles I 'm preparaven dos plats cascun. Prenia vint servents a
la mà i els posava damunt de la taula. Uns altres
cent servien dessota, a pla terreny, uns amb plats de
vianda, i altres portant a coll barrils de vi I altres
begudes; tot lo qual, a me.sUra que jo 'u necessitava,
ho içaven d'una manera força enginyosa mitJan.çant certes cordes, tot aixl com Icem la galleda d'un
pou a Europa. Un plat de llur vianda me feia una
bona queixalada, i un barril de llur beguda una
raonable glopada. Llur molt6 es inferior al nostre,
6
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més llur bou es excel'lent, i me n'arribaren a donar
un llom tant gros, que vaig esser forçat de fer-ne
tres bocins, si bé això es poc freqüent. Els meus
servents estaven astorats de veure-m menjar òssos i
tot, com fem en nostra terra amb una cuixa d'alosa.
Llurs oques i gall-dindis me 'ls menjava usualment
d'una queixalada, I alg de confessar que sobrepassen
de molt als nostres. De l'aviram més petita 'n podia
prendre vint o trenta enastats al cap del meu ganivet.
Un jorn, S. M. Imperial essent Informada de la
meva manera de viure. manifestà desig de tenir ell
mateix, amb sa reial consort i els joves princeps de
la sang d'atnd6s sexes, la felicitat (com li plagué de
dir-ho) de dinar amb mi. Consegüentment vingueren,
i jo 'Is valg posar, asseguts en llurs cadires de cerimonia, damunt de ma taula, Just enfront meu, amb
11 urs guardes en torn d'ells. Flimnap, el ministre gran
tresorer, hi assistia aixl mateix amb la seva mangala
blanca, i vaig observar que tot sovint m'esguardava
amb aire mal-content, lo qual fiu semblant de no
veure, ans vaig menjar més de lo usual a onor de ma
estimada patria i de sobrepuig per omplir la .cort
d'admiració. Tinc algunes raons reservades per creure
que aquesta visita de S. M. donà a Flimnap l'oportunitat de fer-me, mal-veure de son senyor, Aquest
ministre avia sigut sempre -I meu enemIc secret,
malgrat I afalagar-me aparentment, més de lo que
cra abitual a l'aspresa del seu natura\. Ell representava a l'emperador la precaria sltuacl6 del seu tresor,
tant, que 's vela forçat a manllevar diner amb gran
descompte; que 'Is albarans del tresor no circularien
a menys de nou per cent sota la par; que en breu jo
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avia de costar a S. M. per damunt d'un milió i mig
de sprugs (llur més grossa moneda d'or, gaire·bé
de la grandor d'una lenticola) , i, sobre tot, que seria
aconsella ble a l'empera dor d'aprofit ar la primera
ocasió favorable d'acomia dar-me.
Ara só obligat de vindicar la reputació d'una e"xc~I'lentissima dama sofirent ignocent ment per
causa
l1}eva. El tresorer tingué la rampella da d'estar gelós
de la seva muller per la malicia d'algune s males
llengües que l'informa ren de com madona tresorera
era presa d'una violenta afecció per ma persona, i
corregué algun temps per la cort la calumnio sa l'amor que ella vingué una vegada d'amaga t al meu
allotjame nt. Això jo declaro solemnia lment esser
la més infame falsia, sense altre fonamen t sinó que
Sa Gracia fou complag'Uda" de tractar-m e amb tot
d'ignocen ts proves de franques a I d'amista t. Jo
confesso que ella vingué sovint a casa meva, emperò
semprep alesaine nt i mal sense tres més en el cotxe,
que usualmen t eren sa germana , sa fília joveneta i
alguna amiga particula r; més això era comú a mol tes
altres dames de la cort. I encara jo n'lnvoc els meus
servents d'alentor n, si ells vegeren alguna vegada un
cotxe a la meva porta sense coneixer quines persones hi eren dins. En semblan ts ocasions, tant bon
punt el servent me 'n donava noticia, el meu costum
era d'anar Immedia tament a la porta, I, després de
oferir mos respectes , de prendre molt curosam ent el
cotxe I dos cavalls en mes mans (sl hi avia sis cavalls
el postilJós empre-n desengan xava quatre), posant-lo s
damunt la taula, on jo avia fixat una barana movible
de cinc polzades d'alt tot al voltant, per evitar
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accidents. Jo avia tingut sovint quatre cotxes amb
cavalls aiora sobre ma taula plena de gent, mentre
jo seia en ma cadira atançant la cara vers ells; i,
quan m'estava en conversa amb els d'un cotxe, els
cotxers a poc a poc feien donar toms als aitres en torn
de la taula. Avia passat moltes tardes força agradablement en aitals converses; més jo repto '1 tresorer
i els seus dos informadors (vull nomenar-los i deixarlos fer ço que 'Is plaurà), Clustril i Drumlo, de provar
que mai cap persona vingués a casa d'incognit, llevat
del secretari ReldresaI, enviat per manament exprés
de S. M. Imperial, segons he relatat abans. No m'auria
aturat tant llargament sobre d'aquest particular
si no agués estat un fet en el qualla reputació d'una
gran dama hi es tant d'aprop afectada, renunciant
a dir res de la meva propria, tot i tenint llavors l'onra
d'esser nardac, que'I tresorer meteix no 'u es. Tot-om
sab que ell es solament glum-glum, titol inferior d'un
grau al meu, aixl com el de marquès ho es al de duc
a Anglaterra, si bé jo li concedesc que :m preceïa
en dret pel seu can-ec. Aquelles falses informacions,
de les quals jo vaig venir en coneixement després
per una casualitat impropria de menció, feren mostrar
per algun temps à Flimnap, el tresorer, un mal
continent envers sa muller i un de pitjor envers mi
i, malgrat que'n fos, a la fi, desenganyat i reconciliat
amb ella, jo vaig, noresmenys, perdre tota la confiança d'ell, sentint la meva influencia minvarmoit
depressa prop del mateix emperador, qui estava
verament massa governat per aquell favorit.

CAPITOL SETÈ

L'autor, informat del proposit d'acusar-lo d'alta traïció, /a sa escapada a Ble/useu. Sa rebuda allí.
BANS de procedir a donar compte de la meva
.
partida d'aquest reialme, fóra bo d'informar el
llegidor de la secreta intriga que durant dos· mesos
s'avia estat formant en contra .meu.
Jo avia sigut tota la vida, fins alesores, un orne
allunyat de les corts, per les quals estava desqualificat donada la mediocritat de ma condició. Jo,
verament, prou avia olt i llegit dels caracters de grans
princeps i ministres, emperò jamai auria esperat de
comportar efectes tant terribles d'ells en una terra
aixl remota, governada, segons me pensava, per
maximes molt diferen ts de les d'Europa.
Quan m'estava tot justament preparant a oferir
mos respectes a l'emperador de Blefuscu, un important personatge de la cort (ad el qual vaig esser molt
util una vegada que encorregué en el més alt despler
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de S. M. Imperial) vingué a casa meva, molt en secret,
de nit, dins d'un palanqui clos, i, sense donar el
seu nom, demanà l'entrada. Els portadors del palanqui un colp acomiadats, vaig ficar-me a la butxaca del gec el palanqui amb Sa Senyoria adins:
i, donant ordres a un Servent de confiança de dir
que sentint-me Indisposat me n'anava a dormir, vaig
tancar amb pany i clau la porta de casa meva, vaig
posar el palanqui damunt de la taula (seguint el meu
costum usual),i vaig asseure-m'hi al davant. Després
que les salutacions abituals foren finides, 6bservant
ple d'inquietut el comport de S. S. I demanant-lin
la raó, me pregà que volgués escoltar-lo amb paciencia en una cosa que pertocava estretament a la meva
anar i a la meva vida. El seu parlament fou de la
tenor següent, car jo 'n prengui nota tant aviat com
me deixà:
- Aveu de saber _. me digué - que per causa
vostra han sigut darrerament convocades, de la
manera més secreta, diverses reunions del Consell,
i fa tant sols dos dies que S. M. pervingué a una
resolució definitiva.
-Vós sabeu massa bé que Skyresh Bolgolam
(galbe/ o gran almIrall) ha sigut vostre enemic mortal
quasI sempre de des vostra arribada. Ses raons fonamentals no les conec, emperò son odi s'es augmentat
molt d'ençà vostre gran exit contra Ble'fuscu, amb
el qual sa gloria com almirall s'es obscurida. El susdit
gran senyor, conjuminat amb Flimnap, el gran tresorer, l'enemistat del qual contra vós es notaria per
causa de sa muller; amb Limtoc, el general; amb
Lalcon, el camarlenc; i amb Balmufí, el gran justi-

Viatges de Gulliver

cier; ha formulat (¡ns articles d'acusació contra vós
per traïció i altres crims capitals.
Aquest prefaci -m posà tant neguitós, essen t
conscient dels meus pr(}pris merits i de la meva
ignocencla, que l'anava a interrompre, quan me
pregà de callar, i prossegul aixl:
-Ple a vessar d'agraïment per les favors que
m'aveu fet, vaig procurar-me una informació de t~t el
procediment i una copia dels articles, amb tot lo
qual me jugo -I cap en servei vostre.
«ARTICLES D'ACUSACI6
contra QUINBU5 FLI!5TRIN (l'Orne-Muntanya)
ARTICLE

I

Atenent que, per estatut fet en el regnat de S. M.
Imperial Calin Deffar Plune, es decretat que quisvulga farà aigües dins el recinte del palau reial serà
sotsmès a les punicions i penalitats d'alta traïció,
noresmenys el dit Qllinbus Fies/rin, en oberta infracció de la dita llei, sots capa d'extingir el foc abrandat
a i'abitació de l'amantissima Imperial Consort de
S. M., maliciosament, traidorament i diabolicament,
mitjançant descàrrega de la seva orina, apagà '1 dit
foc abrandat en la dita abitacl6, essent I estant dins
clel dit reial palau contra lo estatuït en aquest cas
previst, etc., etc., contra -I dever etc., etc.
ARTICLE

11

Que '1 dit Quinbus Fies/rin avent aportat la
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flota imperial de Blefuscu dins del port reial, i essent
altrament manat per S. M. Imperial d'agafar tots
els altres vaixells del dit Imperi de Blefuscu, de reduir
aquest imperi a provincia governada d'acl estant per
un virrei, i destruir I donar mort, no solament a tots
els gros-capçans exllats,' sln6 igualment a tot-om,
d' aq uell imperi que no volgués Immediatament abandonat l'eretgia gros-capçana; ell, el dit P/es/rin, tot
aixi com a fals traTdorconUa sa Felicíssima, Serenissima, Imperial Majestat, demanà d'esser excusat
del dit servei sots pretext de repugnancla a forçar
les conclencies o destruir les llibertats i vides d'un
poble ignocent.
ARTICLI! IU

Que, mentre certs ambaixadors arribave.n de la
cort de Blefuscu per implorar la pau a la cort de
S. M., ell, el dit P/es/rin, com a fals traidor, ajudà,
afermà, aconortà i divertl 'Is dits ambaixadors, malgrat I saber esser ells servidors d'un princep que fou
darrerament enemic declarat de S. M. Imperial i en
oberta guerra contra la dita Majestat.
ARTICLI! IV

Que '1 dit Quirr1Jus Fies/rin, contrariament al
devor d'un subjecte fidel, està ara preparant-se a
fer un viatge a la, cort de l'Imperi de BJefuscu, per
al qual ha rebut llicencia solament verbal de S. M.
Imperial; l, sots capa de la dita llicencia, falsament I
traïdorament intenta emprendre '1 dit viatge, i amb
això ajudar, aconortar i afermar l'emperador de
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Blefuscu, un enemic tant recent i en oberta guerra
amb la damunt dita Majestat I mperiaI..
- Hi ha alguns altres articles, emperò aquests
dels quals vos he llegit un extracte són els més importants.
~ En els diversos debats respecte d'aquesta acusació, cal confessar que S. M. hi donà moltes proves
de sa gran indulgencia, insistint sovint sobre 'ls
serveis que li avieu fet i esforçant-se en atenuar els

vostres crims. El tresorer I l'almirall perfidiaven' que
avieu d'esser sotsmès a la més penosa i Ignominiosa
mort, calant foc de nit a la vostra casa, essent-hi
present el general seguit de vint mil omens armats
amb fletxes enmetzinades per engegar-vos·les a la
cara i a les mans. Alguns dels vostres servents avien
de tenir ordres secretes de salpassar les vostres camises amb un suc verinós, el qual ben tost vos corrouria les carns, fent· vos morir en la més excessiva
tortura. El general era del mateix parer: aixf es que
per llarg temps hi agué majoria en contra vostra;
fins que S. M., resolent estalviar la vostra vida per
poc que fos possible, tragué, a la fi, de pena '1
camarlenc.
- Durant aquest incident, Reldresal, secretari
principal dels Afers Interiors, qui sempre 's declarava
ver amic vostre, fou manat per ¡'emperador d'emetre
sa opinió, ço que féu consecutivament, i amb això
justificà '1 bon concepte que li mereixeu. Ell atorgà 'Is
vostres crims esser grans, emperò que encara hi avia
lloc per a la clemencia, la més lloable virtut en un
prin~ep, 'per la qual era l'emperador tant justament
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celebrat. Digué que l'amistat entre vós i ell era tant
coneguda a tot arreu, que potser l' onorabilissim
Consell podria jutjar-lo parcial: no obstant, obeint
el manament rebut, mostraria lliurement sos sentiments. Per tant, sl aS. M., en consideració a vostres
serveis I conseqüent a sa proprla piadosa disposició,
li plavia conservar-vos la vida i solament donar ordre
de buidar-vos ambd6s ulls, ell umilment concebia que,
per tal expedient, la justicla seria en cert punt satisfeta i tot el m6n aplaudiria l'Indulgencia de l'emperador, així bé com el bell i gener6s procedir d'aquells
qui tenen l'onor d'esser els seus consellers. Afegi
que la perdua dels ulls nó seria un Impediment a la
vostra força corporal, amb la qual podrieu encara
•esser utll a S. M.; que la ceguedat augmenta la valor
amagant-nos els perills, ja que la por que passàreu,
per mor dels ulls fou la més gran dificultat per endurvos-en la flota enemiga, I que seria suficient per a
v6s veure-y pels ulls dels ministres, puix que 'Is
més grans prlnceps no 'U fan altrament.
- Aquesta proposlcl6 fou rebuda amb la més excessiva desaprovacl6 del Consell en ple. Bolgolam,
l'almirall, no pogué contenir el seu temperament, ans,
alçant-se furient, digué que 's meravellava de com
el secretari gosava pretendre donar sa opinió salvadora'per la vida d'un traldor; que 'ls serveis prestats
per v6s eren, per raons d'estat massa evidents, la
més gran agravacl6 dels vostres crims; que v6s, que
foreu capaç d'apagar el foc dc l'abltaci6 de S. M,
l'emperadriu per arruixada d'orina (ço que esmentava
amb orror), podrieu en altra ocasi6 promoure una
inundaci6 pel mateix medi, anegant tot el palau; que
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la mateixa força que vos féu bo per capturar la flota
de l'enemic podria servir per retornar-l'hi al primer
despler vostre; que ell tenia bones raons de creure que
ereu un gros-capçà en el fons del. cor, l, com se vulla
que la traició comença en el cor abans de palesar-se
en accions, alxl ell vos acusava com a traldor per
aquesta causa l, per tant. Insistia que devieu esser
condemnat a mort.
-El tresorer fou de la mateixa opinió: mostrà
fins a quines estretors se vela reduïda la renda de
S. M. per la càrrega de mantenir-vos, la qual àvlat
esdevindria Insoportable; que l'expedient del secretari pertocant a buidar-vos els ulls estava tant lluny
d'esser un remei contra aquest mal. que probablemen t,
¡'augmentaria. car es ben manifest. segons la pràtlca
comuna d'enceguelr certes menes d'aviram, que
després, nodrint-se més depressa, s'engreixen més
aviat; que sa sagrada Majestat I el Consell que són
els vostres jutges. estaven. en llurs proprleS concleneles, plenament convençuts del vostre crim, ço que
era argument suficient per condemnat-vos a mort
sense les proves formals requestes per l'estricta lletra
de la lleI.
-Emperò a S. M. l'emperador, plenament decidit
contra la pena capital, li plagué graciosament dir
que, vist que '1 Consell conceptuava esser massa exposada a censures la pena de perdua dels vostres ulls,
d'acl avant vos en podrien esser Infligides d'altres.
-I el vostre amic el secretari, demanant umUmen t
d'esser oït una altra volta en resposta de l'objecció
del tresorer concernint les grans despeses que S. M.
soportava per mantenir-vos, digué que Sa Excel'len-
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----------------cia, que tot sol tenia la disposició de les rendes de
l'emperador, podia facilment providenciar contra
aquell mal minvant gradualment el vostre passament, amb lo qual, mancat del nodriment suficient,
esdevindrieu feble i defallit, perdrieu l'apetit, i,
consegüentment, vos decandirieu i 'us consumirieu.
I no seria alesores tant perillosa la fetor del vostre cos,
del qual, arribat a minvar més de la meitat, i immediatament després de la vostra mort, podrien, cinc
o sis mil dels sots mesos de S. M. en dos o tres dies,
descarnar-ne 'Is óssos, emportant,sen la carn a
carretades i soterrant-la en llocs allunyats per evitar
l'infecció, deixant l'esquelet com un monument
d'admiració a la posteritat.
- Aixl, per la gran amistat del secretari, tot l'afer
fou convingut, f prescrit estrictament que '1 projecte
de fer-vos morir de fam per graus seria mantingut
secret encara que la sentencia de buidar-vos els ulls
fos registrada en els llibres, no dissentint-ne ningú
llevat de Bolgolam, l'almirall, qui, essent cortesà
de l'emperadriu, era per ella perpetualment instigat
d'insistir sobre la vostra mort, aven t mostrat una
constant malvolença contra vós per causa d'aquell
infame i i\-legal metode que adoptàreu per apagar
el foc en la seva abitació.
- D'avui en tres dies el vostre amic el secretari
serà manat de venir a casa vostra per llegir-vos els
articles d'acusació, i després significar-vos la gran
indulgencia i favor de S. M. i del Consell, per les quals
sou condemnat solament a la perdua dels vostres
ulls, a lo qual S. M. gens no dubta que 'us sotsmetreu
graciosament i umil. Vint cirurgians de S. M. seran
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amatents a vigilar que l'operació sIgui ben executada
engegant fletxes de punta ben agüada al globus dels
vostres ulls mentre jaureu en terra.
-Deixo a vostra discreció Ics mesures que vos
caldrà prendre; i, per evitar sospites, aig d'entornarmen immediatament, tant d'amagat com vingui. Sa Senyoria ho féu aixl, i jo romangui sol, sota '1
pes de grans dubtes i perplexitat d'esperit.
Era costum in troduït per aquell princep i el seu
ministeri (ben diferent, segons n'he estat assegurat,
de les pràctiques dels temps precedents) que, després
que la cort avia decretat alguna cruenta execució,
ja fos per satisfer el ressentiment del monarca o la
malicia d'un privat, l'emperador endreçava un parlament al seu Consell en ple, expressant-li la seva gran
lenitat i tendresa com qualitats regonegudes i confessades per tot-om del món. Aquest parlament, que
era publicat desseguida per tot el reialme, no feia
altra cosa sinó aterroritzar el poble en proporció
d'aitals encomis de la clemencia de S. M.; car s'avia
observat que, com més eren augmentades i insistents
aquelles lloances, aitant més inumà era '1 castic, i el
pacient més ignocent. I, quant a mi mateix, aig de
confessar que, no avent mai sigut assenyalat com
a cortesà, ni per naixença ni per educació, era tant
mal jutge d'aquestes coses, que no podia descobrir
la lenitat i favor de semblant sentencia, ans concebia
(potser erradament) esser més aviat rigorosa que
benigna. A estonades vaig pensar de sotsmetre-m
a les resultes del procés; car, malgrat que no podia
negar els fets al'legats en els diversos articles, tant
mateix esperava que 'm voldrien admetre algunes
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atenuacions. Emperò, avent examinat durant ma
vida molts processos d'estat, els quals avia observat
sempre que 's terminaven segons convenia al pensament dels jutges, no valg gosar refiar-me d'una
decisió· aixi perillosa en tant critica circumstancia i
contra tant potents el1emlcs. Una altra vegada vaig
estar fermament resolt a la reslstencia; car, mentres
tingués llibertat, tot l'esforç d'aquell imperi amb
prou feines podia subjugar-me, I jo podia facllment
enrunar la ciutat a cops de pedra. Emperò tot segui t
vaig rebutjar aquest projecte amb orror, membrantme del jurament fet a l'emperador, de les favors
rebudes d'ell I de l'alt titol de nardac que 'm confer!.
Tampoc avia jo après tant aviat l'agraïment de
cortesà per persuadir-me que les presents severitats
me deslligaven de totes les passades obligacions:
A la fi valg prendre una resolució per la qual es
probable que pugui encorrer alguna censura, I no
Injustament, car confesso que dec la conservació dels
meus ulls, Icol1següentment ma llibertat, a la meva
proprla temeritat I defalt d'experiencia, ja que, sl
agués conegut el natural de prlnceps i. ministres com
de llavors ençà he fet en moltes altres corts, alxi
com llurs metodes de tractar criminals. menys noïbles
que jo mateix, m'aurla sotsmès amb gran goig I
prestesa a un castic tant senzill. Més, empès per la
precipitacl6 de la joventut, I tenint llicencia de
S. M. Imperial per presentar mos respectes a l'emperador de Blefuscu, valg aprofitar aquesta oportunitat, abans que 'ls tres dies fossin transcorreguts,
trametent a mon amic el secretari una lletra significadora de ma resolució de posar-me en caml per
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a Blefuscu aquell mati, conforme a ··la permissió
obtinguda; i, sense esperar-ne resposta, vaig anar-men
vers aquella banda de l'íIla on la nostra flota estava
surgida. Prengui un gran vaixell de guerra, Iligantli un cable a la proa I llevant-ne les ancores. Un cop
vaig aVer-me despullat, i posats els vestits (ensems
amb la flaçada que duia sota'l braç) dins del dit vaixell, vaig remolcar-lo darrera meu, anant adés a gual,
adés nadant, fins a arribar al port reial de Blefuscu,
cn el poble m'avia esperat molt temps, procurant-me
dos guies per encaminar-me a la capital, que poüa '1
mateix nom. Jo 'ls vaig dur a les mans fins que vaig
esser prop de dugues-centes iardes del portal, pregant-los alesores d'anar a fer a saber la meva arribada
a un dels secretaris i significar-U que esperava allf 'Is
maname']- ts de S. M. Gaire- bé una ora després, tenia
resposta que S. M. eixia fòra a rebre-m, en companyia
de la reial famiUa i dels grans oficials de la cort. Vaig
enantar-me un centenar de iardes al temps que l'emperador I el seu' seguici baixaven de llurs cavalls
i l'emperadriu I ses dames de llurs cotxes, no conseguint apercebre si estaven amb por o amb neguit.
M'ajagui a terra per besar les mans de S. M. i de
l'emperadriu, dient que era vingut. complint ma
promesa i amb la llicencia de l'emperador mon
senyor, per tenir ¡'onor de veure un tant poderós
monarca i olerir-li tots els serveis que jo pogués
compatibles amb el meu dever envers el princep propri, no esmentant un mot de la meva desgracia
perquè no 'n tenia encara cap coneixença olicial,
podent-men suposar jo mateix totalment ignorant.
Ni podria raonablement concebre que l'emperador
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volgués descobrir-me'l secret mentre i o estigués fóra
de la seva potestat, en la qual cosa, no obstant, se
palesà aviat que m'avia enganyat.
No aig de distreure '1 llegidor amb la relació particular de ma recepció en aquella cort,la qual fou digna
de la gcnerositat d'un, tant gran príncep; ni de Ics
Jificultats que vaig trobar per fretura de casa i lli t,
essent forçat de jeure a terra embolcallat amb ma
f1açada.

CAPITOL VUITÈ

L'autor, per un venturós accident, Iroba '1 medi de
partir de Ble/useu, i després d'algunes dificultats
retorna sà. i saul a la seva terra nadiua.
dies després de la meva arribada, passejantme de curiós per fóra, cap a la costa NE. de
l'illa, vaig observar, a una mitja llegua mar endins,
certa cosa que semblava 10 mateix que un bot capgirat. Me vaig treure les sabates i les mitges,-i, anant
a gual dugues o tres-centes iardes, vaig trobar-me
que l'objecte s'acostava més a la vora per la força
de la maror; i alesores vegI ben plenament que era
un veritable bot, el qual vaig suposar arrabaçat d'un
vaixell per alguna tempestat. En això retorn! immediatament devers la ciutat, i vaig pregar a S. M.
I mperial de deixar-me vint dels més grans vaixells
que li restessin després de la perdua de sa flota, i
tres mil marins sots el comanamen t del seu vicealmirall. Aquest estol féu vela voltant l'illa, mentre
jo retornava, fent drecera, al lloc de la costa on
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avia de primer descobert el bot, trobant-me que la
maror l'avia empès encara més apropo Tot el marinatge estava proveït d'eixarcia, la qual jo avia
trenat abans fins a fer-la suficientment forta. Quan
els vaixells vingueren al dit lloc, me vaig despullar,
caminant dins l'aigua ,fins a arribar a un centenar
de iardes del bot, després de lo qual me calgué nadar
per atenye-hi. Els marins me llançaren el cap d'una
corda, que vaig lligar a un forat de la proa del bot, i
l'altre cap a un vaixell de l'estol de guerra; emperò
tota la meva feina fou de poca reeixida, car, no tocant
al fons, no m'era possible treballar. En tal necessitat,
vaig esser forçat de nadar empenyent el bot per
darrera amb una mà tant sovint com podia, i, la
maror afavorint-me, vaig avançar tant, que pogul,
tocant fons, tot just tenir-me dret amb l'aigua a la
barba. Vaig reposar dos o tres minuts, i llavors doni
una altra empenta al bot, i aixl successivament fins
que la mar no m'arribà més amunt de les aixelles;
i, amb això la part més laboriosa essent acabada,
vaig agafar les altres cordes estotjades en un dels
vaixells, lligant-les primer al bot i després a nou dels
vaixells que m'ajudaven. El vent essent favorable,
els marins remolcaren i jo empengul fins que, arribats a quaranta iardes de la riba i esperant el minvant de la mar, vaig aoonseguir posar el bot en sèc,
i, amb l'ajuda de dos mil omens amb llibants i arguens, vaig trobar el medi de girar-lo sobre la carena,
veient que no estava gaire óanyat.
No enutjaró -I lector amb les dificultats amb
que -m vaig trobar per conseguir, mitjançant uns
certs rems que -m costaren dèu dies de fer, l'entrada
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al port reial de Blefuscu, on aparegué, a ma arribada,
un considerable aplec de gen t plena d'admiració a la
vista d'un tant prodigiós vaixell. Vaig dir a l'emperador que la meva bona sort avia portat el bot al
meu caml per dur·me ad algun lloc d'on podria
retornar a ma terra nadiua, i vaig suplicar-li de donar
les ordres d'aplegar materials per aparellar el bot
juntament amb la seva llicencia per partir; ço que,
després d'algunes amistoses disputacions, fou servit
d'atorgar-m'ho.
M'admirava molt de no aver, en tot aquest temps,
oit res d'algun missatge relatiu a mi, tramès del nostre
emperador a la cort de Blefuscu, si bé, temps a venir,
me fou donat a entendre secretament que S. M. Imperial, no imaginant-se mai que jo tingués la més
peti ta noticia de sos designis, creia que me n'era
anat a Blefuscu tant sols en compliment de ma promesa i de conformitat amb la llicencia que ell mateix
m'avia donada, cosa ben sabuda a la nostra cort,
i que tornaria dins pocs dies una, vegada enllestida
semblant cerimonia.
Emperò ell fou, a la fi, amb pena de la meva llarga
absencia; i, avent-ho consultat amb el tresorer i amb
el restant d'aquella facció, fou despatxada una persona de qualitat amb la copia dels articles contra
meu. Aquest enviat tenia instruccions per donar
entenent al monarca de Blefuscu la gran indulgencia
del seu senyor, qui s'acontentava de castigar-me
no més amb la perdua dels ulls; que jo m'era escapat
de la justicia, i que, si no tornava en dugues ores,
seria desposseït del meu titol de nardac, I declarat
traYdor. L'enviat, de més a més, afegl que '1 seu
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senyor, a l'objecte de mantenir la pau i l'amistat entre
amdós imperis, esperava que son germà de Blefuscu
donaria ordres de fer-me tornar a UHiput, lligat
de mans i peus, per esser castigat com traïdor.
L'emperador de Blefuscu, avent près tres dies
per consultar, tornà una resposta consistent de moltes
civilitats i excuses. Deia que, quanta enviar-me
lligat, el seu germà coneixia prou bé que era impossi·
ble; que, amb tot i aver-lo jo desposseït de la seva
flota, encara 'm devia grans o bligacions pels molts i
bons serveis que li avia fet pactant la pau, i, sobre tot,
que amdós mo.narques aviat estarien tranquils, car
jo avia trobat prop de la riba un prodigiós vaixell
apte per portar·me en mar, avent donat ordres
d'aparellar-lo mitjançant la meva propria .ajuda i
direcció, i que amb això ell esperava que, dins poques
setmanes, amdós imperis serien deslliurats d'una tant
insoportable nosa.
Amb aquesta resposta retornà l'enviat a Ul'liput, i el monarca de Blefuscu me contà tot el que
avia passat, oferint-me al mateix temps (emperò
sota la més estreta confiança) sa graciosa protecció
si volia continuar al seu servei, en lo qual, malgrat
que jo '1 creia sincer, resolgui, noresmenys, de mai
més confiar en princeps o ministres on ho pogués
evitar; i, per tant, amb tots els deguts agraïments
per ses favorables intencions, umilment li vaig pregar de voler-men excusar. U digui que, atenent que
la sort, bona o dolenta, avia posat un vaixell al meu
pas, estava resolt a aventurar-me tot sol sobre l'oceà
abans que esser ocasió de discordia entre dos tant
potents monarques. No vaig trobar l'emperador
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despagat del tot, ans vaig descobrir, per una certa
casualitat, que estava molt content de ma resolució;
i aixi mateix la més gran part dels seus ministres.
Aquestes consideracions me mogueren a apressurar la meva partida un xic més aviat del que jo
projectava; a ço que tota la cort, impacient de tenirme fóra, contribui molt prestament. Cinc-cents omens
foren posats a fer dugues veles per al meu bot segons
les meves instruccions, cosint ensems, a tall de flaçada, tretze peces de lli del més fort. Vaig passàr
totes les penes fent gumenes i cables, entrunyellant
dèu, vint o trenta de les més gruixudes i més fortes
de les llurs cordes. Una grossa pedra que vaig encertar de trobar després de molt cercar per la platja, me
serví d'ancora. Vaig aver de menester el sèu de
trescents bous per enseuar el bot i per a altres usatges, avent passat increibles treballs abatent alguns
dels més grans arbres fusters per fer-ne rems i masts,
no obstant d'esser ajudat pels mestres d'aixa de
S. M., qui m'auxiliaren a ribotejar-los després que
jo agui feta la feina més tosca.
Prop d'un mes després, quan tot fou aparellat,
vaig anar a rebre les ordres de S. M. i prendre comiat.
L'emperador i la reial familia eixiren fóra del palau,
i jo 'm vaig ajeure boca-terrós per besar-li la mà,
que'm donà graciosament, aixi com l'emperadriu i
els joves princeps de la sang. S. M. me féu present
de cinquanta borses de dos-cents sprugs cascuna,
ensems amb el seu retrat en peus, el qual vaig desar
immediatament dins d'un dels meus guants per
guardar-lo de damnatge. Les cerimonies que acom"
panyaren la meva partida foren massa nombroses
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per enutjar-ne ara '1 llegidor amb la ilur relació.
Vaig avituallar el bot amb la carn de cent bous i
tres-cents moltons, amb pa i beguda a proporció,
sens comptar aitant de viandes ben en punt preparades com quatre-cents. cocs pogueren proveir. Vaig
endur-men sis vaques i dos taurs vius, amb altres
tantes ovelles i marrans, proposant-me de portar-los
a ma patria i propagar-ne la raça. I, per nodrir-los
a bord, jo 'y tingui una bona garbera de fenc i un sac
de blat. Auria pres volenters una dotzena dels nadius
d'aquella terra; emperò aquesta fou una cosa que
l'emperador no volgué de cap de les maneres permetre, i, de més a més d'un diligent escorco)Jen mes
butxaques, S. M. me féu donar-li ma paraula d'onor
de no emportar-me cap dels seus sotsmesos, jatsia
que fos amb )Jur propri consentiment i desig.
Avent aixi aparellades totes coses tant bé com
pogui, vaig fer vela '1 24 de setembre de 1701 a les
sis del mati; i quan avia anat quatre )Jegües cap al N.,
el vent buiant del SE., a les sis del vespre vaig
descobrir .una petita illa prop de mitja milla al NO.
Vaig tirar avant, gitant l'ancora a sota-vent de
l'illa, la qual semblava esser desabitada. Alesores
prengui un poc de refrigeri i vaig donar-me al repòs,
avent dormit bé i, [segons conjectura, sis ores tot
almenys, car no alborejà fins dugues ores després
que 'm vaig despertar. Feia una nit molt clara.
Prengui '1 meu desdejuni abans que '1 sol fos eixit, i,
)Jevant l'ancora, essent el vent favorable, vaig navegar seguint el mateix curs del dia abans, en el qual
me dirigia per la meva bruixola de butxaca. La
meva intenció era d'atenyer, si 'U podia, una de lell
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illes que tenia raons per creure seients cap al NE.
de la Terra de Van-Diemen_ No vaig descobrir res
aquell dia; més, al següent, entorn les tres de la
vesprada, quan avia fetes per la meva computació
vint-i-quatre llegües de des Blefuscu, vaig ovirar
una vela vogant cap al SE., el meu curs essent directament a llevant. Vaig fer-li cimbell, sens poder obtenir resposta, trobant, noresmenys, que li guanyava
carrera, car el vent minvava. Doni tota la vela que
pogui, i al cap de mitja ora m'apercebé, desplegant llavors a popa la seva ensenya i engegan t una canonada.
No es facil d'expressar la meva joia per la realització
de l'inesperat desig de reveure la meva benvolguda
paüia i les cares penyores que hi avia deixades.
El vaixell calà veles, i jo -I vaig atenyer entre les
cinc i les siS ores del vespre del dia 26 de setembre,
mentre '1 meu cor no feia sinó bategar al veure les
colors angleses. Vaig ficar-me les vaques i les ovelles
a les butxaques del gec, i vaig pujar, amb la meva
petita càrrega de provisions, a bord del vaixell.
Aquest era una embarcació mercant anglesa retornant
del Japó per les mars del N. i del S.; el capità,
Mr. Joan Biddel, de Deptford, orne molt polit i un
excel'lent mari. En aquell punt estavem als 30 graus
de latitut S. En el vaixell hi avia a la vora d'una
cinquantena d'omens, entre 'Is quals vaig trobar un
dels meus antics companys, un tal Pere Williams,
qui donà de mi una bona informació al capità. Aquest
cavaller me tractà amb amabilitat, i -m pregà que li
fes a saber de quin lloc venia darrerament i cap aon
anava despatxat, ço que vaig fer en poques paraules;
més ell se pensà que jo estava desvariejant i que 'ls
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perills endurats m'avien pertorbat el cap. Alesores
vaig treure-m de la butxaca tot el bestiar gros i
menut, amb que, després d'un gran astorament, restà
clarament convençut de ma veracitat. També U vaig
amostnir l'or que 'm donà l'emperador de Blefuscu,
ensems amb el retrat en'peus de S. M. i algunes altres
curiositats d'aquella terra. Li vaig donar dugues
bosses de dos-cents sprugs cascuna, prometent-U
de fer-U present, a l'arribar a Anglaterra, d'una vaca
i una ovella prenyades.
No aig de cansar el llegidor amb una relació
especial d'aquest viatge, que fou molt venturós en sa
més gran part. Arribàrem a les Dt¡pes el 13 d'abril
de 1702. No tinguí sinó una desv~ntura: que les
rates d'a bord m'arrabaçaren una de les ovelles, de
la qual vaig trobar-ne, en un forat, els óssos, tots
rosegats i netament descarnats. El restant del meu
bestiar el vaig desembarcar saul sobre la riba, i el
vaig trametre a pasturar a un parterre d'erbei de
Greenwich, on, amb la tendror de l'erba, se va refer
molt prestament, contraço que avia temut sempre, car
no m'auda estat possible de conservar-lo, en un viatge
tan llarg, si '1 capità no m'agués donat del seu millor
bescuit, que, picati fet pols, i pastat amb aigua, fou
son constant aUment. El curt temps passat a Anglaterra me féu fer un guany considerable ensenyant el
meu bestiar a persones de qualitat i a allres. Abans de
començar el meu segon viatge '1 venguí per sis-centes
lliures esterlines. De mon darrer retorn ençà 'm
só adonat que la raça s'es considerablement augmentada, sobre tot les ovelles, lo qual, jo 'u esper,
aprofitarà amb molt aventatge a la manufactura de
la lIana, donada la finor de's tusons.
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Vaig romandre dos mesos només amb la meva
muller i familia, car el meu insadollable desig de veure
terres estranyes no 'm comportà de continuar-hi
més temps. Vaig deixar mil cinc-centes lliures esterlines a la meva muller, establint-la en una bona casa
a Redriff. El restant del meu capital me 'I vaig endur,
part en diner i part en mercaderies, amb l'esperança
de millorar ma fortuna. El meu vell oncle Joan
m'avia deixat, vora d'Epping, una proprietat de terra
d'unes trenta lliures de renda a l'any, i de més a més
jo tenia a bon lloguer la casa del Bou Negre, al
carreró de la Cadena, que 'm produïa altre tant més:
aixl es que no estava gens en perill de deixar ma
familia a carrec de la parroquia. El meu fill Joanet,
aixl nomenat per mor del seu avoncle, anava a
estudi i era un bon minyó. La meva filla Elisabet
(que es ara ben maridada i amb mainada) anava
encara a costura. Prenguí comiat de ma muller, del
noi i de la noia amb llagrimes a doll, i vaig passar
a bord de l'Aventura, vaixell mercant de tres-centes
tones despatxat capa Surat, comanat pel capità
Joan Nicholas, de Liverpool. Emperò la relació
d'aquesta expedició aurà d'esser remesa a la segona
part dels meus VIATGES.
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L'autor dóna algunes noticies d'ell mateix
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viatjar. Naufraga, i, nedant per salvar la
vida, ateny la platja de la terra de Li/'liput,
es fet presoner, i es conduït terra endins.
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L'emperador de Li1'liput, acompanyat de
molts de la not/esa, ve a veure l'autor en el
seu captiveri. La persona i el vestit de l'em·
perador son descrits. Omens savis designats
per ensenyar llur llenguatge a l'autor.
Aquest guanya benvolença per sa placida
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CAPITOL -TERCER..

. .

L'autor diverteix l'emperador i la seva
noblesa d'ambdós sexes d'una manera molt
extraordinaria. Les diversions de la cort de
Li/'liput. L'autor obté sa llibertat, otorgada
sots certes condicions.
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Descripció de M i/dmdo, capital de UI'/,:put, ensems amb la del palau de t'emperador. Conversa entre {'autor i un secretari
principal respecte dels afers d'aquest imperi, L'autor s'oferet:x per servir a l'emperador en ses guerres.
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L'autor, per una extraordinaria estratagema, empatxa una invasió. Un titol d'anar
li es conferit. Arriben ambaixadors dè l'emperador de Blefuscu a implorar la pau.
Foc a l'abitació de l'emperadriu per causa
d'un accident. L'autor intervenint en salvar
el restant del palau.
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Dels abitants de Li¡'¡ipui. Llurs coneixences, lleis i costums. Manera d'educar
llurs infants. La vida de l'autor en aquella
terra. Sa vindicació d'una gran dama.
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L'autor, informat del proposit d'acusar-lo
d'alta traïció, fa sa escapada a Blefuscu.
Sa rebuda allí.
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CAPITOL VUITÈ

L'autor, per un venturós accident, troba'l
medi de partir de Blefuscu, i després d'algunes dificultats retorna sd i sau I a la seva
terra nadiua.
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