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oger Sterne * (nét de l'arquebisbe Sterne),
tinent del regiment d' H andiside, se va casar
amb Agnès Hebert, viuda d'un capità de bona familia. El nom de la familia d'ella era, segons crec,
Nutt/e; més, després de diverses recerques, sembla
que aquest nom era '1 del seu padrastre, qui va esser
un molt anomenat proveïdor de l'exèrcit a Flandes
en les guerres de la reina Agna, temps en el qual
el meu pare 'S va casar amb una filla de la seva
dòna (N. B. estava endeutat amb ell). Això
fou en 25 de setembre de 1711 (vell estil). Aquest
Nuttle tenia un fill amb la meva avia; un xicot
molt fi, més un desgraciat fetus. (El que va esser
d'ell, no 'u he arribat a saber.) La familia (si
algú d'ells existeix) viu ara a Clon mel, al
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* Mi. Sterne descendia d'una familia de Suffolk I
d'aquest nom, una part de la qual se va establir a Not-
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Sud d'Irlanda, vila en la qual vaig neixer jo,
el 24 de novembre de 1713, als pocs dies
d'arribar la meva mare de Dunquerke. El dia
de la meva naixença fou dolent per al meu pare,
qui, el dia de la nostra arribada, fou arruïnat
amb molts altres braus oficials, i deixat a la
miseria amb la seva muller i dos fills. La més
tinghamshire. La següenl genealogia eslà exlreta del
Theresby's Ducatus Leodinensis, pagina 215.
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LLORENÇ STkRNE
Les armes de la familia, diu Guillam en el seu llibre
d'Heraldica, pagina 77, són un cobriu entre tres creus
florides, sable. A la cimera, sobre una corona, amb lots
els colors, un estornell. Aquestes noticies sols se donen
per relacionar-se l'es'ornell de la cimera amb una de les
més boniques istories del VIATGE SENTIMENTAL.
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gran era ma germana Maria. Avia nascut a
Lille 'l dia 10 de juliol de 1712 (nou estil). Aquesta
criatura fou molt desgraciada. Se va casar, a
Dublf, amb un tal Wemans, qui la tractà molt
malament, va gastar els diners, i féu per fi una
bancarrota, deixant la meva germana entregada
a sí mateixa, cosa que no l' auria amoïnat gaire;
més per fi anà a casa d'uns amics en el país,
i morí d'una malaltia de cor. Era una dòna molt
ermosa i mereixedora de millor sort. Estant dissolt el regiment a que pertanyia 'l meu pare, va
deixar l'Irlanda, tant aviat com jo vaig esser en
estat de fer un viatge, amb el restant de la familia,
anant a establir-nos a Elvington, prop de York,
on vivia la seva mare, qui era germana i ereva
de Sir Roger jaques. Allà romangueren prop
de dèu mesos, quan el regiment fou organitzat de nou, i amb aquest motiu la nostra llar
canviada amb armes i bagatges cap a Dublí.
Al cap d'un mes de la nostra arribada, el meu
pare 'ns va deixar, perquè avia estat enviat a
Exeter, on, en un ivern molt dolent, la meva mare
i nosaltres dos ens reunírem amb ell, viatjant
desde Liverpool, per terra, a Plymouth. (La trista
transcripció d'aquest viatge no es aquí necessaria.)
En dotze mesos, tots nosaltres forem enviats de
nou a Dublí. La meva mare i tres de nosaltres
(perquè avia tingut a Plymouth un altre fill,
j oram) ens embarcàrem, a Bristol, cap a Irlanda;
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i també tinguerem un terrible viatge, car forem
apartats del nostre camí per una via d'aigua que
s'obrí en el vaixell. Per fi, després de molts perills
i moltes lluites, arribàrem a Dublf. Allà '1 meu
pare va llogar una gran casa, la va amoblar, i en un
any i mig se va gastar una pila de diners. L'any
1719 tots ens vegerem obligats a viatjar una altra
vegada: el regiment fou enviat amb molts altres a
l'illa de Wight, amb ordre d'embarcar-se cap a Espanya a l'expedició de Vigo.Nosaltres acompanyàrem el regiment, més forem llançats cap a Milford
Haven, però desembarcats a Bristol. D'allà, per
terra, una altra vegada a Plymouth i a l'illa de
Wight, on (me 'n recordo) estiguerem acampats
algun temps abans de l'embarcament de la tropa.
(En aquesta expedició de Bristol a Hampshire
varem perdre'l pobret joram, de la verola borda.)
La meva mare, la meva germana i jo 'nsquedàrem
a l'illa de Wight durant l'expedició de Vigo, fins
que '1 regiment fou de tornada a Wicklow, a Irlanda, d'on el meu pare 'ns va enviar a cercar.
Ens aviem consolat de la perdua del pobre j oram,
durant la nostra estada a l'illa de Wight, pel
naixement d'una nena, Agna, qui vingué al món
el 23 de setembre de 1719. Aquella tendra i
pobra flor va anar a raure, a l'edat de tres anys,
als quarters de DubTí. Era (me 'n recordo) de
tant feble constitució que semblava no aver de
durar gaire, i per això era la preferida del meu
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pare. Ens embarcàrem cap a Dublf, i forem llançats bastant lluny del nostre camí per una tempestat molt forta; i, mercès a les suplicacions de la
meva mare, el capità consentí en tornar a Wales,
on romanguerem tot un mes, anant per fi cap a
Dublf, i després per terra cap a Wicklow, on el
meu pare 'ns va donar, per algunes setmanes, per
perduts. Estiguerem en els quarters de Wicklow
quasi un any (1720), quan nasqué un altre germanet, Devijeher. D'allà anarem a viure, per mig
any, a set milles de Wicklow amb Mr. Fetherston, capellà, qui, essent amic de la familia de
la meva mare, ens va convidar a passar algun
temps amb ell a Animo. Durant la nostra estada
amb ell, me vaig escapar meravellosament de la
mort, sortint bo i sà d'una caiguda entre les aspes
d'un molí en marxa. Aquesta istoria es increible,
però coneguda com veritable en tot Irlanda, on
se va aplegar molta gent per veure-m. D'allà 'ns
reunírem altre cop amb el regiment, que estava
alesores en els quarters de Dublf, on romanguerem
un any. En aquest any (1721) vaig aprendre d'escriure, etc. El regiment va ser enviat, en 1722,
cap a Carrickfergus, al Nord d'Irlanda. Altra
vegada decampàrem cap a Dregheda. D'allà forem
enviats a Mullengar, quaranta milles a l'est, on
per sort ens ferem amics d'un descendent col'lateral de i' arquebisbe Sterne, qui 'ns prengué en el
seu castell, on visquerem molt agradosament un
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any. Passat aquest temps, ens envià ad el regiment de Carrickjergus carregats de presents. Fou
molt trist i jastigós aquest viatge cap a Carrickjergus, on arribàrem en sis o set dies. Llavors
va morir el petit De.lJijeher: sols tenia tres anys.
L'avien deixat amb la dida quan va neixer en
una masia prop de Wicklow¡ més avia sigut
portat amb nosaltres l'estiu següent. Un altre jill
vingué a omplir son lloc, Susagna. Aquesta pobre
criatura 'ns deixà ben aviat en aquell trist viatge.
La tardor d'aquell any, o la primavera (no
me 'n recordo ben bé), el meu pare obtingué 'l
permís del coronel per posar-me a carrec d'un bon
mestre en una escola que 'y avia prop d' H alijax,
on vaig estar algun temps, jins que per bondat de
Déu el meu cosí Sterne, d'Elvington, se constituí en una mena de pare envers mi, enviant-me a
l'universitat. Prosseguint el jil de la meva istoria,
el regiment del meu pare jou, l'any següent,
enviat a Londonderry, on nasqué una altra germana, Catarina, que encara viu, però molt desgraciadament allunyada de mi per la crueltat
i bogeria del meu oncle. D'allà 'l regiment jou
enviat a la dejensa de Gibraltar, al setge, on el
meu pare va ser atravessat per l'espasa del capità
Phillips en un desajiu, (La baralla va ser originada per un anec.) Amb molta dijicultat sobrevisqué, però amb gens de salut, no essent ja capaç
d'aguantar amb jermesa les desgracies. Fou des-
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prés enviat a jamaica, on arreplegà tot seguit les
febres del país, que li feren perdre tota la seva
intel-ligencia, canviant-lo en una criatura; i així
durà un o dos mesos, sense queixar-se fins al
moment en que féu el seu ultim sospir, en una
cadira de braços, a Port Antonio, al Nord de
l'illa.
El meu pare era un ame baixet, elegant,
actiu fins a l'ultim grau en tots els exercicis, molt
pacient per a la fatiga i els disgustos, dels quals
plagué a Déu donar-n'hi molts. Tenia'l caracter
més aviat decidit i rapid, més tenia un genit molt
bo i cap mala intenció: tant ignocent, que mai
sospitava de ningú: així es que se l'auria pogut
enganyar dèu vegades al dia sense que se n'adonés. El meu pobre pare morí pel març de 1731.
Vaig romandre a H alifax fins gaire-bé a la fi
d'aquell any; i no puc deixar de contar aquesta
anecdota de la meva estada en el caNegi: Avien
emblanquinat el sostre de la classe; i un dia vaig
enfilar-me, pintant en el sostre, amb un pinzell,
en grans lletres, LA U. STERNE, per lo qual el
mestre 'm renyà severament. El Director fou molt
irat en contra meu, però digué al meu davant que
no volia que'l nom fos esborrat, perquè jo era un
xicot de talent i estava segur que arribaria a esser
alguna cosa. Això 'm féu oblidar la surra que
vaig rebre. L'any 1732, el meu cosí m'envià cap
a l'universitat, on vaig romandre algun temps.

XII

STERNI!

Fou allà que vaig començar la meva amistat
amb Mr. H., que ha durat tant per la seva part
com per la meva.
En aquell temps vaig anar a York, i el meu
oncle 'm procurà 'l!{enefici de Sutton. A York
vaig fer coneixença amb la vostra mare, festejant-hi durant dos anys. Ella m'estimà, i a mi
m'agradava; més pensavem tots dos que ella no
era prou rica, i jo massa pobre, per casar-nos.
Ella se n'anà amb la seva germana a S., i jo li
escrivia sovint. Crec que ella estava ben determinada a casar-se amb mi, però no volia deixar-ho
veure. A la tornada va agafar una consumpció;
i una tarda, que jo estava al seu costat amb el cor
trist de veure-la en aquell estat, me va dir: e-Estimat Laurey : mai seré vostra, perquè estic' segura que no 'm resten gaires dies de vida; més
vos he deixat tota la meva fortuna.» Després
me féu veure '1 seu testament. Aquesta generositat me va cor-prendre. Plagué a Déu que's guarís,
i 'ns casàrem l'any 1741. El meu oncle i jo estavem en molt bones relacions, i per la seva influencia vaig obtenir la prebenda de York; més
després se va enfadar amb mi perquè jo no volia
escriure articles en els diaris. Ell era un ome de
partit i jo no, i no podia fer aquest treball baix,
creient-lo indigne de mi. En aquell periode va ser
el meu enemic més dolent. Per medi de la meva
dòna vaig obtenir el benefici de Stillington : un

PROLEG

XIII

amic de la seva familia, que estava al Sud, li
avia promès que, si 's casava amb un capellà del
Yorkshire, quan el benefici estés vacant li faria
amb ell un present de bodes. Vaig estar quasi
uns vint anys a Sutton, complint degudament
amb els meus dos carrecs. Jo tenia llavors molt
bona salut. Els llibres, la pintura, tocar el violí
i tirar al blanc eren les meves diversions. Jo no
era gaire amic de caminar; però a Stillington la
familia C-s ens tractaven molt bé, i era molt
agradós tenir a una milla i mitja una familia
d'amics. L'any 1760, vaig llogar una casa a
York per a la vostra mare i per a vosaltres mateixes, i me 'n vaig anar cap a Londres a publicar
els meus dos primers llibres de Tristam Shandy.
En aquell any, lord Falconbridge 'm va presentar per a la capellania de Coxwould. Era un
lloc molt agradós en comparació de Sutton. El
1762, vaig anar a França abans de fer-se la pau,
i vosaltres dues vareu venir amb mi. Vos vaig
deixar a França, i dos anys després vaig anar a
ltalia a refer la meva salut; i, quan vos vaig dir
que vinguessiu, vaig provar de decidir la vostra
mare per a que anés amb mi cap a Anglaterra.
Vosaltres dues vareu venir, i jo vaig tenir la gran
alegria de veure la meva filla a tota ora.
Jo he escrit aquests detalls referents a la
meva familia sols per a la meva Lydia, per si
més endavant tenia curiositat, o un altre
motiu, de coneixe-Is.
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Mr. Sterne, per la narració anterior, ha explicat tot lo referent a laseva familia i a sí mateix fins pocs mesos abans de la seva mort. Resta
sols per dir que va deixar York i' any 1767, i va
anar a Londres per publicar el seu VIATGE
SENTIMENTAL, que avia escrit, l'estiu anterior, en
el seu retirament preferit de Coxwould. La seva
salut feia temps que no era bona; més continuà
visitant els seus amics, conservant la seva abitual
vivesa d'esperit. Pel febrer de 1768 va començar
a adonar-se de la seva propera mort; i, com escau
a un bon ome, amb la solicitud d'un bon pare,
que vol assegurar la futura felicitat de la seva
filla, ho va disposar tot a aital efecte. Les seves
cartes en aquest periode, reflecten molt bé '1 seu
caracter, més que les altres que avia escrit. Després d'una curta lluita amb la malaltia, el seu
debilitat i cansat cos reposà, el 18 de març de
1768, en el seu allotjament de Bond Street. Fou
enterrat, en el nou cementiri de la parroquia de
St. George (Hanover Square), el 22 del mateix
mes, amb la més gran senzillesa; i ha estat deutor
als extrangers d'un monument, indigne de la
seva memoria, en el qual se llegeixen aquestes
linies:

\
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«Prop d'aquest lloc
descansa '1 cos del
Reverent LLORENÇ STERNE A. M.
mort el 13 de setembre de 1768'
a l'edat de 53 anys.
Ah! molliter ossa quiescanb
/ després segueix unepitafi laudatori en vers.
Aquesta pedra monumental fou aixecada per
dos franc-maçons. Encara que ell no volgué esser
un membre de la llur societat, la seva obra incomparable prova que avia sigut adepte del nivell
i del triangle.
S'aprofità, doncs, aquesta oportunitat per
perpetuar el seu alt i irreprotxable caracter en
les edats del pervindre.
Tot el que fins ara s' ha dit sobre Sterne seria
bastant incomplet, car no 'y ha alguns dels més
importants detalls de la seva vida.
Malgrat el que ell diu de la seva dòna, referint-se al seu casament d'inclinació, s'ha de fer
constar que no visqué gaire bé amb ella, que no
podia comprendre la seva manera d'esser'.
1. Aquesta data està equivocada.
2. Una passi6que sentí per l'ermosa Mme. Draper,
a qui immortalitzà amb el nom d'Elisa, li téu soportar la
vida d'incompatibilitat que menava amb la seva dòna,
distraienl el seu esperit. del malestar de casa seva.

.
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Per molt temps fou el patró del capellà de
poble, franc, ple de malicia i d'imaginació,
portant una vida alegra fins a cert punt, més
també llegint molt, sobre tot els autors antics, si
bé amb alguna ll~ugeresa, sempre amb l'esperit
penetrant i ben diSpost. Avia publicat dos sermons que ningú va llegir, quan va tenir l'idea
de fer imprimir el seu Tristam Shandy. No va
trobar cap editor, i va aver de fer l'edició pel seu
compte, a York, més sense posar-hi '1 seu nom
(1759, volums 1 i 11 en 12."). Aquesta picant
satira contra 'ls costums anglesos tingué molt
bona acullida, trobant també molts enemics.
S'aplaudí l'ingeni de l'autor, així com les seves
fines observacions, lo patetic de les escenes, més
reprotxant-li'l seu esperit de llicencia, l'afectació
de l'estil i la falta d'ordre.
Cal fer coneixer la seva resposta a una dama
que li feia carrecs per aver dit tantes coses lliures
en la seva obra. A la mateixa sala en que 'S trobava'y avia'l fill d'aquella senyora, ajegut a terra
i ensenyant part de la nuesa del seu cos. 4 - Heu

Un viatge de Mme. Draper cap a les Indies el féu
caure en un estat d'abatiment que, junt amb l'inflamació
dels pulmons que patí, el portà més aviat a la tomba.
L'afecció que duia a Mme. Draper pot esser molt (¡en
estudiada llegint les cartes que li endreçava, la cOl"/ecció
de' les quals es completa.
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de tenir present, senyor a,-va dir-que , amb la
mateixa ignocencia que '1 vostre fill ensenya quelcom de poc decent, sense cap mala intenció, així
en la meva obra dic moltes coses que semblen immorals, més que no'u són: car l'immoralitat no
consisteix en la forma, sinó en el fi. &
Malgrat tot, l'obra fou ben rebuda a Londres,
i se -I nomenà el Rabelai s anglès. En efecte,
tot-om que llegeixi '1 Tristam Shandy , i també'l
Viatge sentime ntal, veurà grans analogies entre
les obres dels dos autors. Tots dos, fent broma i
contant petites istories, moralitzen, fugint de la
forma d'altres obres de la mateixa finalitat, que
sols són bones per a la gent d'estrets oritzons,
qúe miren més la fofltr¡a que' I fons de les coses. En
tots dos se veu el mateix desordre, si bé Sterne '1
féu encara més gros, car el seu Tristam Shandy
es un model en aquest genre, potser no sobrepujat per cap autor. Combat també les rancies
preocupacions i prejudicis dels antics, restes de
les combinacions cabalistiques de l'edat mitjana :
les injusticies; i, en general, la tendencia de la
seva obra no es més que una exposició, a voltes
comica i altres cor- prenedora, de la gran comedia
umana.
Una de les raons per que '1 seu Tristam
Shandy no es més popular es la seva extensió. En
efecte, la major part de les obres d'ingeni han
d'esser curtes: del contrari, els passa 'l que ha
2
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succeït a moltes obres celebres: que no han tingut
la quarta part de llegidors que mereixeria una
sola de les llurs pagines. Això ha passat ad el
Tristam Shandy. El saber aturar-se a temps es
la meitat del talent.
Millor que 'l Tiistam Shandy es el seu VIATGE SENTIMENTAL, considerat com la més perfeta
de les seves obres. A voltes té pagines d'una vis
comica inimitable, i altres una tendresa tant
gran, amb aital simplicitat de medis, que no 's
pot menys que restar-ne meravellat. Té ademés
l'especial facultat d'analitzar les diverses sensacions que 'ns agiten, amb aital mestria, que fins
avui, malgrat el gran nombre d'obres de meril
que podem llegir, poques ne trobarem que puguin
oferir-nos la subtilitat que resplendeix en tot el
VIATGE SENTIMENT AL, que es exclusivament personal de l'autor i no reflecte ni influïda per l'escola de cap altre filosop.
Sterne, doncs, es un gran coneixedor del
cor umà, més a sa manera. Examina sempre
l'umanitat desde un punt de vista original, fins
extrany, però no per això menys precís. Pocs han
arribat, com ell, a descriure tant exactament el
caracter d'una nació. En el seu VIATCE SENTI"
MENTAL dóna una idea tant justa de la manera
d'esser dels francesos, que fins avui dia les seves
apreciacions respecte ad ells són exactes. Tot el
que agi estat a França, i més particularment a
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París, al llegir aquesta obra veurà reproduïdes
moltes de les seves impressions, i segurament
algun personatge n'hi recordarà algun altre dels
seus coneguts o dels que agi tractat a la capital
de França. Aquesta exactitud se deu a que Sterne
no va retratar el caracter dels francesos en el
temps que ell escriu, sinó '1 caracter nacional, que
dificilment s'esborra i que perdura a travers dels
segles.
A l'original anglès hi ha moltes frases en
francès, que herespectat en el mateix idioma per
tres raons : en primer lloc perquè així 'u fa
l'autor; en segon, perquè amb elles, aquest dóna
més intenció a molta part del que escriu; i,
en tercer, perquè la llur traducció, a més de
lo dificil, per no dir impossible, que -auria
estat volent-hi donar la mateixa intenció i el
mateix significat, auria tret a l'obra molt de sa
fesomia particular. Ho he respectat, doncs, en
benefici de l'obra i segur de que 'ls llegidors ja
tenen prou cultura per comprendre-les sense dificultat.
No vull allargar aquest assaig de crítica per
no considerar-me amb prou autoritat per fer-ho.
No tinc noticia que aquesta obra agi estat traduïda al català. Prego, doncs, que 'S perdoni '1
meu intent, que no ha tingut altre objecte ql!e fer
coneixer un autor per tants motius estimable, i
que, s'ha de confessar, ha estat massa oblidat pels
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aimants de la bona literatura. Si 'u he fet mdlament, i la present obra no es del gust del public
inteNigent, no 's culpi l'autor, sinó '1 traductor,
que, malgrat els seus bons desitjos i esforços, no
aurà pogut dur a}erme la seva tasca amb la perfecció que auria desitjat.
M. VALLVÉ

VIATGE SENTIMENTAL
A TRAVERS DE

FRANÇA I ITALIA

- Això - vaig dir jo - està més ben arreglat a França.
- Heu estat a França? - féu el meu
ome girant-se tot d'un plegat cap a mi amb
sa més atenta rialla.
-¡Que es extrany - vaig dir,..me jo - que
una travessia de vint-i-una milles (perquè positivament no 'y ha més de Douvres a Calais)
doni a un ome aquest privilegi I Ja me n'asseguraré.
Deixant, doncs, la conversa, me on vaig
anar cap a casa, i, un cop allà, vaigfe~ un paquet amb mitja dotzena de camises i unes
calces de seda negra.
- Amb el vestit que porto ja n'hi ha
prou, - vaig fer, guaitant-me la màniga.
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l, prenent lloc a la diligencia de Douvres i
després en el paquebot que 's feia a la vela
l'endemà a les nou del matí, a les tres ja dinava
davant d'un fricandó de pollastre. l, tant certament era a França, que, si m'agués mort
aquella nit d'una indigestió, el món enter no
auria pogut sospendre 'ls efectes del droit
d'aubaine *. Les meves camises i les calces
de seda negra, el meu porta-mantes i tot el
demés, aurien passat a esser del rei de França:
fins la petita imatge que porto a sobre fa tant
temps, i que tant sovint t'he promès, Elisa,
de portar a la tomba, l'aurien arrencada de
mon collI Es ben poc generós fer-se amos
de les despulles d'un passatger poc previsor,
que 'ls vostres vassalls han atret a llurs costes! Pel Cel, sire, això no està bé! I el que 'm
sab més greu es no estar d'acord amb el monarca d'un poble tant civilitzat, tant polit i tant
nomenat per la delicadesa de l'esperit i els seus
dolços sentimentsl Però tot just he posat els
peus en els vostres dominis.

* Tots els efectes dels extrangers que morien a
França (exceptant els suïços i els escocesos) eren
embargats en virtut d'aquesta llei, encara que l'ereu
estés amb son causant. Els profits d'aquest dret
estaven arrendats, i, per tant, el mal no tenia
remei.
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CALAIS

Quan avia acabat de dinar, i begut a la
salut del rei de França, per convence-m que
no li guardava ressentiment, sinó que, al contrari, onorava altament l'umanitat del seu
caracter, me vaig alçar engrandit d'una polzada'
per aquesta idea.
- No - vaig dir: - la raça dels Borbons
no es gens cruel. Poden anar errats algunes
vegades, com qualsevol altre; més llurs sentiments són dolços. Quan jo 'm donava la
raó sobre aquest fet, vaig sentir que sobre la
galta s'escampava una escalfor de naturalesa
més noble, més calenta i més amiga de l'orne
que la que auria pogut produir el vi de Borgonya (almenys el de dues lliures l'ampolla, que
era el que avia begut).
- Just Déu! - vaig dir allunyant amb el
peu el meu porta-mantes. - Què 'y ha, en els
béns d'aquest món, que valgui la pena que 'ls
nostres esperits se torbin i que tants germans
de cor tendre 's divideixin cruelment com ho
fem els omens per qualsevol cosa? Quan l'orne
està en pau amb l'orne, el metall més pesat
es en sa mà més lleuger que una plomal Se
treu la bossa, i, sense estrenye-la, guaita al
seu entorn com si cerqués algú amb qui repartir-la.
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Així deia jo, i sentia que totes les venes
del meu cos se dilataven. Les arteries bategaven
totes amb un alegre acord, i cada una de les
facultats que sostenen la vida feia sa missi6
amb tanta lleugeresa. que auria avergonyit
la précieuse * de França, la qual, amb tot el
seu materialisme, no auria pogut dir-me que
jo era una màquina.
- Estic convençut - vaig dir-me - que
auria tirat a terra '1 seu sistema.
Aquesta nova idea va enlairar en mi la
naturalesa tant com era. possible. Estava ja
en pau amb el m6n, i això va acabar de reconciliar-me amb mi mateix.
- Ara, si fos rei de França, ¡quin moment
per a un orfe que vingués a demanar-me '1
porta-mantes del seu pare!

EL FRARE
CALAIS

Avia tot just dit aquestes paraules, quan
un pobre frare de l'ordre de Sant Francesc
va arribar a la sala a demanar alguna cosa per
:lI seu convent. Ningú s'adonà que ses virtuts

*

E~cola

materialista que alesores existia.
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eren la joguina de l'atzar. O potser un orne es
generós com un altre es poderós... Sed non quoad
hanc... O bé sigui '1 que 's vulgui, perquè no
hi ha cap raonament regular sobre '1 fluix i
refluix dels nostres umors : poden, segons
penso, dependre de les mateixes causes que influeixen sobre les marejades. I, molt sovint,
no seria fer-nos cap ultratge de creure-u aixi.
Jo sé que, en quant a mi, almenys, estaria
més satisfet que '1 món digués que he sofert
l'influencia de la lluna, en un assumpte en el
qual no 'y agués ni pecat ni desonor, que de
veure atribuir a mon propri moviment un fet
en el qual hi agués molt de l'un o de l'altre.
Més, sigui '1 que sigui, desde l'instant en que '1
vaig veure, estava ben determinat a no donar-li
ni un xavo; i, en conseqüencia, me vaig ficar
la bossa a la butxaca. Me vaig cordar, prenent
una mica millor el centre de gravetat, i 'm vaig
avançar cap ad ell amb un posat ben seriós.
A la meva cara 'y avia (me n'avergonyeixo)
quelcom de repulsiu. Aquella cara la tinc ara
davant dels ulls, i penso que mereixia no estar
d'aital manera.
El frare, a jutjar pel cercol trencat de sa
tonsura, de la qual ja no restaven més que pocs
cabells blancs escampats pels polsos, podia
tenir setanta anys; més, pels seus ulls i la mena
de foc que tenien i que semblava més aviat
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atemperat per la cortesia que pel temps, podia
no tenir-ne més de seixanta. La veritat es que
podia estar entre les dues edats : certament
devia tenir seixanta-cinc anys; i l'aspecte general de sa cara, ,per més que semblava que
alguna cosa 'y avia posat arrugues abans del
temps, se conformava amb el meu caleu I.
Era una d'aquelles testes que ha pintat el
Cuido : dolça, palida, expressiva, lliure de
totes les idees 4e la crassa i beata ignorancia,
amb els ulls abaixats cap a terra, mirant dret
al seu davant, però semblant mirar alguna cosa
de fòra d'aquest món. Com podia pertanyer a
un ome de la seva ordre, el Cel, que la va deixar
caure a sobre de les espatlias d'un frare, ho sab
millor que nosaltres; però auria estat molt bona
per a un braman, i, si l'agués trobat a les planicies de l'India, l'auria venerat.
Alguns tocs acabaran de fer el seu retrat.
Podria aver-Io dibuixat qualsevol, perquè no
era elegant ni tenia cap més cosa notable que '1
caracter i l'expressió que ja he dit. Son cos era
prim i magre, una mica més alt que '1 que es
comú s,i no agués perdut aquest aventatge
tirant-se cap endavant; més era l'actitud del
suplicant, i, tal com se presenta ara a ma
imaginació, guanyava amb ella més del que 'Y
perdia.
Quan va aver fet tres passes per la sala,

Viarge sentimental

7

s'aturà i 's va posar la mà esquerra sobre'l pit.
(En sa dreta 'y avia un petit bastó blanc,
son bastó de viatge.) Quan m'acostava ad ell
va començar per una curta istoria de les necessitats de son convent i la pobresa de la seva
ordre. Ho féu amb una gracia tant senzilla, i
en el conjunt de sa fesomia i posat hi avia aital
aire d'umil fervor, que calia que jo estigués
embruixat per no sentir-men cor-près.
Una raó més bona es que per endavant
ja estava decidit a no donar-li ni un xavo.

EL FRARE
CALAIS

- Es veritat, - vaig dir contestant a una
mirada enlaire per la qual avia acabat son
enraonament - es molt veritat. I que '1 Cel
sigui '1 recurs dels que no 'n tenen d'altre que
la caritat del món, que tinc por que no sigui
prou gran i que està lluny de satisfer totes
les peticions considerables que se li fan a tota
ora.
Quan jo pronunciava les paraules peticions
considerables, ell va llançar un lleuger esguard
sobre la màniga del seu abit. Jo vaig sentir
plenament la força d'aquesta muda indicació.
- Ja convinc - l i vaig dir - que un vestit
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groller (i això sols cada tres anys), amb un
pobre aliment, no són gran cosa: el que ~s ben
fastigós es que, quan se pot guanyar tot això
en el món amb tant poca feina, la vostra ordre
vulgui procurar-s'J:¡ogravant un fons que es I"
proprietat del coix, del cego, del vell i del
malalt. El captiu que jau sobre la terra, comptant i recomptant, sense parar, el temps de sa
aflicció, té dret, per la lenta tortura, a una part
d'aquest fons. Si vós aguessiu estat de l'ordre
de la Mercè en compte d'esser de la de Sant
Francesc, tot i pobre com soc,-vaig continuar,
mostrant amb mon dit el porta-mantes - jo
l'auria obert de bon cor per a la part dels
desgraciats.
El frare 's va inclinar.
- Més, entre tots els desgraciats, - vaig
dir - els nostres tenen, certament, els primers
drets : n'he deixat, a les costes del meu país,
molts milers en la miseria.
El frare va fer, amb el cap, un signe tot
ple de cordialitat, com per dir, sens dubte:
- No manquen miseries en totes les parts del
món, i tampoc en el nostre convent.
- Més cal distingir - vaig dir jo, posant la
mà sobre la màniga de son abit, en resposta
a la seva indicació: - hem de distingir, pare,
entre aquells que no volen menjar més que '1
pa de llur treball i aquells que 's mengen el
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pa dels altres i no tenen altre plan de vida que
rocegar-la en la ganduleria i l'ignorancia per
l'amor de Déu.
El pobre franciscà no va contestar res. Una
rojor va passar, un instant, sobre la seva galta;
però no pogué restar-hi; la naturalesa, en elI;
semblava aver tret tota classe de sentiment.
No 'n féu veure cap; més, deixant caure son
bastó entre 'ls seus braços, va estrenyer amb
resignació les seves mans sobre '1 pit, i 'S retirà.

EL FRARE
CALAIS

Quan va tancar la porta, a l'anar-sen, mon
cor se va oprimir.
- BaI - vaig dir, amb aire d'indiferencia,
tres vegades seguides.
Però això no va servir de res : totes les
paraules poc amables que jo avia dit me tor~
naren tot d'un plegat a la memoria : vaig
pensar que no tenia altre dret sobre '1 franciscà
que refusar-li l'almoina, i que aquesta negativa
ja era prou castic, sense necessitat d'afegir
paraules dures. Vaig pensar en sos cabelIs
blancs; i aquelIa aurada figura semblava que
tornava a entrar i 'm preguntava dolçament
quinainjuria m'avia fet i per què l'avia tractat
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d'aquella manera. Auria donat vint lliures per
tenir un advocat.
- M'he conduït molt malament - me vaig
dir; - però tot just he començat el viatge, i
ja 'm formaré a mida que vagi avançant.

LA DÉSOBLIGEANTE

*

CALAIS

Estar malcontent de si mateix té un aventatge, i es que s'està en excel'lent disposició
d'esperit per fer un tracte. Així, doncs, com
que no 'y ha altra manera de viatjar a França
i a Italia més que amb una sella de posta, i
com que la naturalesa 'ns mena, en general,
cap ad allò que més ens convé, vaig anar cap
al pati dels cotxes per comprar-ne o 1l0gar-ne
algun que 'm convingués. En el recó més llunyà
del pati 'y avia una vella désobligeante. Me 'n
vaig encapritxar, així que la vaig veure, d'aital
manera, que 'y vaig pujar desseguida; i, trobant-la bastant en armonia amb l'estat de
la meva ànima, vaig manar ad el moçode
la fonda que cridés l'amo, Mr. Dessein. Però

~ * Una sella de posta, aixl nomenada a França,
en la qual sols cabia una persona. - N. DEL T.
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aquest avia anat a vespres; i, "no volent trobar-me altre cop amb el franciscà, a qui veia,
a l'altre extrem del pati, parlant amb una
dama que tot just arribava a la fonda, vaig
baixar la cortina de tafetà del cotxe, i, decidit
a escriure '1 meu viatge, me vaig treure de la
butxaca la ploma i el tinter, començant prefaci en la désobligeante.

é'

PREFACI
EN LA DÉSOBLIGEANTE

Més d'un filosop peripatetic deu aver observat que la naturalesa ha posat, per sa propria i incontestable autoritat, alguns limits i
barreres per circumscriure '1 malcontentament
dels omes. Ella ha arribat a son objecte de la
manera més facil, sotsmetent a l'obligació,
gaire-bé invencible, de treballar per llur repòs
i soportar llurs sofriments a casa. Sols en aquest
lloc els ha proveït dels objectes més propris
per compartir llur felicitat i portar una part
d'aquest feix, que en tots els països i en tots
els temps ha estat sempre massa pesat per a un
sol parell d'espatlles. Es veritat que estem
dotats de l'imperfeta facultat d'extendre devegades la nostra felicitat més enllà dels limits
que la naturalesa ha fixat; però l'ordre de les
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coses vol que, per ignorancia de les llengües,
per defecte de relacions i a causa de les diferencies d'educació i costums, estiguem privats
per tants obstacles de comunicar les nostres
sensacions fòra.de la nostra esfera, que moltes
vegades equivale"n a una total impossibilitat.
Infal·liblement, la conseqüencia d'això es
que '1 comerç sentimental està sempre ad el
desaventatge de l'aventurer que s'expatria:
cal que compri '1 poc que necessita, al preu que
la gent li demana. Sa conversa serà rarament
acceptada, a canvi de la dels altres, sense un
descompte considerable; i això (sigui dit de passada) el llança a les mans dels més equitatius
corredors de conversació per obtenir-ne una
de mitjana, i no cal un gran esperit d'endevinació per saber per endavant quina serà la
seva societat.
Això 'm porta naturalment (si '1 balanceig
d'aquesta désobligeante 'm permet continuar)
a léS causes eficients, com també finals, de tots
els viatges.
Els .desenfeinats que deixen llur país nadiu
van a l'extranger per una o més raons, que
poden provenir d'aquestes causes generals:
Malaltia de cos.
Feblesa d'esperit.
Inevitable necessitat.
Les dugues primeres classes comprenen tots

13

Viatge sentimental

aquells que viatgen, per mar o terra, malalts
d'orgull, de tafaneria, de vanitat o spleen, subdividits o combinats ad infinitum.
La tercera comprèn tot l'exèrcit dels martirs errants: més particularment aquells viatgers que 's posen a viatjar per a benefici de
la clerecia; així com els delinqüents que viatgen
sota la direcció de governadors, recomanats
pel magistrat; i com aquells altres joves senyors
deportats per la crueltat de llurs parents i
tutors, viatjant, sota la direcció de governadors, recomanats per a Oxford, Aberdeen i
Glasgow.
N'hi ha una altra classe, més tant poc nombrosa, que no mereixeria que se 'n parlés si no
fos necessari, en una obra d'aquesta naturalesa,
observar la més gran precisió i la cura més escrupulosa a fi d'evitar una confusió de caracters. Aquests omes de qui parlo són aquells que
passen la mar i viuen sobre la terra extrangera
mirant d'estalviar diners, per diverses raons
i pretextos; més com que podrien estalviar-se
ells, i estalviar ad els altres, molta pena inutil
estalviant diners a casa llur, i com que llurs
·raons per viatjar són menys complexes que
totes les d'altres menes d'emigrants, distingiré
aquests senyors amb el nom de simples viatgers.
Així la totalitat de viatgers pot ser reduïda
a les divisions següents:
3
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Viatgers desenfeinats.
Viatgers tafaners.
Viatgers mentiders.
.Viatgers orgullosos.
Viatgers vanitosos.
Viatgers atacats de spleen.
Després segueixen els viatgers per necessitat.
Els viatgers per delictes i crims.
El desgraciat i ignocent viatger.
El simple viatger.
I, l'u1tim de tots (si 'us plau),
El viatger sentimental,
designant-me amb això a mi mateix, que he
emprès un viatge (la relació del qual estic
donant) tant per necessitat i per besoin de voyager com cap més viatger d'aquesta classe.
Ja sé bé, al mateix temps, que, com que 'ls
meus viatges i les meves observacions seran
d'una mena diferent dels de tots mos predecessors, auria pogut reclamar per a mi tota una
classificació especial; més això seria arrabaçar
alguna cosa del viatger vanitós, volent atraure
sobre mi l'atenció, ans de tenir-hi altres drets
que la simple novetat de mon veicol.
El llegidor en té prou, si també ha viatjat,
per arrengar-se ell mateix, amb l'estudi i la
reflexió, en el cataleg que vinc de fer. Això serà
un pas per coneixe-s a sí mateix, perquè es
molt facil que agi conservat alguna tintura o
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semblança d'allò que va recollir o emportar-se
de son viatge.
El primer ome que va trasplantar el raïm
de Borgonya al Cap de Bona Esperança
(fixeu-vos que era un olandès) no va pensar
mai que beuria, en el Cap, el mateix vi que '1
mateix raïm produeix a les vinyes de França:
era massa flematic per a tot això; més, sens
cap dubte, esperava beure una mena de suc
vinós. Que fos bo o dolent, ja coneixia massa '1
món per saber que això no depenia d'ell,
sinó que allò que 'S nomena chance avia de
decidir de l'exit. Malgrat tot, va esperar lo
millor; i, en aquesta esperança, per una confiança immoderada en la força de son cap
i de la profunditat de sa raó, Mynheer podia molt bé perdre totes dugues coses en sa
vinya i, al descobrir sa nuesa, esser la. riota de
la gent.
Això mateix passa al pobre viatger que
navega i corre la posta a travers clels regnes·
civilisats del globe, empaitant la saviesa i les
millores.
La saviesa i les millores poden obtenir-se
tot navegant i corrent la posta amb aquest
objecte; més... serà un saber util? seran millores
reals? Això no es més que una rifa; i, fins quan
el cercador d'aventures té exit, allò que ha adquirit ha d'esser empleat amb molta prudencia i
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discreció per treure-n algun profit. Més, com que
les probabilitats són prodigiosament contraries,
tant per a l'adquisició com per a l'aplicació, crec
que 's faria molt bé de viure content, sense
saber res extranger ni tenir millores extrangeres,
sobre tot si 's viu en un pais on no 's tingui
necessitat ni de l'una cosa ni de l'altra. l, de debò,
moltes i moltes vegades he sentit pena al pensar
en totes les passes que '1 viatger tafaner ha
fet en el fang per gaudir de vistes i fer descobriments que, com diu Sanxo Pança a Don
Quixot, auda pogut veure a peu eixut a casa
seva. El segle està tant il'luminat, que amb prou
feines hi ha un país d'Europa on els llums no
s'encreuin i no 's canviin amb els altres. El
saber, en la més gran part de ses branques i les
més de les vegades, es com la musica en un
carrer d'Italia : se 'n pot gaudir sense pagar
res. Més no 'y ha sota '1 cel cap nació ... (i Déu...
davant del tribunal del qual aig de compareixer,
un dia, a donar compte d'aquesta obra Déu
m'es testimoni que 'u dic sense vanitat) no
hi ha sota '1 cel cap nació que abundi en coneixements més variats que la nostra, on les
ciencies siguin més convenientment comesades
o més certament adquirides que aqui,> on l'art
sigui més protegit i faci progressos tant rapids,
on la naturalesa (prenent-la en conjunt) tingui
tant poc de que penedir-se, i, per acabar, on
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hi agi més esperit i diversit at de caracter s
per nodrir l'inte¡'¡igencia.
- Aon aneu, estimats compatr iotes?
- Estem mirant aquesta sella de postavare!). contesta r.
- Servido r vostre - vaig fer jo umilme nt,
baixant i traient-m e '1 barret.
- Ens demana vem - va fer un d'ells, qui,
pel que 's veia, era un viatger tafaner - què
podia ocasionar son movime nt.
- Era - vaig respondre fredam entl'agitaci ó resultan t de la composició d'un prefaci.
- Mai avia sentit parlar - digué l'altre,
que era un simple viatger - d'un prefaci escrit
en una désobligeante.
- Auria estat milIor - vaig replicar - en
un vis-à-vis.
Com que un anglès no viatja per veure anglesos, vaig tornar-m en a la meva cambra.

CALAIS
Vaig adonar- me que algun altre cos que '1
meu enfosqu ia '1 corredor quan hi passava per
anar a la meva cambra. En efecte, era monsieur
Dessein, l'amo de la fonda, que tornava de
vespres i que, amb el barret sota '1 braç, me
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seguia molt amablement per fer-me re cordar el
que'm calia. Jo m'avia desi1'lusionat de la
désoblígeante escrivint-hi; i quan Mr. Dessein
me 'n parlà, aixecant les espatlles com si no 'm
convingués, me.yingué a l'idea que per~anyia
ad algun ignocent viatger que, al retornar a sa
llar, l'avia confiada a Mr. Dessein per a que 'n
tragués tant com fos possible. Quatre mesos
avien transcorregut d'ençà que avia acabat el
seu viatge per Europa en el pati de Mr. Dessein;
i com que ja estava, abans de sortir, tota apedaçada, encara que dos cops la varen desfer a MontCenis, no avia guanyat gaire en ses aventures,
especialment en l'estada que se li avia fet fer
desapiadadament durant tres mesos en un recó
del pati de Mr. Dessein. Sens dubte no 's podien
dir gaires coses en favor seu, més, en fi, alguna
cosa 'Y avia; i, quan dugues o tres paraules
poden treure a un miserable de la seva desgracia,
odio l'ome que pot ser-ne avariciós.
- A fel si jo fos l'amo d'aquesta fonda vaig dir posant l'extrem de mon index sobre '1
pit de Mr. Dessein - faria una qüestió d'onor
el desfer-me d'aquesta desgraciada désoblígeante; perquè cada un dels seus balancejaments vos endreça una repulsa quan passeu
pel seu costat.
- Mon Dieul - digué Mr. Dessein. - Jo
no tinc cap interès...
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- Exceptant - vaig dir jo -l'interès que
els homes de certa mena d'esperit prenen en
llurs propries sensacions. Estic persuadit que,
per a un ome que, com vós, sent els sofriments
d'altri com els seus, cada nit plujosa (disfreceuho com volgueu) deu glaçar-vos el cor. Vós
sofriu, Mr. Dessein, tant com aquesta màquina.
Sempre he remarcat que, quan hi ha tant
d'agre com de dolç en un compliment, un anglès
està sempre indecís de si '1 prendrà o '1 deixarà
caure a terra. Un francès no 'U està mai: monsieur Dessein me féu una salutació.
- Cest bien vrai -digué;-més, en aquest
cas, jo no faria més que canviar un malestar
contra un altre, i amb perdua. Figureu-vos,
estimat senyor, si jo ·us donés una sella que 'S
desfés abans que fossi u a París... figureu-vos
quant patiria d'aver donat una opinió dolenta
de mi a un ome d'onor, i de posar-me, com en
efecte 'U estaria, a la mercè d'un homme d'esprit.
La dosi era exactament la que 'm calia, i
no vaig poder-me estar d'empassar-me-la. Vaig
retornar la salutació a Mr. Dessein, i, sense més
casuïsmes, ens en anarem cap a la cotxeria
per examinar el seu magatzem de selles.
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EN EL CARRER
CALAIS

Cal que aquel?t mÓn estigui ben inclinat
cap a l'enemistat per a que un comprador (no 'n
sigui sinó d'una trista désobligeante) no pugui
sortir al carrer amb el venedor, per acabar de
fer el tracte, sense estar desseguida en la mateixa disposició d'esperit i sense mirar son
contractant, de la mateixa manera que si anés
a batre-s amb ell a Hyde Park. En quant a mi,
essent un pobre orador de més poca força que
Mr. Dessein, vaig senti-r totes les emocions
a que exposa semblant situació. El vaig guaitar
detingudament, observant-lo, mentres marxava, de perfil, en jace; trobant que tenia aire de
jueu, després de turc. La seva perruca 'm desagradà. El vaig maleir, engegant-lo al diable.
- ¿I tot això ha d'encendre-s en el cor per
un miserable compte de tres o quatre lluïsos
d'or que 'm pot arribar a cobrar de més?
- Vil passiól - vaig dir tot girant-me,
com fa un ome que canvia d'idea tot d'una.Vil i dura passió! Ta mà s'aixeca contra tots
els omes, i la de tots els omes està aixecada
en contra teu...
- Déu lo guard! - va dir ella portant la
mà al front. ,
,
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Perquè om vaig girar just al davant de
la dama que abans estava conferenciant amb el
frare. Ella 'ns avia seguit sense que nosaltres
ens en aguessim adonat.
- Déu la guard! en efecte - vaig dir oferint-li la meva.
Ella portava un parell de guants de seda
negra, oberts solament del polze i dels dos primers dits. Va acceptar sense compliments,
i la vaig conduir a la porta de la cotxeria.
Mr. Oessein avia engegat més de cinquanta
cops la clau al diable abans d'adonar-se que
no avia portat la, que calia. Nosaltres estavem
també tant despacientats com ell desi tjant veure
la porta oberta; i, preocupats amb aquell obstacle, jo tenia encara agafada la mà de la dama
amb la cara girada cap a la cotxeria, quan ell
digué que tornava desseguida.
Un col'loqui de cinc minuts en aquella situació, val tant com cinc segles amb el cap girat
al carrer. En aquest ultim cas, l'assumpte de la
conversa surt dels objectes i fets exteriors:
quan els vostres ulls estan fixes sobre una superficia morta, els traieu de dins de vosaltres mateixos. Un sol moment de silenci després de la
sortida de Mr. Dêssein auria estat funest per a
la situació: la dama se n'auria anat infal'liblement. Aixi es que vaig començar desseguida
la conversa.
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Però quines foren mes temptacions (com
que no escric pas per fer l'apologia de les febleses de mon cor en aquell viatge, sinó per a
donar-ne compte), ho exposaré amb la mateixa
senzillesa que les, vaig experimentar.

LA PORTA DE LA -COTXERIA
CALAIS

Quan he dit al llegidor que no tenia ganes
de sortir de la désobligeante perquè veia '1 frare
de gran conferencia amb la dama que acabava
d'arribar a la fonda, li he dit la veritat;
però no li he dit tota la veritat, perquè també 'm
va retenir l'aspecte i el posat de la dama amb
qui parlava. Una sospita 'm va atravessar per
l'esperit i 'm digué que li contava tot el que
avia passat : una mena d'intranquilitat va
neixer en mi, i li desitjava '1 convent.
Quan el cor s'avança a l'esperit en son vol,
estalvia al cervell una pila de penes. Jo estava
segur que ella era d'un ordre de criatures millor que'l corrent; més per fi ja no vaig pensar més en ella, i vaig continuar escrivint el
meu prefaci.
La mateixa impressió vaig tenir al tornar-la
a veure al carrer. La franquesa circumspecta
amb que ella 'm donà la mà, mostrava, segons
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jo creia, sa bona educació i bon sentit; i, tot
conduin t-la, vaig sentir a son entorn una atracció plena d'encís que extengu é la calma sobre 'Is
meus esperits .
- Bon Déu I (Que bé 's faria la volta al
món amb aquesta criatura I
Encara no avia vist sa cara. Això no era
essencial, perquè '1 bosqueig avia sigut traçat
al màteix instant, i, molt abans que agessim
arribat a la porta de la cotxeria, l'Imaginació
avia acabat tota la testa i s'avia complagut
en fer-ne una deessa com si s'agués arribat al
Tiber per tenir-la. Més tu ets una seduïda i
seducto ra ximplet a; i, encara que 'ns enganyis
set vegades cada dia amb tes pintures i tes
imatges , ho fas amb encís tant gran, i embelleixes els teus quadros amb formes gracioses de
tants angels de llum, que es una llastima renyir amb tu.
Quan aviem arribat a la porta de la cotxeria, ella avia retirat la mà de son front
deixant -me veure l'original: Era una cara de
gaire-bé vint-i-si s anys, d'un bru clar i transparent, arreglad a amb senzillesa, sense roig
ni polvos. No era rigorosa ment bella, més tenia
quelcom que, en la disposició d'ànima en que
jo estava, me la feia molt més bonica. Era interessan t : m'imag inava que portava sobre
la seva fesomia 'ls caracter s d'una viudesa a
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sa posta, que ja ha passat els primers paroxism es
del dolor i començ a a reconciliar-se mansam ent
amb sa perduao Però mil altres desgracies podien aver deixat els mateixo s rastres. Auria
volgut saber quin(ls eren, i ja estava a punt de
pregunt ar-li (si °l bon to de la convers a m'ho
agués permès, com en el temps d'Esdra s):
«- Què tens? Què es lo que t'atorme nta? Per
què"l teu esperit està torbat?'} En un mot: sentia
benvole nça per ella, i vaig resoldre d'oferir-li,
d'una manera o altra, per poc que fos, els meus
respectes o bé ols meus serveis.
Aitals eren mes temptac ions; i, en aquesta
disposició de cedir-hi, me vaig trobar sol amb
la dama, amb la seva mà dins de la meva, i
tots dos amb les cares girades vers la porta
de la cotxeria ; i això més del que era absolutament necessari.
LA PORTA DE LA COTXE RIA
CALAIS

- Això, certame nt, ermosa dama, - vaig
dir tot aixecan t una mica la seva mà al començar-aix ò deu esser un dels capritxo s fantasti cs
de la fortuna : agafar per la mà dues persones
perfetam ent extrany es, de diferent sexe i potser de diferent s recons de món; en un moment
col"locar-les en una situació tant coral, que la
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mateixa amistat potser auxia tingut feines per
poder-ho fer, encara que 'u agués projectat un
mes abans.
vostra reflexió sobre això, senyor,
- I
dóna a comprendre quant amoïnat esteu per
aquesta aventura. Quan la situació es com nosaltres l'auriem desitjada, res es tant fòra de proposit com fer alolusió a les circumstancies que
l'han produïda. Vós donaveu mercès a la fortuna, - va continuar - i tenieu raó. El cor
ho sabia i n'estava satisfet; i ¿qui, que no fos
un filosop anglès, auria avisat el cervell per a
que s'hi fiqués?
Dient això, desprengué sa mà amb un posat
que om va semblar un comentari ben clar per
al text.
Donaré una miserable idea de la feblesa
de mon cor confessant que va sentir una pena
que altres ocasions més dignes no li aurien
donat segurament. Me sabia greu aver perdut
la mà, i la manera com l'avia perduda no posava
ni vi ni oli sobre la ferida: en ma vida he sofert
tant miserablement del desaventatge de la
'timidesa.
Un ver codemeni no triomfa per llarg temps
d'aquesta mena de desenganys. Al cap de molt
pocs segons va posar la mà sobre '1 meu vestit
per acabar sa resposta: d'aital manera que,
Déu sab com, vaig reconquerir la meva posició.

la

26

Sterne

Ella no tenia res per afegir.
Me vaig posar, doncs, a preparar un nou
motiu de conversa, pensant, segons el que avia
vist, que estava enganyat sobre '1 caracter de la
dama; més, quaneIla girà la cara cap a mi, la
calor que avia animat sa resposta s'era dissipada, els muscles ja no tenien moviment, i vaig
tornar a veure '1 mateix aire de tristesa i d'abandó que de primer antuvi avia conquistat
mon interès. ¡Quina pietat feia '1 veure tanta
vivor per presa del dolor! JoIa planyia del fons
de l'ànima; i, malgrat que això pugui semblar
ridicol a un cor fret, l'auria agafada i abraçada, sense enrogir, en mos braços amanyagadors, encara que fossim en ple carrer.
La pulsació de les arteries dels meus dits,
apretats sobre 'ls seus, li digueren el que per
mi passava. Ella va abaixar els ulls, i 'S féu
un silenci d'alguns instants.
Cal (jo 'n tinc por) que en aquell interval
jo fés alguns lleugers esforços per oprimir sa
mà més fortament, si aig de jutjar per una petita
sensació que vaig tenir al palmell de la meva
(no com si ella agués volgut retirar la seva mà,
sinó com si ella "y pensés); i l'auria tornada a
perdre, iníal'liblement, si l'instint, més aviat
que la raó, no m'agués suggerit l'ultim recurs
en aquell perill, tenint-la jo mateix poc agafada
i com si jo mateix volgués deixar-la anar. De
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manera que eI1a l'hi va deixar fins a la tornada
de Mr. Dessein arrib la clau; i durant tot aquest
temps me vaig posar a pensar com ho faria per
destruir les dolentes impressions que l'istoria
del pobre frare, en el cas que l'hi agués contada,
devia aver fet neixer sobre mi en son esperit.

LA TABAQUERA
CALAIS

El bon yeI1 frare estava assegut a sis passes
quan el seu record me va atraversar l'esperit;
i avançava cap a nosaltres, no en completa
línia recta: com indecís sobre si avia d'acostar-sens o no.. Se va aturar, així que estigué
prop de nosaltres, amb cara de bondat; i,
tenint a la mà una tabaquera de banya, me la
va presentar oberta.
- Tastareu el meu - vaig dir traient-me la
caixeta (que era de conxa) i posant-l'hi a la mà.
- Es excel'lent - digué '1 frare.
- Alesores feu-me '1 favor - vaig contestar - d'acceptar la caixeta i tot el rapè; i,
quan prendreu un pols, recordeu-vos que es
l'ofrena de pau d'un orne que, si bé 'us tractà
malament, no 'u féu del fons de son cor.
El pobre orne 's va tornar tant vermeI1 com
l'escarlata.
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- Mon Dieu! - digué ajuntant les mans.Mai m'heu tractat amb duresa.
r- No crec digué la dama - que sigui
capaç de fer-ho.
J o vaig enrogiy a mon torn; més, per quines
emocions, ja 'u comprendran les poques persones que saben analitzar.
- Excuseu-me, senyora - vaig replicar. L'he tractat molt durament i sense cap provocació.
- Es impossible - ' digué la dama.
- Déu meul - exclamà '1 frare amb una
calor que no li era propria. - Jo 'n tenia la
culpa per l'indiscreció de mon zel.
La dama va contradir-lo, i jo 'm vaig unir
ad ella per mantenir que era impossible que
un orne tant prudent com ell pogués ofendre
ningú.
Jo no sabia que la discussió pot devenir una
cosa tant dolça i agradosa per als nirvis com ho
vaig experimentar alesores. Restàrem silenciosos, sense idea de l'estult sofriment que 'S
resent en semblant situació quan s'està mirantse durant dèu minuts, cara a cara, sense dir
una paraula. Mentres aquell silenci va durar,
el frare fregava sa caixa de banya sobre la
màniga de son abit; i, aixi que va adquirir
un cert llustre amb la fregada, féu una profunda
salutació, i digué que era massa tard per
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esbrinar si era la feblesa o la bondat del nostre
caracter el que 'ns avia menat a discutir, més
que, fos lo que fos, me pregava de canviar les
tabaque res. Dient això, me va presenta r la seva
amb l'una mà i prengué la meva amb l'altra;
i, avent-Ia besada, amb els ulls guspirej ants
de benvolença, la posà al seu si i prengué comiat
de nosaltres.
Conservo aquella caixeta amb la cura
que tinc per les parts instrum entals de ma religió, a fi d'encor atjar la meva ànima a alguna cosa millor. Surto raramen t sense ella,
i moltes, moltes vegades, amb la seva ajuda
he evocat l'esperit amable de son antic proprietari per guiar el meu en les lluites del món.
Aqueste s l'avien fet combatr e de valent, com
ho vaig saber amb la seva istoria, fins als
quarant a-cinc anys, en que, mal recompensat
pels seus serveis militars , i al mateix temps no
avent trobat mésque desenga nyen la més tendra
de -ses passions, avia abando nat a la vegada
l'espasa i el bell sexe, i s'avia tancat menys en
son convent que en si mateix.
Sento fret al cor d'aver de dir que, l'última
vegada que vaig estar a Calais, al demana r
noves del pare Llorenç me digueren que feia
tres mesos que era mort, i que avia estat enterrat, no en son convent, sinó, segons els seus
desitjos, en un petit cementi ri, que 'n depenia,
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a unes dèu llegües d'allà. Vaig tenir ganes de
veure on l'avien deposi tat. Assegut, doncs,
prop de la seva tomba, traient-me la petita
tabaquera de banya, vaig arrencar dugues o
tres ortigues que creixien allà a la vora, quan
tot això 'm cor-prengué tant violentament, que
vaig arrencar en un plor; més soc tant feble com
una dòna, i prego al món que no se 'n rigui,
sinó que 'm planyi.

LA PORTA DE LA COTXERIA
CALAIS

Jo no avia deixat la mà de la dama durant
tota aquesta estona; i l'avia tinguda tant temps,
que auria estat una inconveniencia deixar-la
sense posar-hi 'ls llavis. La sang i els esperits,
que s'avien retirat de la seva cara, hi refluiren
quan vaig fer-ho.
Mentrestant, els dos viatgers que m'avien
parlat en el pati de la cotxeria, passaven pel
davant nostre en aquell critic moment; i, fixant-se en els nostres respectius moviments, naturalment se pensaren, i 'S ficaren al cap, que
nosaltres deviem ser marit i muller pel cap baix.
Avent-se aturat, així que estigueren a la porta
de la cotxeria, un d'ells, que era '1 viatger tafaner, ens preguntà si marxavem cap a París
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l'endem à al mati. Jo vaig contesta r que sols
podia parlar per mi, i la dama afegí que ella
marxav a cap a Amiens.
- Aïr hi dinàrem - digué '1 simple viatger:
- Se passa directam ent per aquesta vilava dir l'altre - anant cap a París.
J o anava a donar-li mercès per la nova que
Amiens estava pel camí de París; més, avent-m e
tret la petita tabaque ra de banya del pobre
frare per prendre un pols, els vaig fer una
silenciosa salutaci ó, i, avent-lo s desitjat un bon
viatge a Douvres, ens deixaren sols.
- I ¿quin mal hi auria - me vaig dir - si
jo pregués ad aquesta pobra senyora d'accep ta;
la meitat de la meva sella? I ¿quina gran desgracia podria resultar -ne?
Cada una de les passions dolentes i de les
inclinacions ignobles de ma naturale sa s'espantare n de ma proposi ció:
- Això 'us obligarà a tenir tres cavalls en
lloc de dos-di gué l'Avari cia;-co sa que 'us
costarà vint lliures.
- No sabeu qui es - digué la Circumspecció.
- Ni en quins mals-de-cap pot posarvos - féu, pel baix, la Covardia.
- Sí, feu-ho així, Yorickl - digué la Prudencia. - Tot-om dirà que heu fugit amb una
amistan çada i que heu vingut a Calais perquè
ella ·us hi avia citat.
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- Després d'això - cridà l' Ipocresia - ja
no podreu fer-vos amb la gent.
- Ni entrar a l'esglesia - afegi la Baixesa.
-.:. Ni esser res més - digué l' Orgull- que
un pobre raccioner.
- Però es una cosa ben feta - vaig dir jo.
I com que generalment jo sempre obro segons la
primera impulsió, i per tant escolto rarament
tots aquests consells (que no serveixen de res,
que jo sapiga, si no es per fer el cor més dur
que'l diamant), me vaig girar tot seguit cap
a la dama.
Més ella s'avia eclipsat Sense esser vista,
mentres se pledejava la causa, i avia tingut
temps de fer dèu o dotze passes, mentres jo
prenia una determinació. Me vaig posar a
seguir-la a grans passes per fer-li la proposició
amb tota la cortesia de que soc capaç; més,
al veure que ella marxava amb el cap mig
apoiat en el palmell de la mà, amb el pas lent,
curt i mesurat de la preocupació, amb els ulls
fixats a terra, tot anant xano-xano, me vaig
pensar que ella estava jutjant la mateixa causa.
«- Déu l'aconselli! - vaig dir jo. - Ella té
potser alguna sogra, alguna tia ipocrita, alguna vellota, que consultar sobre això.» No
volent, doncs, interrompre '1 procés, i trobant
més polit prendre-la per capitulació que per
sorpresa, me vaig girar, fent una o dugues voltes
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davant de la porta de la cotxeria, mentres que
ella marxava pensivola amb el cap de costat.

EN EL CARRER
Avent decidit en mi mateix, així que vaig
veure la dama, «que era d'un millor ordre de
criatures~, i establert desseguida, com segon
axioma, tant veritable com el primer, que era
viuda i semblava desgraciada, no vaig anar més
lluny: ja avia guanyat bastant terreny per a
la posició que·m convenia; i, encara que ella
s'agués estat al meu costat fins a mitja nit, jo
auria seguit fidel a mon sistema i no l'auria considerada més que baix aqUest aspecte general.
Encara no s'avia allunyat de vint passes, que
alguna cosa, en mon interior, reclamà un examen
més particular. Això ·m va donar l'idea d'una
separació més llarga, car podia esser molt bé que
no la tornés a veure. El cor es amic de conservar
tot el que pot; i jo no tenia cap indici que 'm
permetés endreçar-me ad ella en el cas en que jo
mateix no pogués anar-hi : en una paraula,
desitjava saber son nom, el de la seva familia,
sa condició; i, sabent el lloc aon anava, volia
saber d'on venia. Més no'y avia medi d'obtenir
tot això: cent petites delicadeses m'ho priva
ven. Vaig formar mil plans diversos. Un orne no
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podia somniar en preguntar-l'hi directamen t:
la cosa era impossible.
Un elegant capitanet francès, que arribà
saltironant pel carrer, me demostrà que això
era la cosa més facil del món; perquè, passant
com un llamp per' entre nosaltres, en el precis
moment en que la dama tornava cap a la porta
de la cotxeria, se va servir a si mateix d'introductor envers mi, i, abans d'aver-se anunciat,
me pregà de fer-li l'onor de presentar-lo a la
dama. Jo mateix no 7 avia estat presentat.
Girant-se, doncs, cap ad ella, va arreglar-se tot
sol, preguntant-li si arribava de París. <,No:
llavors hi anava), digué ella.
- Vous n'Jtes pas de Londres?
- No - replicà ella.
- Llavors deveu venir de Flandes... Apparemment vous Jtes Flamande? - digué '1 capità
francès.
La dama va dir que sí.
- Peut-Jtre de Ulle? - afegí.
Ella digué que no era pas de Ulle.
- Ni d'Arras? Ni de Cambrai? Ni de Gand?
Ni de Brusseles?
Ella va contestar que era de Brusseles.
Ell li féu a saber que avia tingut l'onor d'estar en el bombardeig d'aquesta vila a l'última
guerra; que estava admirablement situada pour
cela i plena de noblesa quan els imperials foren
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foragitats pels francesos. (La dama s'inclinà
lleugerament.) Ell féu una relació de l'assumpte
i de la part que'y avia près, sol'licità l'onor de
saber el seu nom,i féu una reverencia.
- Et madame a son mari? - digué, girant
el cap, després d'aver fet dugues passes. I, sense
esperar resposta, se 'n va anar saltironant pel
carrer.
Jo auria fet un aprenentatge de set anys
en l'art de saber viure i no 'u auria fet tant bé.

LA COTXERIA
CALAIS

Quan el petit capità francès ens va deixar,
Mr. Dessein va tornar portant la clau de la
cotxeria, i 'ns féu entrar en el seu magatzem de
selles.
El primer objecte que 'm va cridar l'atenció,
quan Mr. Dessein va obrir la porta, fou una
altra vella désobligéante, tota destroçada; i,
encara que fos l'imatge exacta de la que m'avia
encisat, en el pati, no feia pas una ora, sols el
veure-la va despertar en mi una sensació desagradable, i pensava que devia aver estat molt
animal el que va inventar aquell fòtil, i no
pensava pas més caritativament de l'orne que
tingués l'intenció de servir-sen.
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Vaig notar que la dama no n'estava més
entusiasmada que jo. Mr. Dessein ens va ensenyar dugues altres selles, col'locades l'una al
davant de l'altra, i 'ns digué, recomanant-nosles, que avien estat comprades per lord A. i B.
per fer el grand tour, però que no avien anat
més llun.:; de Paris; de manera que estaven
tant bé com si fossin noves. Eren massa bones,
i, per tant, vaig passar a guaitar-ne una altra
que estava a darrera, i vaig començar a regatejar-la.
- Però amb prou feines hi cabran dugues
persones - vaig fer, <¡brint la portella i entrant-hi.
- Faci '1 favor de pujar-hi, senyora - digué Mr. Dessein tot oferint-li '1 braç.
La dama va titubejar un moment, mig segon, i va pujar; i, en aquell precís instant, el
maça féu signe a Mr. Dessein que volia parlar-li.
Aquest va tancar la portella sobre nosaltres
i 'ns va deixar.

LA COTXERIA
CALAIS

- C'est bien comique i divertit - digué la
dama, somrient al pensar que era la segona
vegada que 'ns trobavem sols a conseqüencia
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d'una munió d'absurdes incidents.-C'est bien
comique - va repetir.
- No 'y manca més - vaig dir jo, per a que
aixi sigui, que'l partit comic que'n trauria, la
galanteria d'un francès, de fer en el primer moment i en el segon l'ofrena de la seva persona.
- Es el seu fort - féu la dama.
- Així se suposa, quan menys. I, com ha
estat això, no 'u sé, més certament tenen la
reputació de ser els més ardits i més destres en
materies d'amor i de fer-lo millor que cap altra
nació de la terra. Més, per ma part, crec que
sols són uns xambons de primera i la pitjor
mena de tiradors que mai agin despacientat
Cupidó.
- Pensar en fer l'amor per sentiments!
- Jo voldria, de la mateixa manera, fer
un vestit elegant amb retalls; i fer això a primera vista, per una declaració, es exposar l'ofrena, i a si mateix, a esser despullats amb tots
els pour i contre d'un esperit que romangui fret.
La dama escoltava, com si esperés que jo
seguís.
- Considereu, doncs, senyora, ---'vaig dir jo
posant la meva mà sobre la sevaQue la gent seriosa odia l'amor a causa del
nom;
Que 'ls egoïstes l'odíen a causa d'ells mateixos;
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Els ipocrites a causa del Cel;
I que tots, mentres vivim, vells 1 Joves,
estem precisament dèu vegades més espantats
que ferits pel veritable report...
¡Quin defecte de coneixements en aquesta
branca del comerç un ame deixa veure quan
surt el mot dels llavis abans que agin passat
una o dugues ores, pel cap més curt, desde l'instant en que son silenci sobre aquest assumpte
ha arribat a esser atormentadorl Una serie de
petites atencions, no prou positives per alarmar ni tampoc tant vagues per equivocar-se, i
de tant en tant una tendra mirada, i poques o
cap paraula sobre la qüestió, vos deixen la
Naturalesa per guia, i ella ·u fa a son capritx.
- Llavors jo declaro solemnialment - digué la dama, tornant-se vermella - que vós
m'aveu fet l'amor tot aquest temps.

LA COTXERIA
CALAIS

Mr. Dessein va tornar a obrir-nos la sella,
i va informar la dama que ·1 comte de L., son

germà, acabava d'arribar a l'otel. Encara que
jo desitgés a la dama tot el bé possible, no puc
pas dir que en el fons del cor estigués satisfet
de l'aconteixement, i no vaig poder estar-me de
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dir-l'hi. - Perquè això e.s funest, senyora, per
a una proposició que volia fer-vos.
- No teniu pas necessitat de dir-me quina
era aquesta proposició - contestà ella posant sa
mà entre les dugues meves al temps d'interrompre-m. - Un ome, estimat senyor, rarament té
una ofrena amable per fer a una dama, que ella
no n'agi tingut el pressentiment alguns moments
abans.
- La Naturalesa li dóna aquesta armavaig contestar - per a sa immediata preservació.
- Més jo penso - digué eUa mirant-me a
la cara - que jo no avia de temer res; i, per
esser franca amb vós, avia resolt acceptar. Si jo
agués tingut... -Ella·s va deturar un moment.
- Crec que la vostra amabilitat obtindria de
mi una istoria, que auria fet de la pietat la sola
cosa perillosa del viatge.
Dient això 'm deixà besar dugues vegades la
seva mà, i, amb un esguard de sensibilitat i de
recança, baixà de la sella i 'm digué adeu.

EN EL CARRER
CALAIS

En ma vida he fet tant depressa un tracte
de dotze guinees. El temps me pesava d'ençà
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d'aver perdut la dama; i, sentint que cada instant valdria per dos mentres jo no estigués en
moviment, vaig demanar desseguida cavalls de
posta i me 'n vaig anar cap a la fonda. -"Caraml - vaig dir al sentir tocar les quatre en el
rellotge de la vila i recordant-me que no feia
encara una ora que era a Calais.
¡Quin gros volum d'aventures pot esser recollit, en aquest petit espai de vida, per aquell
que interessa son cor en totes les coses i que,
tenint ulls per veure '1 que '1 temps i l'atzar
li presenten continuament, no desaprofita res
que pugui onradament apropriar-sel
Si això no condueix a res, serà una altra
vegada. No 'y fa res: es un assaig sobre la naturalesa umana. Auré treballat per gust. Ja està
bé : el plaer de l'experiencia ha tingut desperts
els meus sentits i la millor part de la meva sang,
deixant dormir la part grollera.
Planyo l'ame que pot viatjar de Dan a
Bersabée i èxclama : « - Tot es esterill» Sí I
Sens dubte. 1 la terra entera 'u es també per a
aquell que no conresarà 'ls fruits que ella
ofereix.
-Declaro -vaig dir, fregant-me les mans
amb alegria - que si estigués en un desert
sabria trobar-hi alguna cosa que despertés mes
afeccions. Si no "y avia res més a proposit,
voldria dedicar-les a qualsevol mata d'olorosa
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murtra, o cercar algun xiprer melanglós per
unir-me ad ell; voldria lloar la llur ombra, i que
ma salutació amistosa 'Is regraciés per llur
protecció; voldria gravar mon nom sobre d'ells
i jurar que són els arbres més bonics de tot el
desert; si llurs fulles s'assecaven, jo voldria
també decandir-me, i, quan elles reprendrien
nova força, voldria reanimar-me amb elles.
El savi Smelfengus viatjà de Bolonia a
París, de París a Roma, í així seguidament;
més va marxar amb sp/een i el fel sobreeixit,
i tots els objectes per prop dels quals passava
estaven descolorits o desfigurats. N'escrigué
una relació, més no era sinó la dels seus miserables sentíments.
Vaig trobar Smelfengus sota del gran portic
del Panteó: ell ne sortía,
- No es més que un gran pati per a galls va dir.
- Voldria que no aguessíu tractat pitjor
la Venus de Medícis - vaig contestar-li.
Perquè al passar per Florença vaig saber
que s'avia desfet en contra de la deessa, tractant-la pitjor que si fos una donota qualsevol, ser¡se la més petita provocació.
Me vaig trobar de cara a cara amb Smelfengus, a Turí, quan se 'n tornava cap a son
país, i 'm va fer una deplorable relació d'aventures, d'accidents terribles sobre la terra i sobre
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les ones, de canibals que 'S mengen l'un a l'altre, d'antropofags. Avia estat escorxat de viu
en viu, endiablat i més maltractat que Sant
Bartomeu a cada punt on .s'avia aturat.
- Jo 'u diré al mónl - exclamà Sme1fungus.
- Fareu millor de dir-ho al vostre metge vaig contestar-li.
Mundungus, amb una immensa fortuna, va
fer la volta completa, anant de Roma a Napols,
de Napols a Venecia, de Venecia a Viena, a
Dresde, a Berlin, sense tenir per contar ni una
sola impressió generosa ni una anecdota interessant : avia viatjat en ¡¡nia dreta, no guaitant ni a dreta ni a esquerra, de por que
l'amor () la pietat el destorbessin en son camí.
La pau sigui amb ells, si -ls es possible
trobar-la; més el mateix Cel, si podien alcançarlo amb aitals caracters, seria impotent per
donar-los-hi. Cada dolç esperit, volant sobre les
ales de l'amor, vindria a saludar llur arribada:
les ànimes de Sme1fungus i Mundungus no
sentirien més que noves antífones de joia, nous.
transports de l'amor, noves congratulacions de
llur comuna felicitat. Jo 'ls planyo de tot mon
cor: no han aportat cap facultat per fruir
d'aquesta obra; i, encara que '1 millor lloc del
Cel fos concedit a Sme1fungus i Mundungus,
estarien tant lluny de ser ditxosos, que les àni-
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mes llurs hi farien penitencia per tota l'eternitat.

MONTREUIL
El meu porta-mantes avia caigut dugues
vegades de la sella, i per dos cops avia jo baixat
en mig de la pluja, i una vegada amb fang fins
a .genoll, per ajudar al postilló a subjectar-lo,
sense poder descobrir el que 'm mancava. Sols a
l'arribada a MontreuiI, al demanar l'ostaler
si 'm calia un criat, fou quan me vaig adonar
que era precisament això '1 que necessitava.
- Un criat! Ohl d'una manera granlvaig dir jo.
- Precisament, senyor, - va dir l'ostalerhi ha aquí un noi que estaria molt orgullós de
tenir l'onor de servir a un anglès.
- I per què a un anglès més que a un altre?
- Són tant generosos! - va contestar l'ostaler.
- Que 'm pengin si aquest vespre ja no
tinc una lliura fòra de la butxaca - vaig dir-me.
- Més ja tenen per què ser-ho, senyorva afegir.
- Compta una lliura més per aquest compliment - vaig dir-me.
- Air al vespre, sense anar més lluny, féu l'ostaler - un milord anglais présentait un
écu à la filIe de chambre.
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Tant pis pour Mlle. jeanneton -

vaig

dir.
Més com que la Srta. Joaneta era la filla
de l'ostaler, i suposant aquest que jo era aprenent de la llengua, frapcesa, se prengué la llibertat de dir-me que jo no avia de dir tant pis,
sinó tant mieux.
- Tant mieux, senyor, - va continuar quan hi ha alguna cosa a guanyar; - tant pis
quan no 'y ha res.
- Bé, es el mateix - vaig contestar-li.
- Pardonnez-moi - va contestar l'ostaler.
No podré tenir una ocasió més favorable
per dir, una vegada per totes, que tant pis i tant
mieux són els dos grans pivots de la conversa
francesa, i un extranger faria bé de posar-sen
al corrent abans d'anar a París.
Un presumit marquès francès, a la taula
del nostre ambaixador, preguntà a Mr. H. si
ell era H., el poeta.
- No - va dir H., amb dolçor.
- Tant pis - replicà 'l marquès.
- Es H., l'istoriador - va dir un altre.
- Tant mieux - va dir el marquès.
I Mr. H., que es un ome d'un cor excel'lent,
va remerciar les dugues respostes.
Quan l'ostaler va tenir-me al corrent de
tot àixò, cridà a La Fleur (era '1 nom del jove
de qui avia parlat), dient solament que., en
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quant als seus talents, no tindria la pretenci ó
de dir-ne res, perquè 'I senyor era 'I millor jutge
per a aquesta qüestió; més que, en quant a la
fidelitat de La Fleur, ell ne responia amb tot el
que tenia.
L'ostale r va dir això d'una manera que
dessegu ida va decidir- me sobre '1 que avia de
fer en aquest assumpt e; i La Fleur, que esperava a fòra amb aquesta ansia punyen t que tots
nosaltre s, fills de la naturale sa, hem sofert al
nostre torn, La Fleur va entrar.

MONTR EUIL
Estic disposa t a deixar-m e atrapar per tota
mena de gent a primera vista; més mai amb
més facilitat que quan un pobre diable ve a
oferir els seus serveis a un pobre diable com jo;
i, com que 'm conec aquesta feblesa, deixo
sempre al meu judici rebaixar -ne alguna cosa.
I això, més o menys, segons com estic i el cas
(i puc afegir el genre, també) de la persona que
aig de governa r.
Quan La Fleur entrà a la cambra, després
del descomp te que jo avia fet per desconf iança
del meu cor, l'aire i el port naturals del xicot
decidire n dessegu ida l'assum pte en favor seu.
Vaig començ ar, doncs, per llogar-lo, i després
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me vaig informar del que sabia fer. - Més ja
m'enteraré dels seus talents - me vaig dira mida que 'Is aniré necessitant. I, després,
un francès sab fer-ho tot.
Més el pobre i-a Fleur no sabia res del món,
més que tocar el tambor i una o dugues marxes
amb el pifre. Jo estava decidit a trobar que
tenia prou bones disposicions, i no puc dir
que ma feblesa agi estat mai tant insultada
per mon seny com en aquella prova.
La Fleur avia entrat molt d'ora en el món
com ho fan la major part dels francesos, servint
alguns anys; al cap dels quals, avent satisfet
el sentiment, i vist ademés que l'onor de tocar
el tambor semblava que avia d'esser per a ell
una recompensa (car no obria cap més camí
de gloria), se retirà a ses terres, vivint-hi eomme
il plaisait à Dieu, es a dir, de res.
- I d'aquesta manera - va dir el Seny heu llogat un tambor per seguir-vos en el vostre
viatge per França i Italia!
- Bah! - vaig dir jo. - ¿Es que la meitat
dels nostres gentlemen no fan el mateix viatge
amb un gandul per eompagnon de voyage, i
no 's veuen, encara, obligats a pagar al Diable
i al seu seguici? Quan un orne pot sortir d'un
conflicte amb un équivoque, en una disput:t'tant
desigual, noes molt desgraciat. Però ¿sabeu fer
altres coses, La Fleur? - vaig dir jo.
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- Oh qu'ouil - Sabia fer polaines i tocar
una miqueta '1 violí.
"
- Bravo I - va dir el Seny.
- Jo toco '1 contrabaix, - vaig diri 'ns acordarem molt bé.
- Sabeu afaitar i arreglar una perruca una
miqueta, La Fleur?
Tenia totes les disposicions d'aquest món.
- Prou, pel Cell- vaig fer, interrompentlo. - Tot això es prou per a mi.
Va arribar el sopar, i a l'un costat de cadira
tenia un falder anglès tot bellugadiç, i a l'altre
un criat francès amb tant bon umor cóm mai la
naturalesa ha posat sobre una fesomia. Estava plenament satisfet de mon imperi; i,
si -ls monarques sabessin el que volen, podrien estar tant satisfets com jo 'u estava.

MONTREUIL
Com que La Fleur va fer amb mi tot el
viatge per França i Italia, i tot sovint estarà
en escena, aig de conciliar-li una miqueta més
de l'interès del llegidor dient que mai he tingut
menys ocasió de penedir-me de les impulsions
que generalment me decideixen que en el que 's
refereix ad aquest xicot. Ha estat el ser més
fidel, més afectuós, més franc, que mai agi mar-
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xat darrera d'un filosop; i, si ·ls seus talents de
tocar el tambor i de fer polaines, encara que
molt bons per sí mateixos, no m'eren de cap
utilitat, jo me·n revenjava per l'alegria de son
caracter, perquè an;\baixò suplia tot el que feia
falta: sos esguards eren, per a mi, el recurs
constant de totes mes dificultats i desgracies.
Anava a afegir de les seves, també; més La
Fleur estava sempre a l'alçada de les circumstancies. Perquè, fos la fam, la set, el fret, la
nuesa o ·1 poc dormir, o qualsevol altre cop de
l'adversitat que La Fleur va sofrir en el nostre
viatge, res se deixava veure sobre sa fesomia,
era eternalment el mateix: de manera que, si
jo soc una miqueta filosop (quan Satanas de
quan en quan me·n fa esser), l'orgull d'aquesta
idea sempre està en mi mortificat pel record de
tot el que dec a la filosofia tota de temperament d'aquest pobre xicot, que m'ha avergonyit que la meva no sigui millor. Amb tot això
La Fleur era una mica presumit, més a primer
cop d'ull semblava fet més per instint que per
calcul; i, abans d'aver estat tres dies amb ell a
París, ja no ·m va semblar gens fat.

MONTREUIL
L'endemà al matí, La Fleur va entrar en
funcions : li vaig donar la clau de mon porta-
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mantes, amb un inventari de ma mitja dotzena
de camises i de les calces de seda negra, manant-li que 'u posés tot dins de la sella, que fes
enganxar, i que digués a l'ostaler que presentés
el compte.
- C'est un garcon à b'onnes fortunes - digué
l'ostaler ensenyant-me per la finestra una mitja
dotzena de noies que rodejaven a La Fleur i que
prenien comiat d'ell molt afectuosament, mentres el postilló portava 'ls cavalls. La Fleur
els besava i rebesava les mans, seguint el rotllo;
s'aixugà tres vegades els ulls, i per tres cops els
va prometre portar-los, a la tornada, indulgencies de Roma.
- Aquest xicot - va dir l'ostaler - es estimat de tota la vila, i potser no 'y aurà un recó
a Montreuil on no deixi un buit la seva ausencia. No té més que una desgracia en aquest
món, i es que sempre està enamorat.
- Això m'agrada - vaig dir jo; - i així
no 'm caldrà posar-me cada nit les calces a
sota'l cap. - Dient aquestes paraules feia més
l'elogi meu que no pas el de La Fleur, perquè
tota la vida he estat enamorat d'una princesa
o altra, i espero continuar així fins que 'm
mori; perquè estic fermament convençut que,
si mai faig una baixa acció, serà dins l'interval
d'una passió a l'altra. Mentres dura aquest
interregne, sento sempre '1 meu cor tancat amb
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clau: amb prou feines hi trobo un six-pence per
donar a la miseria, Així es que procuro sortir
d'aquest estat tant depressa com puc; i, desseguida que estic inflamat de nou, esdevinc tot
generositat i bondat, i faria tot el del món per
qualsevol mentres se "m provés que no 'y ha
pecat.
Més, al parlar d'aquesta manera, segurament
faig l'elogi de la passió, i no 'I meu.
FRAGMENT
La vila d'Abdere, malgrat que 'Y vivia Democrit (qui per reformar-la usava de tots els
recursos de l'ironia i de la broma), era la vila
més corrompuda i més amiga de la disbauxa de
tota la Tracia. Tant a causa dels emmetzinaments, conspiracions i assassinats com dels
libel1s, pasquinades i amotinaments, no 'Yavia
medi d'anar-hi durant el dia, i encara era pitjor
a la nit.
Quan les coses estaven més malamen~, esdevingué que l'Andromeda, d'Euripides, fou representada a Abdere, i tot-om ne fou encisat;
més, de tots els passatges que agradaren, res
féu més efecte sobre les imaginacions que 'ls
tocs plens de sensibilitat i de veritat que 'I
poeta avia posat en aquest discurs patetic de
Perseu:
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«Amor! rei dels déus i dels omens l~, etc.
Gaire-bé tot-om parlava, l'endemà, en purs
jambis, i no 'S discutia res més que la tirada
patetica de Perseu: «AmorI rei dels déus i dels
omens!.), a cada carrer d'Abdere; i, a cada casa,
«Amor! Amor!» A cada boca, com les notes
naturals d'alguna dolça melodia que s'escapa
vulgui-s o no, res ro.és que «Amorl AmorI rei dels
déus i dels omens I» Aquest foc se va extendre,
i tota la vila, com el cor d'un sol orne, s'obrí
a l'amor.
Cap apotecari podia vendre un sol gra d'elebre, ni un sol armer tenia cor per esmolar un
instrument de mort. L'A mistat i la Virtut, al
trobar-se, s'abraçaven l'una· a l'altra en mig del
carrer. L'edat d'or era tornada a la vila d'Abdere. Cada abderità prenia son fluviol, i cada
abderitana deixava de costat els seus teixits
de porpra, s'asseia amb posat cast, i escoltava
la cançó.
Fer això, diu el fragment, sols estava en
poder del déu l'imperi del qual s'extén del cel
a la terra i fins a dins de les profunditats de
la mar.
MONTREUIL
Quan tot està llest i cada article ha sigut
discutit i pagat a l'ostal, si no s'està una mica
enfadat per l'aventura, sempre s'ha d'arreglar
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alguna cosa a la porta abans de poder pujar al
cotxe, i es amb els fills i les filles de la Pobresa
que 'us rodegen.
Que ningú digui : (,- Que vagin al diable!»
Es un viatge molt cruel de fer per a alguns
miserables que ja tenen prou sofrime nts sense
això. He pensat sempre que val més agafar
alguns sous a la mà, i aconsell aria a tot viatger
de sentime nts umanita ris que fés el mateix.
No ha d'esser tant mirat a conside rar les raons
que té per donar: ja seran registra des en altre
lloc.
Per ma part, dono menys que ningú, perquè. poca gent,_ que jo sapiga, té tant poc per
donar; més, com aquest era '1 meu primer acte
public de caritat a França, m'hi vaig mirar
més que ordinari ament.
-Aï!-v aig dir, ensenya nt-los a la mà.Sols tinc vuit sous, i vet-aqu í vuit pobres omens
i vuit pobres dònes.
Un pobre ser, tot destroç at de vestit i sense
camisa, desistí dessegu ida de sa pretensi ó, retirant-se de dugues passes fòra del cercle, fent per
sa part una salutaci ó de renunci a. Encara que '1
parterre en pes agués cridat: (' - Place aux dames!» no auria donat una idea tant justa de
deferenc ia pel bell sexe.
Just Cell ¿Per quins savis motius has ordenat que la mendici tat i l'urbani tat, que tant
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renyides estan en altres països, trobin manera
d'estar unides en aquest?
Vaig insistir que acceptés un sou, sols
un sou, res més que per sa polidesa.
Un pobre petit diable, nano i ple de vivor,
que estava al davant meu en el cercle, posant-se
de primer sota '1 braç un certa cosa que avia
estat un barret, se tragué de la butxaca una
tabaque ra i oferí generos ament un pols a sos
veïns ;.era un present de conseqüencia, que fou
modesta ment rebutjat . El pobre omenet els
instà amb insisten cia;
- Prenez-enl prenez-enl - deia mirant cap
a l'altre costat; fins que tots varen prendre un
pols.
-Seria llastima que ta tabaque ra estés mai
buidal - me vaig dir jo. 1 "y vaig posar un
parell de sous, prenant , quan els hi posava, un
petit pols per augmen tar llur valor.
Ell se va adonar del preu de la segona obligació més que de la primera ; això era fer-li un
onor, l'altre sols era fer-li una caritat; i, en
agraime nt, me féu una salutació fins a terra.
- Té - vaig dir a un vell soldat sense braç
a qui '1 servei i les campan yes avien gastat fins
a més no poder; - dos sous per a tu.
- Vive le roi! - va dir el vel! soldat.
Ja no 'm restaven més que tres sous; ne
vaig donar un senzilla ment pour l' amour de Dieu.
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Amb aquest motiu el demanaven. La pobra
dòna tenia una cadera dislocada, i per això
no podia esser per altre motiu.
- Mon cher et très charitable monsieur...
- No"y halYledi. de resistir això - vaig
dir jo.
- Milord anglaisl
Sols al sentir-s'ho ja valia 'ls diners, i vaig
donar el meu ultim sou.
Més, en la meva pressa a donar, no avia
vist un pauvre honteux que no tenia ningú que
demanés un sou per a ell, i que s'auria mort, me
penso, abans de demanar-ne un per a si mateix.
S'estava prop de la sella de posta, una mica
enfora del cercle, i s'eixugava una llagrimasobre
la seva cara, que semblava aver fruït de milIars temps.
.
- Bon Déul - vaig fer jo. - Ja no 'm
resta ni un sou per donar-li.
- Ne tens moltsl - exclamaren totes les
veus de la naturalesa despertant-se en mon interior.
_
Li valg donar, doncs... tant-se~val quant.
Estic avergonyit de dir quant, ara, i estava
avergonyit de pensar quant poc, alesores: si '1
lector s'ha fet alguna idea del meu caracter,
avent-li donat aquests dos punts precisos pot
jutjar, una lliura més o menys, quina era exactament la quantitat.
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No vaig poder oferir als altres més que
un « - Dieu vous bénisse I »
- Et que le bon Dieu vous bénisse encore/digueren el vell soldat, el nano, etc. El pauvre
honteux no pogué dir res: se tragué un petit
mocador, s'eixugà la cara tot girant-se, i vaig
veure que 'm regraciava més que tots els altres.

EL BIDET *
Avent arreglat tots aquests petits afers,
vaig pujar a la sella de posta més content del
que avia estat mai al pujar-hi; i La Fleur, avent
posat a cada costat del bidet dugues grosses
bòtes (car no compto per res les seves cames),
va avançar-se a un petit galop, tant ditxós i
dret com un princep.
Què es la felicitat? què la grandesa en
aquesta escena pintada de la vida? No aviem
fet una llegua, quan un ase mort deturà de cop a
La Fleur en sa carrera. El cavall no volgué
passar endavant, una baralla s'armà entre tots
dos, i el pobre diable va esser nançat fòra de
les seves bòtes al primer raig de coces.
La Fleur prengué la caiguda com bon cristià francès, no dient res més que «- Diable!~
•

Cavall de posta (en francès);

56

Sterne

Se va aixecar desseguida, i, tornant a la càrrega, muntà de nou sobre son cavallet, pegant-li
com si toqués el tambor.
El cavall corria d'una banda a l'altra del
camí; després recJ,llavÇl. de nou; després per aquí,
després per allà; en una paraula, per tot, exceptant per on hi avia l'ase. La Fleur va insistir
sobre la cosa, i el cavall el llançà de nou a terra.
- Què tens, La Fleur, amb el cavall? vaig preguntar-li.
-Monsieur - va contestar: - e'est un
eheval le plus opinidtre du monde.
- I bé : si es un cavall toçut, cal deixar-li
fer el que vulgui - vaig replicar.
La Fleur, doncs, tornà a baixar, i, avent-li
donat un bon cop de fuet, el cavall va seguir
el meu consell, i se on tornà cap a Montreuil.
- Peste! - digué La Fleur.
No es mal à propos fer notar aquí que, encara que La Fleur no s'agués servit més que
de dugues exclamacions diferents en aquella
situació, a saber, Diable! i Peste!; malgrat això,
n'hi ha tres, en la llengua francesa, com el positiu, el comparatiu 1 el superlatiu, que l'una o
l'altra responen a cada cop imprevist en la
vida.
Diable! es el primer grau, el positiu. S'usa,
en general, en les ordinaries emoeions de l'ànima quan són sols petites coses que enutgen,
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com una contrarietat en el jóc, la caiguda de
cavall de La Fleur, etc.
El cocuage, per la mateixa raó, es sempre
le Diable/
Més, en els casos en que 'S té quelcom de
despitós, com en el de la fugida del cavall,
deixan·t a La Fleur a peu amb bótes de muntar,
es el segon grau. Llavors es Peste/
I en quant al tercer...
Més aquí mon cor està ple de pietat i simpatia quan penso en totes les miseries que han
agut d'esser la part d'un poble tant polit, i
quant ha agut de sofrir per aver-se decidit a
usar-lo.
Oh vosaltres, potencies que doteu d'eloqüencia la llengua en les desgracies! Qualsevol
que sigui '1 meu dau, no 'm doneu més que mots
decents per exclamacions i jo 'm deixaré portar per mon caracter.
Més, com que no podia adquirir-sen, a França, vaig resoldre prendre 'Is meus mals com
vinguessin, sense cap exclamació.
La Fleur, que no avia fet aquest determini, seguí amb l'esguard el cavall fins que 'S
perdé de vista; i llavors ja podeu imaginar,
si voleu, per quin mot va acabar l'assumpte.
Com que no avia de carrer, el pobre xicot,
amb les bótes de muntar, al darrera d'un ca:vall
espantat, no restava altra alternativa que pren-
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dre a La Fleur al darrera de la sella de posta,
o bé a dins.
Vaig preferir l'última, i en mitja ora varem
arribar a la posta de Nampont.

L'ASE MORT
NAMPONT

- I això... - digué ficant diris de son sarró
el rest d'un troç de pa... - i això auria estat
la teva part - digué - si aguessis viscut per
repartir-la amb mi.
Vaig creure, a jutjar per l'accent, que aquestes paraules eren endreçades a un fill seu; més
ho eren al seu ase, aquell mateix ase que nosaltres aviem trobat mort pel camí i que fou
causa de l'aventura de La Fleur. L'orne semblava sentir-ho molt. Això 'm recordà 'ls
planys de Sanxo Pança sobre '1 seu; més l'altre s'exclamava amb més naturalitat.
L'afligit estava assegut sobre un banc de
pedra a la porta, tenint al seu costat l'albarda
i el ronsal de l'ase, que aixecava de quan en
quan. Després els deixava, els guaitava, i brandava'l cap. Desseguida prenia la seva crosta
de pa del sarró, com per menjar-se-la. La tingué
algun temps a la mà. Després la posà sobre '1
m6s de la brida de son ase, mirà detinguda-
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ment aquesta composició, i llançà un sospir.
La senzillesa de son dolor atragué molta
gel)t al seu voltant, i La Fleur entre altres,
mentres se preparaven els cavalls. Com que jo
m'avia quedat assegut a la sella de posta, podia
veure i escoltar per sobre de llurs caps.
L'ome digué que arribava, en ultim lloc, d'Espanya, aon avia anat desde '1 fons de la Franconia, i que ja avia fet tot aquest camí quan el
seu ase 's va morir. Tots semblaven desitjosos
de saber el que avia pogut determinar un ome
tant vell i tant pobre a sortir del seu país per
fer tant llarg viatge.
Avia plagut al Cel, va dir, de donar-li tres
fills, els més ermosos xicots de tota l'Alemanya;
però, avent perdut en una setmana 'ls dos més
grans, de la verola borda, i estant també '1 més
petit atacat de la mateixa malaltia, avia tingut
por de perdre a tots tres, i féu la prometença,
sí '1 Cel no li prenia '1 seu tercer fill, d'anar en
agraïment a :Sant Jaume, a Espanya.
Quan el pobre fou en aquest punt de la seva
istoria, s'aturà per pagar son tribut a la naturalesa, i plorà amargament.
Digué que '1 Cel acceptà la condició, i
que avia marxat de sa barraca amb aquella
pobra criatura, que fou un fidel company de
viatge, que avia menjat el mateix pa que ell
durant tot el camí i que avia estat un amic.
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Tots els del rotllo escoltaven amb interès
el pobre ame. La Fleur li va oferir diners.
L'altre va respondre que no 'n tenia necessitat.
No era pas el valor de l'ase, sinó la perdua.
L'ase l'estimaya, digué: n'estava segur. I lhvars va contar la llarga istoria d'una desgracia
que al passar pels Pireneus els avia separats
l'un de l'altre per tres dies, durant els quals
l'ase l'avia cercat tant com ell avia cercat l'ase,
i que no avien gaire-bé ni menjat fins que 's
trobaren.
- Amic - vaig dir jo : - tu tens almenys
un consol en la perdua de ta pobra bestia: estic
segur que has estat per a ella un bon amo.
- Ai I - digué' I pobre orne. - Aixi 'u avia
cregut mentres vivia; més, ara que es mort,
no 'u crec pas: tinc por que mon pes, junt amb
el de les meves afliccions, no agi estat massa'
feixuc per a la pobra bestia, i agi escurçat els
dies de la pobra criatura; de la qual cosa, certament, auré de respondre un dia o altre.
- Avergonyeix-te, món! - me vaig dir. Si nosaltres ens estimessim els uns als altres
com aquest pobre orne estimava '1 seu ase,
això ja fóra alguna cosa.
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EL POSTILLÓ
NAMPONT

L'enterniment que m'avia produït l'istoria
d'aquell pobre diable reclamava alguna atenció.
El postilló no n'hi va concedir gens, sinó que
marxà al gran galop sobre '1 pavé.
El ser més assedegat en el desert més ple
de sorra de l'Arabia, no auria desitjat tant
ardentment un got d'aigua freda del que jo
desitjava graves i pausats moviments; i auria
tingut una alta idea del postilló si s'agués posat
en marxa amb mi dolçament, amb un pas lent
i quiet. AI contrari, quan l'orne afligit acabava
sa relació, l'insensible estupid donà un cop de
tralla a cada una de ses besties, i marxà amb
un soroll de mil dimonis.
Vaig cridar-li tant fort com vaig poder que
anés més a poc a poc, en nom de Déu; i, com
més cridava jo, més galopava ell. ¡Que vagi al
dimoni amb son galopi Continuarà irritantme 'Is nirvis fins que'm faci caure en una tonta
ira, i després anirà a poc a poc per fer-men
saborejar les dolçors.
El postilló féu les coses aital com m'avia
pensat. Durant el temps que li calgué per
arribar al començament d'una pujada rapida,
a gaire-bé mitja llegua de Nampont, rn'avia en6
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furismat en contra d'ell, i després contra mi
mateix de sentir-me així.
Ma situació demanava llavors un tractament diferent, i un bon galop, ben sorollós,
m'auria vingut d'allò més bé.
- Apa, noi! Fes-me '1 favor. Apa, noi! vaig dir jo.
El postilló 'm va assenyalar, amb el dit,
la pujada. Vaig provar llavors de tornar a
l'istoria del pobre alemany i de son ase; més
ja avia perdut el fil, i no vaig poder tornar a
trobar-lo, com el postilló no pogué trobar altre
vegada '1 galop. •
- Que se 'n vagi tot al dimoni! - me vaig
dir. - Vet-aquí que estava lo més ben disposat
del món per prendre-u a les bones, i tot se presenta malament.
Almenys la naturalesa 'ns ofereix un dolç
lenitiu en els nostres mals, i el vaig rebre
amb agraïment de les seves mans : me vaig
adormir; i el primer mot que 'm despertà fou
Amiens.
- Bon Déu! - vaig exclamar, tot fregantme 'ls ulls. - Es la vila on la pobra dama ha
de venir.
AMIENS
Aquests mots avien tot just sortit de ma
boca, que la sella de la posta del comte de L.
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passà rapidament, amb sa germana a dins.
Ella tingué tot just el temps de fer una salutació amb el cap, i això d'una manera especial
que anunciava que no avia pas acabat amb
mi. Va sostenir amb son esguard el que avÍa
promès; car, abans que jo agués acabat de sopar,
el criat de son germà entrà amb un bitllet en el
qual deia que s'avia pres la llibertat d'enviarme una carta que auria de portar personalment
a Mme. R. el primer matí que no tingués res
que fer a Paris. Afegia tant sols que li sabia
greu, més per quin penchant no 'Y avia
pensat, de no aver pogut contar-me la seva
istoria; que eUa me la devia; i que, si mai BrusseIes estava en mon camí i jo no agués oblidat
el nom de Mme. de L., aquesta Mme. de L. estaria molt contenta de poder pagar el seu deute.
- Ja ·t tornaré a veure a Brusseles, bell
angell - me vaig dir. - No aig de fer res més
que tornar d'1talia a Anglaterra per Alemanya
fins a Olanda, prenent el camí de Flandes.
Tot 10 més serà una volta de dèu postes; més
encara que fos de dèu mill Quin plaer l)1oral
serà coronar el meu viatge prenent part en els
incidents dolorosos d'una istoria trista contada
per aital desgraciadal veure-la plorar! I, encara
que jo no pugui tancar la font de ses llagrimes,
¡quina exquisida sensació 'm restarà, encara,
de poder-les eixugar sobre les galtes de la
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primera i més ermosa de les dònes, assegut
tota la vetIIada prop seu, en silenci i amb el
mocador a la màl
No 'y avia res de dolent en aquest sentiment;
i, malgrat tot, el vaig criticar a mon cor en els
termes més amargs i més durs.
Ha sigut, he dit al llegidor, un dels singulars plaers de ma vida estar gaire-bé sempre
follament enamorat d'alguna dòna; i, ma última
flama avent-se apagat tot d'un cop, al tombar
un carrer, per una ventada de gelosia, l'avia
tornada a encendre a la pura flamarada d'Elisa,
no feia més que tres mesos, i avia jurat, a!fer-ho,
que ·m duraria tot el viatge. Per què auria de
dissimular-ho? Jo li avia jurat una fidelitat
eternal: ella tenia dret a tot mon cor. Dividir
mes afeccions era disminuir-les, exposar-les,
posar-les en perilI; i allà on hi ha periII hi pot
aver perdua. I què tindras per contestar, Yorick,
a un cor tant ple de confiança i de tu mateix,
tant bo, tant dolç i tant indulgent?
- No aniré a Brusseles - vaig dir, interrompent-me.
Més ma imaginació continuà en sa carrera.
Me vaig recordar dels seus esguards a la crisi
de la nostra separació, en que ni l'un ni l'altre
tenia la força de dir « - Adeu!»; vaig mirar
l'imatge que ella m'avia lligat al coll amb una
cinta negra, i vaig enrogir al mirar-la. Auria

Viatge sentimental

65

donat tot 10 del món per besar-la, però me on
donava vergonya.
- ¿I aquesta tendra flor - vaig dir apretant-la entre les mans - estarà ferida fins a
l'arrel, i ferida, Yorick, per tu, que has promès
conservar-la dins del teu si? Font eterna de
felicitatl - vaig dir posant-me de genolls. Te prenc per testimoni (i tots vosaltres, purs
esperits que 'y beveu, sigueu-ne també testimonis) que no aniré a Brusseles, a menys que
Elisa m'acompanyi, encara que aquest viatge
agués de conduir-me al Cel.
En aquesta mena de transports el seny ja
pot fer, que '1 cor sempre parlarà massa.

LA CARTA
AMIENS

La fortuna no avia pas somrigut a La Fleur,
perquè ~o tingué exit en ses açanyes cavalleresques, i cap ocasió s'av.ia presentat per a
que ell pogués demostrar son zel per servir-me
d'ençà que entrà, es a dir, de feia vint-i-quatre ores. El pobre xicot estava despacientat;
i, l'arribada del criat del comte de L. amb la
carta essent la primera ocasió presentable
que trobava, La Fleur l'aprofità a fi de fer
onor a son amo, i s'avia emportat el missatger

66

Sterne

a una cambreta de l'auberge, convidant-lo a
un got o dos del millor vi de Picardia; i el
criat del comte L., en revenja, per no ser menys
poUtque La Fleur, se l'endugué cap a l'otel
del comte. L'aire prévenant de La Fleur (car
sa fesomia era un passaport) atragué tots els
criats cap a la cuina; i com que un francès,
siguin els que 's vulgui 'ls seus talents, no 'S
dóna cap vergonya de fer-los valer, La Fleur,
en menys de cinc minuts, avia tret son pifre,
i, ballant ell també desde la primera nota,
engrescà la fille de chambre, el maUre d' Mtel,
el cuiner, el maça de cuina, tota la casa, els
goços, els gats, i fins un mico vell: de manera
que no 'Y avia agut mai cap cuina més divertida
del Diluvi ençà.
Mme. de L., que anava de la cambra de son
germà a la seva, sentint que's divertien tant a
baix, va cridar sa fille de chambre per enterarsen; i, avent sabut que era '1 criat del senyor
anglès que avia engrescat tota la casa amb el
seu pifre, va manar que '1 fessin pujar.
Com que'l pobre xicot no podia presentar-se
amb les mans buides, ,:¡'avia carregat,tot pujant
l'escala, de mil compliments per a la senyora de
L. de part de son amo, afegint-hi tota una seria
apocrifa de preguntes sobre la salut de la senyora de L., dient-li que monsieur son amo serai!
au désespoir que ella no agués descansat de
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les fatigues del viatge; i, per 'coronar l'obra,
que monsieur avia rebut la carta que la senyora
li avia fet l'onor d'enviar-li...
- ¿I m'ha fet l'onor - digué Mme. de L.
interrompent a La" Fleur - d'enviar-me un
bitl1et de resposta?
Mme. de L. digué això amb un to tant
confiat, que La Fleur no tingué valor per destruir sa esperança : tremolà per mon onor, i
potser no vegé '1 seu en gaire bon lloc, com
capaç de pertanyer al servei d'un amo que
manqués en égards vis-à-vis d'une jermne! De
manera que, quan Mme. de L. preguntà a La
Fleur si avia portat una carta, (,-Oh qu'ouih>,
respongué aquest. Posant, doncs, son barret
a terra, i prenent amb la mà esquerra 'I faldó
de sa butxaca dreta, començà a cercar la carta
amb l'altra mà; després en sentit contrari...
('- Diable!» AlIavors cercà per totes les butxaques, una per una, butxaca per butxaca,
sense oblidar la bossa. ('- Pestel~ Després La
Fleur les va buidar a terra: ne tragué una corbata bruta, un mocador, una pinta, una cua de
fuet, un estrenyacaps. Després llançà una mirada al seu barret. Quelle étourderie! Avia deixat la carta sobre la taula de l'auberge! Se
n'anava a cercar-la desseguida i tornaria dintre
tres minuts.
Jo acabava de sopar quan La Fleur vingué
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a donar-me compte de la seva aventura. Va
fer una relació de l'istoria tal com avia passat,
afegint tant sols que, si monsieur s'avia descuidat (par hasard) de contestar la carta de madame, aquesta excusa li donava l'ocasió de sortir
d'aquest taux pas; i, si no, que la cosa podia
restar tal com estava.
J o no estava perfetament segur de ma
étiquette i de si avia d'escriure o no; més,
encara que 'u agués estat, fins un dimoni no
auria pogut enfadar-se: allò no era més que '1
zel ben intencionat pel meu onor. I, encara que
s'agués pogut equivocar de cami, o posar-me
en un compromís a l'obrar així, l'intenció era
bona. Jo no tenia cap necessitat d'escriure, i
la raó més poderosa es que ell no feia la cara
d'un ome que ha obrat malament.
- Està molt bé, La Fleur - vaig dir-li.
I això fou bastant : La Fleur va marxar
com una fletxa, tornant amb paper, ploma i
tinta a les mans. Apropant-se a la taula, ho
posà tot al costat meu, amb una cara tant
contenta que no vaig poder menys que agafar
la ploma.
Vaig començar i recomençar; i encara que no
tingués res per dir, i que aquest res pogués ser
expressat en mitja dotzena de !inies, vaig fer
una mitja dotzena de començaments diferents,
sense conseguir que me n'agradés cap.
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I no estava d'umor per escriure.
La Fleur sortí i portà una mica d'aigua per
deixatar la tinta. Després anà a cercar cera
per sagellar la carta. Tot fou inutil : jo escrivia,
esborrava, estripava, cremava i tornava a escriure.
- Le Diable l'emporte! No puc escriure
aquesta maleïda carta! - vaig dir, llançant
la ploma, desesperat, al fer-ho.
Així que vaig aver llançat la ploma, La
Fleur se va apropar a la taula amb el posat més
respectuós; i, demanant mil excuses per la llibertat que 's volia prendre, digué que ell tenia
a la butxaca una carta escrita per un tambor
del seu regiment a la dòna d'un caporal, i que
s'atrevia a esperar que serviria per al cas.
Estava disposat a deixar fer al bon noi
com més li agradés.
- Vejaml Fés el favor ~ li vaig contestar.
La Fleur se tragué desseguida de la butxaca
uha cartereta molt bruta, tota plena de cartes
i bitllets dolços en molt trist estat, i, posant-la
sobre la taula i desfent després el cordó que'ls
lligava tots plegats, els repassà tots d'un a un,
fins que va trobar la carta en qüestió.
- La voi/à - digué fregant-se les mans.
I, després d'aver-Ia desplegada, me la va posar
al davant, retirant-se de tres passes de la taula
en tant que jo la llegia.

7°
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«Madame:
Je suis pénétré de la douleur la plus vive, et
réduU en m~me temps au désespoir par ce retour
imprévu du caporal, qui rend notre entrevue de ce
soir la chose du mondeia plus impossible.
M ais vive la joie! et toute la mienne sera de
penser à vous.
L'amour n'est rien sans le sentiment.
Et le sentiment est encore moins sans amour.
On dit qu'on ne doU jamais se désespérer.
On dit aussi que monsieur le caporal monte la
garde mercredi : alors ce sera mon tour.
Chacun a son tour.
En attendant, vive l' amour! et vive la bagatelle!
Je suis, Madame,
avec tous les sentiments les plus
respectueux et les plus tendres,
tout à vous.

JACQUES

ROQUE.~

No s'avia de canviar més que '1 caporal en
comte, i no dir res de la guardi a que avia de
muntar el dimecres, i la carta no estava bé
ni malament. Per donar gust al pobre xicot, que estava tremolós per mon anar, pel
seu i per l'anar de la carta, vaig triar-ne dolçament la crema, i, batent-la al meu gust, la
vaig tancar, enviant-lo de nou a casa Mme. de
L.; i al dia següent varem continuar el nostre
viatge cap a París.
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PARíS
Quan un ome pot apoiar-se en una discussió amb un brillant equipatge, i apartar-ho tot
del seu davant mercès a mitja dotzena de lacais
i una parella de cuiners, està molt bé en llocs
com Paris, i pot anar allà on bé li sembla.
Un pobre princep que no estigués gaire fort
en cavalleria, i l'infanteria del qual se reduis
a un ame, faria bé en deixar el camp de batalla
i distingir-se en el gabinet, si pot pujar-hi.
(Jo dic pujar-hi perquè no 'y ha medi de baixar
perpendicularment al mig 'd'ells amb un « -Me
voici, mes enjants», malgrat el que molts puguin
creure.)
Confesso que mes primeres sensacions, d'ençà que vaig trobar"me sol a la meva cambra
de l'otel, dedicat a mi mateix, foren no tant
agradoses com m'avia pensat de primer. Vaig
anar gravement a la finestra, amb mon vestit
negre ple de pols; i, guaitant a travers del
vidre, vaig veure a tot-om de color groc, blau,
verd, corrent a la crida del plaer : els vells,
amb les llances trencades i amb cascos sense
visera; els joves, sota brillants armadures que
resplendien com l'or, empenatxats de totes les
plomes alegres de l'Orient; tots, tots, justant
pel premi, com els esforçats cavallers encantats
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dels antics torneigs per la gloria i per l'amor.
-Ai! pobre Yorick l-vaig exclam ar.Què fas aquí? Desde'l primer assalt de tot aquest
brillant exercit, te trobes reduït a l'estat d'atom.
Cerca, cerca alg).,in carrer6 tortu6s, amb algun
molinet al cap-d'av all, on mai cap cotxe agi
rodat ni atxa ¡¡'Iumin at amb sa claror, on puguis
content ar la teva ànima en una dolça convers a
amb alguna amable grisette, dòna d'un barber,
i esser admès en semblan t societat ! Més aviat
morirl - vaig exclama r traient- me la carta
que avia de portar a Mme. R.-La primera cosa
que faré serà anar a visitar aquesta senyora .
Vaig cridar, doncs, en La Fleur, manant- li
que m'anés a cercar desseguida un perruqu er
i 'm respalIés el vestit.

LA PERRU CA
Quan el perruqu er va arribar no va voler
cuidar-s e per a res de la meva perruca , perquè
estava per sobre o per sota del seu art. No vaig
tenir altre remei que compra r-n'hi una de feta,
seguint el seu consell.
- Més tinc por, amic, - vaig dir jo que aquest bucle no s'aguan ti.
- Encara que '1 fiqués dins de l'Occeà s'aguantar ia - va replicar .
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- En quina gran escala està tot en aquesta
vilal- vaig pensar. - L'idea- de més pretensions d'un perruquer anglès no auria passat de
«-Fiqui-l dins d'una galleda. d'aigua.»¡Quina
diferencia! Es com el temps comparat amb l'eternitat.
Confesso que odío totes les concepcions
fredes, com també les petites idees que les engendren; i, en general, estic tant admirat de
les grans obres de la naturalesa, que, per ma
part, si pogués, no prendria per objecte de comparació res que fos més petit que una montanya.
Tot el que 'S pot dir en contra del sublim francès, en aquella circumstancia, es que la grandesa estava més en el mot i menys en la cosa.
Ningú dubta que l'Occeà no ompli l'esperit de
grans idees; més París està tant lluny de les
seves costes, que no era pas gens probable que
jo fés allavors un centenar de milles en sella
de posta per fer l'experiment. El mot del perruquer parisenc no volia dir res.
La galleda d'aigua, posada al costat de
l'immensitat de les mars, fa, en el discurs,
certament, una trista figura; més se pot dir
que té un aventatge, i es que està a la cambra
del costat, i la solidesa del bucle pot ser-hi
provada, sense tenir tanta molestia, en un instant.
En consciencia, i després d'una revisió més
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candida de l'afer, 1'expressió francesa promet
més del que compleix.
Me sembla que puc veure millor els signes
precisos i distintius dels caracters nacionals
en aquestes insignificants petiteses que en
els més importants afers d'Estat, on tots els
personatges de totes les nacions tenen un llenguatge i un posat tant uniformes, que no
donaria pas nou pence per triar entre ells.
Va trigar tant a estar llest el perruquer,
que ja era tard per pensar en anar aquella tarda
amb la carta a casa de Mme. de R.; més, una
volta s'està vestit de cap a peus per sortir, les
reflexions no serveixen de gran cosa: prenent,
doncs, el nom de l'otel de Modena, on m'allotjava, vaig sortir sense saber on aniria. «- Ja 'y
pensaré tot caminant», vaig dir.

EL POLS
Salut, encisadores petites polideses de la
vida, perquè vosaltres aplaneu el camil Com
la gracia i la bellesa, que disposen a l'amor a
primera vista, sou vosaltres que obriu aquesta
porta i fèu entrar l'extranger.
- Vos prego, senyora, - vaig dir - que
tingueu la bondat de dir-me per quin carrer
aig d'anar per arribar .a l' Opéra Comique.
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- Amb molt gust, senyor - féu el1a deixant la seva feina.
Tot caminant, avia guaitat a dins de mitja
dotzena de botigues, cercant una cara q).le
semblés no aver-se d'enfadar per la molestia
que li donaria; i, agradant-me aquel1a, avia
entrat.
Ella feia un parell de punys, asseguda en
una cadireta baixa, al fons de la botiga, al
davant de la porta.
- Très volontiers - va dir deixant la feina
en un petit moble que tenia al costat. I s'aixecà de la cadireta en que estava asseguda,
amb tant graciós moviment i amb tant amable
esguard, que, si jo m'agués gastat cinquanta
lluïsos a casa seva, auria dit : ~-Aquesta dòna
es agraïda.)}
- Cal, senyor, que tombeu... -digué anant
amb mi a la porta de la botiga i ensenyant-me'l
camí que avia de seguir-cal que tombeu de
primer a l'esquerra. Maisprenez garde: hi ha dos
carrers: fèu el favor de prendre '1 segon. Després caminareu una miqueta i veureu una esglesia; i, quan l'aureu passada, preneu-vos la pena
de tombar desseguida cap a la dreta, i això 'us
portarà a baix del Pont Neu!, que cal atravessar; i al1à tot-om tindrà molt gust en ensenyar-vos el camí.
Me va repetir tres vegades les seveS ins-
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truccions, amb la mateixa paciencia i la mateixa bondat la darrera vegada que la primera; i, si '1 to i les maneres tenen algun sentit
(i certament ne tenen un, exceptant per als cors
que 'Is rebutgen), semblava interessar-la de
debò '1 que jo no 'm perdés.
No vull suposar que era la bellesa de la
dòna (encara que fos la més ermosa grisette
que mai crec aver vist) que estava per molt el}
el sentiment que jo tenia de sa cortesia: sols me
recordo que, dient-li quant agraït li estava, vaig
mirar-la de fit a fit als ulls, repetint mercès tant
sovint com ella avia repetit ses instruccions.
No estava a dèu passes de la porta quan me
vaig adonar que avia oblidat fins a l'última
sil'Iaba tot el que m'avia dit. Mirant, doncs, cap
endarrera, i veient-la encara dreta a la porta
de la botiga, com fixant-se en si jo prenia '1 bon
camí, vaig tornar endarrera a fi de demanar-li
si era a dreta o a esquerra que avia de girar el
primer cop, perquè 'u avia oblidat absolutament.
- Es possiblel - digué ella mig-rient.
- Es molt possible - vaig contestarquan se pensa més en una dòna que en els seus
bons consells.
Com que això era la pura veritat, ho prengué com tota dòna pren el que li es degut, fent
una lleugera reverencia.
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- Attenàez - va dir posant-me la mà a
sobre '1 braç per deturar-me, mentres cridava un jove dependent de dins de Ja botiga
per preparar un parell de guants. - Precisament vaig a enviar-lo amb un paquet en
aquell barri; i, si voleu fer el favor d'entrar,
desseguida estarà llest i 'us acompanyarà fins
allà.
La vaig seguir, doncs, al fons de la botiga;
I, avent agafat el puny que avia deixat sobre
la cadira, ella s'assegué, i desseguida jo 'm vaig
posar al seu costat.
- Estarà preparat dintre d'un moment,
senyor - va dir.
- Voldria de tot mon cor - vaig dir-Iiaprofitar aquest moment per dir-vos alguna cosa d'amable en revenja de Ja vostra cortesia. Tot-om pot fer un acte de bondat accidentalment; més una serie d'actes semblants
donen a coneixer que això ja es qüestió de temperament, i) certament, - vaig afegir - si la
sang que ve del cor es la mateixa que baixa a
les extremitats (tocant-li '1 braç), estic segur
que deveu tenir el pols més bo que cap dòna
del món.
-Preneu-mel-féu ella entregant-me '1 braç.
Avent, doncs, deixat el barret, amb una
mà li vaig agafar els dits, aplicant els dos primers de l'altra sobre l'arteria.
7
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Plagués al Cel, estimat Eugeni, que agessis
passat per allà veient-me assegut, amb vesti t
negre, amb mon aire interessant, comptant les
pulsacions d'una a una, amb atenció tant
religiosa com si agués esperat l'instant critic
del fluix o refluix de sa febre I Quant auries
rigut i moralitzat sobre la meva professió! l
auries pogut riure i moralitzar a pleret.
- Creu-me, estimat Eugeni - auria dit
jo : - hi ha pitjors ocupacions, en aqUest
món, que prendre '1 pols a una dòna.
- Més el d'una grisetteI - auries dit.I en plena botiga, Yorickl
- Millor: car, quan les meves intencions
són bones, tant se me 'n dóna que tot l'univers
me vegi prenent-io.

EL MARIT

Avia comptat vint pulsacions, i anava depressa cap a la quarantena, quan el seu marit,
arribant d'improvís de dins de la botiga, me va
distreure una mica del compte. (,No era niésque °l
seu marit», va dir ella. De manera que vaig
recomençar-ne una altra vintena.
- M onsieur es tant bo, - va dir ella quan
ell passava prop de nosaltres - per molestar-se
prenent-me '1 pols...
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El marit se tragué '1 barret, i, saludant-me,
digué que jo li feia molt onor. l, en avent dit
això, se posà '1 barret i se 'n va anar.
- Bon Déul - vaig dir-me" al veure-u.
- l aquest 'ome pot esser el marit d'aital
dònal
Que la poca gent que saben quins foren els
motius d'aquesta exclamació no 's despacientin
si 'u explico ad aquells que no 'u saben.
A Londres, un botiguer i la seva muller,
semblen ser dels mateixos òssos i de la mateixa
carn. En les diferents qualitats de l'esperit i del
cos, tant aviat es l'un com l'altre que tenen
l'aventatge; de manera que en conjunt estan
nivellats i s'avenen l'un amb l'altre tant exacC
tament com es degut entre marit i muller.
A Paris amb prou feines hi ha dugues menes
de sers que siguin més diferents; perquè 'ls
poders legislatiu i executiu de la botiga no
pertanyen al marit. Ell hi va molt poc: s'està
més aviat en algun recó o cambreta de la part
del darrera, extrany al comerç, amb gorra d'estar per casa, en l'estat brut en que l'ha deixat
sa mare, la Naturalesa.
El geni d'un poble que no té de salic res
més que sa monarquia, avent cedit aquest departament junt amb molts altres a les dònes,
aquestes, per un continu regateig amb compradors de totes menes i maneres del mati al
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vespre, com una quantit at de pedres que 's
refreguen l'una amb l'altra dins d'un sac, arriben, per amigabl es colisions, a polir-se llurs
aspreses i angles aguts, no solamen t aplanan tse i fent-se finesisi nó que fins algunes arriben
a tenir algun llustre com un brillant .
- Monsieur le mari es millor que la pedra
que 'S troba sota 'ls vostres peus.
- Seguram ent, seguram ent, omet No es bo
que esÚguis tot sol. Vas esser fet per al tracte
social i les salutaci ons amistos es, i .n poso per
testimo ni '1 perfecci onamen t de la nostra naturalesa .
- 1 com bat, senyor? - pregunt à ella.
- Amb tota la bondat - vaig contesta r,
mirant fixamen t els seus ulls - que m'esper ava.
Ella 'S prepara va per dir alguna cosa d'amable en revenja; però entrà'l xicot amb el paquet
de guants.
- À propos - vaig dir: - ne necessit o un
parell.
ELS GUANT S
PARís

L'ermos a grisette s'aixecà al sentir-m e dir
aqueste s paraules , se ficà darrera '1 taulell,
tragué una capsa, i la deslligà. Jo vaig avançar
el cos tant com podia. Eren tots,ma ssa amples.
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L'ermosa grisette n'amidà alguns parells, un
per un, a travers de la meva mà : això no 'ls
alterava les dimensions. Me pregà d'emprovarmen un parell que semblava esser el més just.
Me -I presentà obert, i la meva mà 'y entrà
de cop.
- No va bé - vaig dir brandant \lna mica'\
cap.
- No - contestà ella fent el mateix moviment.
Hi ha mirades d'una subtilitat tant gran,
en les quals la fantasia, el sentit, la seriositat
i la falta de sentit estan tant confosos l'un amb
l'altre, que tots els llenguatges de la torre de
Babel deixats anar de cop no podrien expressar-los: són comunicades i rebudes amb tanta
instantanitat, que amb prou feines se podria
endevinar de quin costat ve la metzina.
Deixo als omes de moltes paraules la feina
d'escriure sobre aquesta materia pagines i més
pagines: per al moment n'hi ha prou dient, de
nou, que 'ls guants no m'anaven bé. De manera
que, creuant-nos tots dos de braços, ens apoiàrem sobre -I taulell. Era estret, i amb prou
feines hi aviem deixat espai per a la capsa de
guants.
L'ermosa grisette mirava devegades els
guants, després cap a la finestra, i després a
mi. ] o seguia -I seu exemple: mirava 'ls guants,
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després la finestra, una altra vegada 'ls guants,
i, per fi, ad ella. l així alternativament.
Vaig notar que perdia considerable terreny
a cada atac: ella tenia 'ls ulls negres i vius, i,
a travers de les seves llargues pestanyes, llançava tals ardents rnirades, que arribaven al
fons del meu cor i dels meus ronyons. Semblarà
extrany, més estic segur que penetraren en
mon interior.
- Tant-se-val - vaig dir prenent el parell
de guants que tenia més a la vora i ficant-mels
a la butxaca.
Fou una llastima que l'ermosa grisette no
agués demanat ni una trista lliura per sobre '1
preu marcat. M'auria agradat que 'u fes,
i estava pensant en la manera de tractar
d'aquest assumpte.
- ¿ Penseu, estimat senyor, - digué ella,
equivocant-se amb el meu posat d'inàecisióque soc capaç de demanar un sou de més
a un extranger? a un extranger que per polidesa, més que per manca de guants, m'ha fet
l'onor de posar-se a la meva mercè? M'en
croyez-vous capable?
- No, a fe meva; i, si 'U fossiu, serieu
ben rebuda. Comptant, doncs, els diners sobre
la seva mà, i amb una inclinació més profunda
del que s'acostuma fer a la dòna d'un botiguer,
vaig sortir; i el xicot, amb el paquet, m'acompanyà.
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LA TRADUCCrÓ*
PARís

No 7 avia, al palquet en que'm feren entrar,
més que un oficial francès, d'alguna edat i
d'aspecte molt bondadós. M'agraden els mili tars,
no solament perquè onoro 'Is omes les maneres
dels quals són dolcificades per una professió
que ordinariament fa 'ls dolents pitjors del que
són, sinó perquè una vegada 'n vaig coneixer un
(per~è ja no existeix), L. per què no aig d'esmerçar algunes linies d'aquesta pagina en dir
al món que era '1 capità Tobies Shandy, el
més estimat del meu ramat i dels meus amics,
en la filantropia del qual no puc pensar, desde
que es mort, sense que 'ls ulls se m'omplin
de ¡¡agrimes? Permor d'ell tinc predilecció
pel cos de veterans: aixi es que, passant una
cama per la fila de bancs que 'ns separaven,
me vaig asseure al costat d'aquell.
El vell oficial estava llegint amb atenció
un llibret (sens dubte l'argument de l'òpera)
amb ajuda d'un parell d'ulleres. Aixi que 'm
\-'aig asseure se les tragué, tancant-les dintre

* El mot translation significa, en anglès, a
l'ensems, traducció i translació, es a dir, canvi de
lloc. - N. DEL T.
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d'un estoig de xagri; i, juntament amb el llibret,
se les ficà a la butxaca.
Jo 'm vaig aixecar, fent-li una reverencia.
Traduiu això en qualsevol idioma civilisat
del món, i veureu que vol dir:
- Aquí 'y ha un pobre extranger que ha
entrat al palquet : sembla que no coneix
ningú; i es ben segur que, si cada ome al costat
de qui 's trobi, encara que s'estigués set anys
a París, continúa amb les ulleres posades al nas,
li tanca en absolut a la cara les portes de la
conversa, i el tracta pitjor que si fos u,n alemany.
L'oficial francès auria pogut dir-ho en veu
ben alta; i, d'aver-hofet, jo també auri a posat ma
reverencia en francès dient-li: <,- Soc sensible
a la vostra atenció, i 'us ne regracio mil voltes.»
No 'y ha cap secret que ajudi tant al progrés de la sociabilitat com el fer-se practic en
aquesta mena de taquigrafia i el tenir facilitat
de convertir les diferents mirades i rialletes,
amb totes les llurs inflexions i deliniacions,
en paraules corrents. Per la meva part, la llarga
pràctica 'm dóna la facilitat de fer-ho tant depressa, que, quan me passejo pels carrers de
Londres, vaig traduint tot el camí; i més de
quatre vegades m'he trobat al darrera d'un
cercle de persones que no han pronunciat ni tres
paraules, i amb mi mateix m'he forjat vint
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dia!egs que facilment auria pogut escriure i jurar
que eren veritables.
Una vegada, a Milà, anava a entrar al
concert d'en Martini; i, quan passava pel vestibol, la marqueseta de F. sortia amb gran pressa.
Se trobà al davant meu abans que agés tingut
temps de veure-la: així es que vaig donar un
salt de costat per deixar-la passar. Ella féu
el mateix i en igual direcció, de manera que 'ns
donàrern un cop de cap. Instantaniament ella
féu un salt cap a la banda oposada, i jo vaig
esser tant desgraciat com la primera volta,
perquè, precípitant-me cap al mateix costat,
li vaig privar el pas altra vegada. Tots dos ferem
igual moviment volent-nos deixar el pas llíure,
sense conseguir més que privar-nos-el de nou,
i així successivament. Era ridicol, i tots dos estavem vermells de vergonya; fins que al capd'avall vaig fer el que avia d'aver fet la primera
vega.da : me vaig estar quiet com una fita, i la.
marqueseta pogué passar. No 'm vaig atrevir
a entrar a la sala sense aver estat mirant com
s'allunyava pel corredor. Ella guaità endarrera
dugues vegades, í seguí caminant al costat de
la paret, com si volgués deixar lloc per a un altre
que pogués pujar.
- No - vaig dir-me: - aquesta es una
traducció dolenta. La marqueseta té dret a totes
les meves excuses, i aig de presentar-les-hi.
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Així es que 'm vaig posar a carrer, i, un
cop me vaig trobar al seu costat, li vaig demanar
perdó per la molesti a que li avia causat, dientli que la meva intenció era deixar-la passar.
Contestà que '1 mateix proposit l'avia guiada
cap a mi. l reciprocament ens donàrern les gracies. Estavem al començament de l'escala, i,
no veient al seu costat cap cicisbeu, li vaig
demanar permís per conduir-la al cotxe. Baixàrem l'escala, aturant-nos a cada tres graons
per parlar del concert i de l'aventura.
- Vos asseguro, senyora, - li vaig dir
al donar-li la mà per fer-la entrar al cotxeque he fet sis esforços per deixar-vos passar.
- I jo n'he fet altres tants per deixar-vos
entrar.
-Plagués a Déu que fessiu el setè-vaig dir.
- Amb tot el meu cor - contestà fent-me
lloc.
La vida es massa curta per fer gaires cerimanies: així es que, sense fer-me pregar, vaig
entrar en el cotxe, i la marqueseta 'm va portar
a casa seva. l què fou del concert? Santa Cecilia,
qui, segons crec, devia trobar-s'hi, ho sab millor
que jo.
Aig d'afegir tant sols que aquesta oportunitat, que tingué per causa una traducció, me
donà més gust que qualsevol altra de les que
vaig tenir l'anar de fer a Italia.
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EL NANO
PARís

Mai, en ma vida, he sentit que ningú fes
aquesta observació, exceptant una sola persona; i, qui fou, ja se sabrà, probablement, en
aquest capitol. l, estant completament distret
de prevencions, cal que "y agués alguna cosa
de notable que 'm cridà l'atenció en el moment en que vaig deixar caure un esguard sobre 'I parterre, i era l'inexplicable entreteniment
de la Naturalesa al formar tal nombre de nanos.
Sens dubte 's diverteix, en certes epoques,
en tots els recons del món; però, a París, els
seus divertiments no tenen fi ni compte, La
deessa sembla esser allà tant alegre com savia.
Allunyant de l'Opéra Comique la meva imaginació, vaig amidar totes les persones que passaven pels carrers. Melanconic entreteniment
(sobre tot ql,lant la talla era extremadament
petita, la cara molt bruna, els ulls vius, el nas
llarg, les dents blanques, la barra prominent)
veure tants miserables, per força d'accidents
llançats de llur propria classe per esser portats
a una altra! Me fa pena l'escriure-u: per cada
tres omes un nano: alguns amb el cap raquític
i una gepa considerable; altres amb les cames
tortes; una altra classe deturats per la mà de
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la Natura1 esa als set anys de la creixenç a;
una quarta en llur perfet i natural estat, com
petits pomers nanos, condem nats a no creixer
més desde 'ls primers rudimen ts de llur força
i !lur vigor.
Un viatger metge auri a dit que això 's deu
als bendatg es impropr is; un atacat de spleen,
a la manca d'aire; i un viatger tafaner, per
fortifica r el seu sistema , auria amidat l'alçada
de les cases, la poca amplad a dels carrers,
i 'ns auria dit també en quants peus quadrat s
viuen i dormen tants individu s de la bourgeoisie
en els sisèns i setèns pisos de les cases. Però
recordo que Mr. Shandy , ereu (que sempre tenia
idees original s), una niten que's parlava d'aques t
assump te, digué que 'Is nens, com els altres
animals , podien esser cultivat s fins a fer-los
ser de qualsevo l mida mentres vingues sin al
món en bones condicio ns; més la llasti ma era
que 'Is abitants de París estaven tant estrets
en llurs cases, que no tenien espai per fer-los.
- D'això no '11 dic fer alguna cosa - contInuà : - això no es fer res. I fins - prossegu í,
desenro tllant el seu argume nt - es pitjor que
l'es, perquè, al cap de vint o vint-i-c inc anys
de tendres mirame nts i d'aver menjat bones
viandes , no arriben a esser tant aits com la meva
cama.
Es precís tenir en compte que Ml'. Shandy
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no era gaire alt : de manera que ja no poòia ¿tir
res més precís sobre l'assumpte.
Com que aquesta no es una obra de raonaments, deixo la cosa tal com l'he trobada, i
m'acontentaré fent l'observació que 's pot fer
en qualsevol carrer de París. Estava passejant
pel que porta desde '1 Carroussel fins al Palais
Royal, quan vaig veure un pobre noiet molt
amoïnat per atravessar un fangal que 'y avia
pel mig del carrer. Agafant-lo per la mà '1
vaig ajudar a saltar. Quan va girar la cara per
guaitar-me, vaig veure que tenia uns quaranta
anys.
- No crec que ningú, quan jo tingui noranta
anys, faci tant per a mi - vaig pensar.
En mon interior sento alguna cosa que
m'inclina a esser compassiu envers els pobres
sers de ma especia que no tenen alçada o força
bastant per anar pel món. No puc veure que
cap d'ells sigui maltractat; i, tot just acabava
de seure al costat del vell oficíal francès, quan
vaig veure una cosa d'aquesta mena que m'impressionà desagradablement.
AI final de l'orquestra, i entre aquesta i el
primer palquet, hi avia un petit espai on, quan
el teatre estava ple, s'hi col'locaven varies files
d'espectadors. Encara que estigueu en el parterre, es precís pagar el mateix que en l'orquestra. Un pobre ser indefens, de la mena d'aquei-
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xos de que acabo de parlar, avia arribat d'una
manera o altra fins ad aquell lloc pocavinent. La
nit era calorosa, i estava voltat per altresespectadors d'uns dos peus a dosi mig més alts que ell. El
pobre nano sofria terriblement de tots cantons;
però '1 que '1 feia patir més era un corpulent
alemany, gaire-bé de set peus d'alt, que s'estava entre eI! i tota possibilitat de veure l'escenari. El nano s'esforçava per veure '1 que
feien els actors, cercant alguna petita obertura entre '1 braç de l'alemany i el seu cos;
però aquest s'estava ferm en la postura més
molesta, per a l'altre, que 's pugui imaginar.
El nano no auria vist res més estant al
fons de qualsevol pou de París : així es que, .
tocant la mànega de l'alemany, li explicà,
amb molta cortesia, sa desagradable situació.
L'alemany girà '1 cap, el guaità com Goliat
degué fer amb David, i desapiadadament
reprengué sa positura.
Jo estava, en aquell moment, prenent un
pols de la caixeta de rapè del pobre monjo. ¡Com auries, estimat frare, amb ton bondadós
esperit, escoltat amb orella amable la queixa
d'aquest pobre desgraciat!
El vell oficial francès, que 'm vegé alçar
els ulls, entemit, mentres feia aquesta exclamació, se prengué la llibertat de preguntar-me
de què 's tractava. Li vaig explicar l'istoria
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en tres mots, afegint que era molt inumà.
Entretant el nano, portat a l'extrem de la
seva ira, en el primer transport, que quasi es
sempre poc raonable, digué a l'alemany que li
tallaria la cua del seu cabell amb un ganivet.
L'alemany mirà fredament cap ad ell, i li contestà que seria ben rebut si podia arribar-hi.
Una injuria acompanyada d'un insult fa,
a qualsevol orne de sentiments, partidari de
l'insultat. Jo estava a punt de saltar del palquet
per prendre part en la disputa; però '1 vell oficial ho féu amb molta menys molestia, perquè,
aixecant-se una mica i fent senya a un centinella, li assenyalà amb el dit el lloc on passava
la cosa, i el soldat se n'hi anà. No 7 agué
necessitat d'explicar-li '1 que passava : se
veia a la primera mirada: així es que, fent
recular amb el seu mosquet l'alemany, agafà '1
nano per la mà, i el posà davant de tot.
- Això es noble! - vaig dir picant de mans.
- Però a Anglaterra no 'u aurieu permès digué l'oficia!.
- A Anglaterra, estimat senyor, tots ens
asseiem amb comoditat.
El vell oficial francès m'auria posat u'acord
amb mi mateix, si no 'y agués estat, dient-me
que era un bon mot; i, com que un bon mot
es sempre alguna cosa a París, m'oferí un pols
de rapè.
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LA ROSA
PARís

Arribà ·1 meu torn de preguntar ad el francès: «-Què "yha?», perquè un crit de «-Haussa
les mains, monsieur l'abbél» sortí de dèu o dotze
diferents parts del parterre, i era tant inintel·ligible per a mi com l'apostrof que jo avia endreçat al frare ·u fou per al vell oficial.
Me digué que era algun pobre abbé que devia
estar en algun dels palquets de dalt, qui,
tal vegada amagat al darrera d'un parell de
grisettes, estava veient l'òpera, i que ·ls del parterre, al adonar-sen, insistien per a que tingués
les mans alçades durant tota la representació.
- ¿ l pot suposar-se - vaig dir ~ que un
eclesiastic pugui robar a un parell de grisettes?
El ven oficial francès somrigué, i a cau d'orella m'obri la porta d'una idea que jo no avia
sospitat.
- Déu meu! - vaig dir posant-me groc
d'astorament. - ¿ Es possible que un poble de
sentiments tant delicats sigui al mateix temps
tant brut i tant poc semblant a sí mateix?
Quelle grossièreté! - vaig afegir.
El vell oficial me digué que això, més que.
res, era un sarcasme contra l'Esglesia, que
començà quan per primera vegada ·s representà
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Tartuje, de Molière; però que, com altres costums
d'origen gotic, anava desapareixent. \\- Cada
nació - continuà - té 'ls seus refinaments i les
seves grossièretés, que 's contrapesen els uns
als altres per torns.)} Me digué, també, que ell
avia estat en molts països, i que en cap' va
deixar de trobar algunes delicadeses de que 'ls
altres semblaven estar privats : le pour et le
contre se trouvent en chaque nation. \'- Hi ha
una balança - continuà - de bo i dolent a tot
arreu, i res més que '1 coneixement d'això pot
esvanir la prevenció que mig món té en contra
l'altre mig.» Que l'aventatge del viatjar, en
relació amb el savoir vivre, consistia en contemplar moltes menes d'omes i costums. (,-Ens
ensenyen tolerancia mutua - a.cabà, fent-me
una reverencia; - es a dir, l'estimació mutua.»
El vell oficial francès digué tot això amb
un aire de candor i de bon sentit que coincidia
amb les primeres impressions favorables que
avia tingut sobre son caracter. Vaig creure
estimar l'orne, més tinc por d'aver-me equivoca.t
d'objecte : el que jo estimava era la meva
manera de veure: la diferencia era que no auria
pogut expressar-me tant bé.
Es igualment amoïnador per al cavaller i
per a sa bestia '1 que aquesta vagi redreçant
l'orella i tremolant tot el camí a cada cosa que
no ha vist encara. Tinc tant poc aquesta angu8
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nia com cap més criatura del món; més confesso
francament que moltes coses m'han posat neguitós i que m'he avergonyit de moltes paraules,
el primer mes, que he trobat sense conseqüencia
i perfectament ignocents el segon.
Mme. de Rambouillet, després d'una coneixença de sis setmanes, me féu l'onor de
portar-me amb el seu cotxe a dugues llegües de
París. De totes les dònes, Mme. de Rambouillet
es la més irreprotxable, i no desitjo pas veure-n
una altra de més virtuosa i de cor més pur. A la
tornada de passeig, Mme. de Rambouillet me
pregà d'estirar el cordó. Li vaig demanar si
tenia necessitat d'alguna cosa; <i-Rien que de
pissen>, digué Mme. de Rambouillet.
No 'us sapiga greu, viatger delicat, de deixar
pi. ..r a Mme. de Rambouillet. I vosaltres, belles
nimfes misterioses, aneu totes a collir la vostra
rosa, i desfulleu-la sobre les vostres passes,
perquè Mme. de Rambouillet no va fer res més.
Vaig donar la mà a Mme. de Rambouillet per
baixar del cotxe; i, encara que agés estat el
sacerdot de la casta Castalia, no auria servit
sa font amb una decencia més respectuosa.
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LA FILLE DE CHAMBRE
PARís

El que 'I vell oficial francès avia dit dels
viatges me féu pensare n els consells de Poloniu s
a son fill sobre '1 mateix assumpt e; i aquests
me feren pensar en Hamlet, i Hamlet en les
altres obres de Shakesp eare; i, tornant a casa
meva, me vaig deturar en el quai de Conti
per comprar -ne un exempla r.
El llibrer va dir que no 'n tenia ni un.
- Com ment! - vaig dir prenent -ne un que
estava sobre '1 taulell entre nosaltres.
Va dir que li avien enviat per fer-lo enquadern ar, i que avia de tornar-lo , l'endem à al
mati, a Versalles, a casa 'I comte de B.
- ¿Es que -I comte de B. llegeix Shakespeare? - vaig dir jo.
- Cest un esprit fort - replicà 'I llibrer.
- Li agraden els llibres anglesos, i el que
l'onra més es que també té simpati a pels anglesos.
- Parleu tant polidam ent, que amb això
n'hi ha prou per obligar a un anglès a gastar un
o dos lluisos a la vostra botiga.
El llibrer va saludar i anavaa dir alguna cosa
quan una joveneta d'uns vint anys, de posat
molt decent, que per son airei son vestit sembla-
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va esser alguna jille de chambre d'alguna beata
de posició, va entrar a la botiga demanant Les
Égarements du ca:ur et de l'esprit. El llibrer
li va donar el llibre tot seguit. Ella 's va treure
una petita bossa de satí verd, lligada amb una
cinta del mateix color, i, ficant-hi l'índex i el
polze, va agafar diners i el va pagar. Com
que ja no 'm retenia res a la botiga, sortírem
plegats.
- Per què 'us interessen Les Égarements du
ca:ur, a vós, que amb prou feines sabeu si 'n
teniu? I fins que l'amor vos agidit això, o que
algun pastor infidel vos agi fet patir, no podeu
estar-ne segura.
- Là! Dieu m'en garde! - digué la noia.
- Teniu raó - vaig dir; - perquè, si es
un cor bo, seria llastima que '1 robessin: es un
petit tresor per a vós, i dóna millor aire a la
vostra fesomia que si estigués adornada amb
perles.
La jove escoltava amb sotsmesa atenció,
tenint sempre a la mà sa petita bossa de satí
agafada per la cinta.
- Es molt petita ~ vaig dir agafant-la
per l'extrem (ella me la donà) - i 'y ha molt
poca cosa a dins, menuda -vaig afegir; - més
sigueu tant bona com ermosa, i el Cel l'omplirà.
Jo tenia a la mà un grapat d'escuts per
pagar el Shakespeare; i, corn que ella avia deixat
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anar del tot la bossa, ne vaig ficar un a dins
i, fent un llaç amb la cinta, l'hi vaig retornar.
La jove 'm féu una reverencia més umil
que profunda. Era un d'aquests agraïments
en els que sols es l'esperit el que s'inclina: el
cos no fa més que traduir-ho. Mai, en ma vida,
he donat un escut a una jove, que m'agi donat
tant de plaer.
- La meva opinió, petita, no auria pas
tingut el valor d'una agulla, per a vós, si amb
ella no 'us agués donat això; més així 'us enrecordareu al veure l'escut. Ara no 'us el gasteu
en cintes.
- Vos asseguro, senyor - digué la noia
amb aire sincer - que 'n soc incapaç.- I dient
això 'm donà la mà, com es d'usatge en petits
afers d'onor. - En vérité, monsieur, je mettrai
cet argent à part - digué.
Quan se fa un tracte virtuós entre un orne
i una dòna, això santifica llurs més secretes
accions: així es que, encara que fos fosc, com
que 'ls nostres carrers estaven pel mateix camí,
no varem tenir cap escrupol d'anar plegats al
llarg del quai de Conti.
Ella 'm féu una segona reverencia al posarse en marxa; i abans que fossim a vint passes
de la porta, com si encara no fos prou, va fer
una mena de pausa per dir-me de nou que 'm
remerciava.
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- Es un petit tribut - vaig dir- que no
podia menys que pagar a la virtut, i per res
. del món voldria aver-me equivocat sobre
la persona a qui l'he ofert. Més ja veig
l'ignocencia sobre la vostra fesomia, i maleït
sigui l'orne que posarà mai un parany baix les
vostres passes!
La noia, per una raó o altra, fou cor-presa
del que jo deia : va deixar anar un sospir.
ofegat. Vaig comprendre que no tenia dret de
demanar-n'hi la causa : no vaig dir res més
fins que varem arribar a la cantonada de la
rue de Nevers, on aviem de separar-nos.
- Més... escolteu: ¿es aquest el camí de
l'otel de Modena?
Ella 'm va dir que sí, o bé que també podia
prendre la rue Guénégaud, que era la primera.
Allavors, noia, aniré per la rue Guénégaud,
per dugues raons : de primer me donaré gust a
mi mateix, i després vos serviré de protector
en el vostre camí, tant lluny com podré.
La noia va veure que això era una cortesia,
i digué que ella voldria que l'otel de Modena
estigués a la rue des Saints-Pères.
- Es que viviu en aquest carrer?-vaif? dir.
Contestà que era fil/e de chambre de Mme. R.
- Bon Déul - vaig exclamar. -- Es precisament la dama per a qui porto una carta
d'Amiens.
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La jove 'm va dir que Mme. R., segons creia,
esperava un extranger amb una carta, i que
estava despacientada per veure-I. Vaig pregarli, doncs, que presentés-els meus compliments a
Mme. R., i que li digués que segurament jo
aniria a casa seva l'endemà al matí.
Ens estavem a la cantonada de la rue de
Nevers mentres passava tot això. Encara 'ns
varem deturar un instant mentres ella s'arreglava 'ls Égarements du cceur per portar-los amb
més comoditat, perquè eren dos volums. Jo
li vaig aguantar el segon, mentres ella 's ficava
el primer a la butxaca, on li vaig posar l'altre.
Es dolç de sentir per quins fils finissims
s'atrauen les nostres afeccions.
Ens posàrem altra volta en marxa, i a la
tercera passa la jove va passar sa mà per mon
braç. Jo anava a indicar-l'hi, més ella 'u féu
per si mateixa amb una senzillesa no calculada,
que demostrava que l'idea que jo era gaire-bé
un desconegut li avia fugit del cervell. Per ma
part vaig sentir una tant forta convicció de
consanguinitat, que no vaig poder-me estar
de girar-me per mirar-li la cara i veure si 'Y
descobria alguna semblança de familia. «- CaramI - vaig dir-me : - ¿es que no som tots
parents?,) Quan arribàrem a la cantonada de
la rue Guénégaud me vaig deturar per dir-li
adeu per tot comiat. La noia volgué remerciar-
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me encara per ma companyia i per ma bondat.
Me digué dos cops adeu, jo vaig fer altre tant
per la meva part, i la nostra separació fou tant
cordial, que si agués tingut lloc en alguna altra
banda no estic passE(gur que no l'auriasagellada
amb un petó de caritat, tant ardent i sant com
el d'un aposto!.
Més, com que a París sols se besen els omes,
vaig fer una cosa que .y equivalia: vaig pregar
a Déu que la beneís.

