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Cap!tol 1

Aquell dia no f'ou possible d !anar a pasoseig. Al mat!, hav!err,ectat ju-
gant durant una hora entre els arbustos desfullets, per~ despr~s de l'hora
de dinar (la senyor~Reed, quan no hi havia invitats, dinava d'hore)~ el
glsyst vent hivernal dugu~ uns núvols tan negres i una pluja tan forta,
que va caldre descartar la possibilitat de tornar a sortir afer exercioi

a l'aire lliure.
Jo me'n vaig alegrar; no m'havien° agradat mai les pass~Jades llargues,

sobretot en aquelles tardes rágoles. En torn~vem al capvespre, i jo arriaava
sempre amb els dits de les mans i dala peua enterco, amb el cor entristit
pela renys de la Bessie, la mainadera, i hu~iliada per la consciencia ce
la maya inferioritat f!sica respecte a l'Eliza, en John i la Georgi~na

Reed.
Tots tras,l'Eliza, en John i la Georgiana, ara s'arraL~aven al vültant

de la seva mare, a la sala: ella s'estava reclinada al sof~, a la vora del
foe, i, rodejada deIs seus fills(q~e en aquell moment no es barallaven ni
cridaven), la maya tia semblava co~pletament 1"eli9- A mi em dispens~ de
l~bli~aci~ d'unir-me al grup, tot dient que li sabia greu de veure's obli-
gada a mantenir-oe a distancia, fins que la Bessie li digu~s, i ella ho
poguás comprovar personalment, que jo mtesfor~avade debo a adquirir más
bones maneres i a ser r;l~s obedient; men tr-e jo no fes m~s sociable, menys
esquez-pa, ffi~S franca, ¡;,ásnatural i m~s simp~ tica, le senyora Re ed es creia
obligada a excloure'm dels privi1e[;is reservats a les criatures obedients

ibones.
--1 qu~ diu que he 1"et, la Bessie? --vaig preguntar.
--Jio m'agraden les nenes descaradas i preGuntaires, Jane. Una nena no

ha de parlar a les persones grans d'aquesta manera. Seu a qualsevol 110c
i, fins que no siCUis tan llenguda, queda't callada.

Erovaig eS2llDV"iral menjador on esmorzave~tconti[U a' la sala. Al1h
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h1 havia una llibrer1aJ de seguida va1g prendre un llibre, poeant aura
que tingu&s for9a lluDines. Em vaig enfilar al bano de la finastra, m'hi
vaig asseure amb las cames encreuades, com un turc, 1, despr&s de c6rrer
les gruixudes cortines vermelles gaireb& del t6t, vaig quedar-me aillada
dins aquell santuari,

Les cO.rtines de color escarlata 11mi taven el meu camp v1súal pel cant~
dret¡ a l'esquerre, per~, els vidres, si b& em pzotegien de lee 1nclem~n-
cies d'aquell dia del mes de novembre, no ma'n separaven. Mentra passava
els tulls del llibra, da tant en tant em quedava contemp1ant l'aspecta que
oferia aquella tarda hivernal. Al lluny, tot es confonia en un horitz~
de boiras i de n~vols blanquinososJ m&s a prop, s'albiraven las prades
molles i ela matossars agitats pel vent, 1 sobre tot el paisatge queia,
sansa parar, una pluja violenta i desoladora_

Vaig continuar fUllejant el llibre, que era la Hist~ria dels ocells
de les lilas britlmiques de Bewick, en general, les p}¡gines de taxt no
m'interessaven gaire. A~~ no obstant, n'hi hav1a unes quantes d'introducci~
que, malgrat que era molt petita, no les podia passar par al t. Eren les que
tractaven deIs lloos on solen fer-hi niu les .aua marines. JbIb de "les 601-
1it\r1es roques i deIs promontoris" on nom&s hi viuen ellesJ de les costes
de Noruega, sembrades d'illes, des de l'extremitat meridional, la Lindeness,
o Naze, fine al cap del Hord.

On la mar del lord, arremolinada,
banya 198 nues 111es melangioses
de la llunyana ThuleJ 11tAtllntic
aS80ta les tempestuoses H~brides.

No pod1a escapar a la suggesti6 de les gelades costas de Lapania, Si~~-
ria, Spitzbergen, Nova Terra, Isl~dia, ~ Groenlandia i "la vasta desola-
ci6 de la zona h-tlca, aquella extensa 1 remota reg16 deserta, que ~s cors

un diposit de neu i de glap, amb els irnmensos camps de gel, amb les aeves
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muntanyas gelades al voltant del poI, on es oonoentren els rigors del !red
mIs e:xtram".

Jo em formava una idea molt personal d'aquel1s ••• ticwcw reialmes de

le mort blanca, una idea borrosa, com totes les nocions compreses a mitges,
que floten en el oerve11 de les criatures, per~ estranyament impressionants.
Els mots d'aquella 1ntroduoci~ es re1acionaven amb les l~ines segUents i
donaven relleu al penyal que ea dre~ava al bell mig d'una mar agitada 1

esouroosa¡ a la barca averiada que s'estave11ave oontra una costa desoladaJ
a le lluna freda'i fantasmal il.lum1nant, entre n~vo1s amenayadors, un nau-
fragi.

No Rssoleuo de definir el sentiment que m'inspirava una 1l.lustraci~
que representava un' cementiri solitari. amb les seves l~pides i inscrip-
cionsJ la saya portalada, als dos arbres, el baiX horitzó, emmaroat per
la tlipia esvoranoada, i la :puna en quart creixent, que acabava de sortir,
tot il.luminant la nit naixent.

En una al tra, dos vaixells, que apareixien en una mar en oalme, se mia-
figuraven fantasmes marins.

Alguna dibuiXos els passava de prasea, oom i1 d'una figura diabolica
reolinada contra una motxilla de lladre: era una visi6 terrorífica.

Coro tamb~ ho era una figura ~da i sinis"tra, asseguda sobre una roca,
que contemplava una multitud distant agombolada el voltant d'une force.

Cada l~a oontava una historia; una historie generalment misteriosa
par a la meva intel.lig~ncia i els meus sentiments, encara no prou deaen-
rotllets, pero sempre interessant, taninteresaant oom ela contes que la
Dessie ens explicava, alguns vespres d'hivern, quan s'esqueia que estava
de bon humor. en aquestes ooasiona, duia la post de planmar a la cambra
on jug~vem 1, despr&s de fer-nos aeure al seu entorn 1 mentre repassava
els llayos de puntes i els estrenyacaps de la senyora Reed, alimentava
la nostra ansiosa atanci~ amb narracions d'amor 1 d'svantures, tretes d'an-
tics contes de fadas i de rondalles m~s antigues encara, o b& (com m~s
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endavant vaig desoobrir) de les p~inas de Pamela 1 Henry, Earl of Moreland.
Amb el 11ibre de Bewick sobre els genolle, jo era fel1p a la meva ma-

nera. llom~s temia que m'interrompass1n, i aix~ és al que va passar r.as sa
aviat. La porta del menjador s'aoabava d'obrir.

--Eil Senyora Melángíosa!--crid~ la veu dten John.
Despréa es va quedar callat: li semblava que'la cambra no hi havia nin-

,
gu.

--On dimon1s ás? -va afegir-. Lizzy! Georgyl -va cridar-. La Jane
no hi és, aqu.!. Digueu a la mama que- deu haver 60rtit tot i que plou •••
Que bestia éa 1

USort que he tirat les cortines", pensava jo. 1 desitjava amb fervor
qua no descobr!s el meu amagatall. En John Reed no l'hau.ria trobat, proba-
blement, ja que no era massa espavilat, per~ l'Eliza, que en aquell precIa
moment~ treia el cap per la porta, de seguida va dir:

-ta al banc de la finestra, n' estio segura, Jack.
I ,Vaig aortir immediatament, car tremolava de pensar que en Jack em pogue6

treure dtall! a rossegons.
--Qu~ vols? -vaig preguntar-li, amb temor.
--Has de dirl "Que mana, senyoret Reed?" --va respon~~--. Vull que vin-

guis aqu!.
1, bo i asseient-se en una butaca, em va orden1r amb un gest que m'ecoa-

t~s i em quedée dreta al aeu davant.
En John Reed era un cól.legial de catorze anys, és a dir, quatre anys

más gran que jo, car jo nomás en tenia deu; gros i ferreny per a la seva
edat, de pel1 malsana i aspz-a,de cara amp'la i facciona tosques, de merabr-ea
iww/Wwewd¡ superiors feixuos i exp:bemitata inferiora ¿;ruixudes. Rabi tua1-

ment» menjava fina afartar-se, cosa que li caussva trastornE hep~tics, de
manera que sempre tenia els ulls embotorné!ts i les galtes inflades. Hau.ria
d'haver estat a l'esoola, en aquells moments, per~ la Beva mara se l'havia
endut a casa par un mea o dos, "erran de la Bava delicada salut". :El senyor
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Milles, el mestre, op1nava que en John haur1a estat millor s1 no ti hagues-
-sin enviat tants pastlssos 1 jwZ,w* llaminadures de casa seva, pero el cor

de la mare no volla escoltar aquella opini<S 1 m~s aviat s'inclinava a creure
la idea m~s subtil que el color ~ trencat d'en John es devia a l'exc~s
-d'estudi. i, potsar,~que s'enyorava.

En John no sentia massa afecte per la Beva mare i les saves germanas,
i a mi no em podia veure. Em renyava i em c8stigava, no pas dues o tras ve-
gadas a la setmana, ni un o dos cops al dia, sin<S cont:!nuamentl cada vega-
da que se m'acoatava, tota els nervis selm posaven en tensl~ i un calhad
em recorría els ossos. Hi bavia moments, qua el terror que ro'inspirava

,. ,. ,em deixava esmaperduda, perque no podia recorrer a n~ per protegir-me
de les saves amenaces o els seus c~stigs; el servei no volia enemistar-se
amb el senyoret, 1 la senyora Raed era sorda i cega respacte a l'assumptal
ella mai no veia com em pegava o m'insul tava, malgrat qua ho feia en pra-
sencia seva, si b& la majoría de les vagades, per~, eromaltractava d'ama-
gat dfella.

Obadient, com de costum, a les ordres d'an John, erovaig acostar a la
butaca. Durant tras minuts em va estar insul tant fins que se 11 va cansar
la llengua, jo sabia que em pegaria d'un moment a l'altra, i sens dubta
va veure al meu rastre l'aversi<S que m'inspirava, perqu~, tot diuna, sensa
dir ni una sola paraula, em va pagar una forta bufatada. Jo vaig trontollar
i, en recobrar l'equilibri, em vaig apartar un parell de passes de la seva
butaca.

--Aixo ~s parque aprenguis a no contastar la mama --va dir ell--, i
a no amagar-te darrere las cortinas, i a no m1rar-me oon m'aoabes de mi-
rar, rata, m&s que rata!

Estava tan acostuIDada a la brutalitat d'en John Read, qua ni tan soIs
se m'ooorria de replicar a les savas injJries, i nOffi~sprocurava d'aguantar
els cops que solien seguir els insulta.

--Qu~ hi feies, darrera la cortina? --va preguntar.
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-Lleg1a.
--A veure el llibre •••
Vaig tornar a la finestra i el vaig agafar.
--Tu no tena cap dret a prendre els nostres llibres. Eta inferior a no-

saltresl ho diu la mama. No tena diners; el teu pare no et va deixar res.
Hauries d'anar a pidolar, en comptes de viure aqu! amb filIa de persones
diatingides oom nosaltres, i manjar oom nosaltres, i vestir com nosalt.res,
a oosta de la mama • .ra t'ensenyar& jo a potinejar els maua llibres, perqu~
s6n meua, ben meusf tota la casa eropertany, o ser~ meya d'aqu! a pocs
anys. V~s i queda't al costat de la porta, pero lluny dels miralls i de las
f1nestres.

Ho vaig fer, sense oomp~endre de primer les seves intencions, pere
quan vaig ve~ que prenia el llibre i es disposava a tirar-me'l, vaig
saltar instintivament cap a un costat amb un orit d'alarma, si b~ ja era
massa tarda el llibre va anar a parar contra el meu cap, i jo vaig caure
tot topant de cap contra la porta, i m'hi vaig fer un trau. La ferida va

comen~ar a eagnar, i el dolor era tan intens, que el meu terror arriba al
lWt i va donar lloca d 'altres sentiroents.

-Mallnima! -vaig cridar-. Ets pi tjor que un assass!, que un negrer,
que un emperador roma •••

Jo havia llegit la Historia de-Roma de Goldsmith, i m'havia format una
op1ni6 personal de Ne~t Cal!gula i els altres cesars. A1x! mateix, havia
anat establint paral.lelismes en secret, que mal no m'hauria imaginat que
arribaria a proclamar-los en veu alta.

__ Qul.? Que dius? -va exolamar en John-. A mi T:1'hoha dit? Eliza,
Georgiana, heu aentit el que rntha dit? Li ho dir~ a la mama, pero abana •••

Es va precipitar cap a mi, em va agafar pels cabells i pel muscle, i
em va sacsejar com un folle Jo verament el considerava un tirll.,un criminal.
Unes gotetes de sang lliscaren des del meu cap fins al coll, i vaig sentir
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un dolor agudíss1m1 aquestes sensaoions se sobreposaren a la por, 1vaig
repel.11r el meu agressor en~rgicament. No sI ben b& que vaig ter, per~
vaig sentir que en John cridavaa

-- Rata, m&s que ratal
No va trigar a r~bre ajuda& 1tE1iza i la Georgiana havien anat corrent

a buscar la senyora Reed, que era al pis de da1tJ de seguida va apareixer
. la dama da cOmPanyia.en esoena, seguida de la Bessie i de l'Abbot, ~~ Ens van separar,

i vaig sentir que deiena
-1 aral Amb quina f't1riapegava al sanyoret Johnl
--Amb quina rabial Que no ho hau vist?
A1eshores, la senyora Raed orden~1
--Porteu-la a la oambra verme11a i tanqueu-1a all! dins.
Quatre mana m'aferraren immediatament i m'arrossegaren esoa1es amunt.
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Cap!tol 2

Vaig ofer1r resistencia tota l'estona. Aixo era una cosa 1nstlita, en
mi, 1 no va fer m's que augmentar considerableroent la mala op1n1~ que s'ha-
vien format de mi la Bessie i l'Abbot. El cae &s que jo eetava enfurisma-
da, fora de mi, com dirien els francesos. l tadonava, de roSs a m&s, de les
consaqftencies que tindria aque1l instant de rebe1.1ia, i, talment un asclau

-insurreote, eetava fermament decidida, en la meva desesparaci~, a arribar
a tots e1s extrems.

--Agafeu-li els bra90s. senyoreta Abbotl esgarrapa com una gata enfel1o-
n1da.

--Quina vergonya, quina vergonyal --exclamava la dama de companyia
de la sanyora--. Quina manera de comportar-se, senyoreta Eyre! Pegar al fil1
de la vostra benefactora! El vostre sanyoretl

--El meu senyoret? Des de quan &s el meu senyoret? te qua a~c una cria-
da, potser?

~oJ sou menys que una criada, parque ni tan soIs no us guanyau el pa
que ~angeu. Apa. eeieu aqu! i ref1exionau sobre el vostre mal comportament.

M'havien dut a la cambra indioada par la senyora Raed 1 m'havian fet
seura en un escambell. El meu primer impUls va ser posax-me dreta, per~
les mans de les duae dones ro'ho van impedir prestament.

--Si no,us quedeu quieta, caldra lligar-vos --va dir la Baas1e--. Se-
nyoreta Abbot, presteu-me las vostres llig~cames. Se m'escapara, si em-.;...;

trec les maves.
La senroreta Abbot es va tombar per llevar-se la llig~oama de la grui-~~. -xuda laMA, Aquells preparatius i la ignominia que coroportavan van apaivagar

una mica la meva escitaoi~.
--No cal que em ll!guau --vaig fer--. No eromour&.
1, oom a garantia que complirla la meya promesa, em vaig agafar al

selant amb la5 manso
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---M&avaldrl -va dir la Bessie.
Quan estigu& segura que m'havia oalmat, em va deixar anar, després,

ell~ i la senyoreta Abbot ea van quedar contemplant-me amb ele bra90a
plegats i express1~ adusta, oom si dubtess1n que estigu&s en bon seny.

~o l'havia fei mal, una oosa aix! --va oomentar la Bessie, adre9ant-
se a 1 'Abigail.

--Pero en el fons ~s el seu tarann~ --va replioar l'altra--. Sovint
1i dio a la senyora la meya op1ni~ sobre aquesta nena, i ella hl est~ d'a-
cord. ts una criatura de mals instints. No he vist ma! una oosa semblante

La Bsssie no contest~, per~t tombant-se oap a mi, em va dirs
-Heu de oomprendre, senyoreta, que esteu sota la dependencia de la se-

nyora Reed, que ~s qui us mant&. Si us trala de oasa, haur!eu d'anar a raure
a l'hospici.

No tenia res a dir a aquelles paraUles, que no eren noves per a mil
no havia deixat de sentir-les des que tenia ~s de r~. 1 sonaven a les me-
ves ore1les cornuna salm~dia, molt penosa i desagradable, per~ sols coro-
pransib1es a mitges. La senyoreta Abbot va afeGir-hil

--1 per molt que la senyora tingui la bondat de tractar-vos com si
f~ss1u igual que els aeus fi11s, us haur!eu de treure del cap la idea que
sou com el senyoret i les senyoretes. Elle tenen molts diners, i v~s no
tertiurea. Aixl que teniu l10b1igaoi~ de ser humil i pro~~ar de fer-vos
agradab1e~ ale vostres benefactora.

-Aix~ us ho diem per al vostre b& -va efegir la Bessie, amb m~s
suavitat--. Si procureu de ser bona i amable, potser podreu viure sempre

.en aquesta llar, pero si sou mal educada i violenta, la senyore us treura
de casa, n'estio segura.

-De rn&s a m&s -va intervenir la senyoreta Abbot-, D.~ub castigar~.
Inem, Bessie, deixem-la estar. Per res del m6n no voldria tenir el seu cor.
Digueu les vostres oracions, senyo/reta Eyre, quan estigueu sola, perque
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si no us penediu de la vostra mala acci~, pat baiLar el papu per la xeme-
neia i se ue emportaria.

Van Bort1r i tancaren la porta amb clau.
La cambra vermella era una estan9a sobrera, on rares vegades hi dormia

nin~, per no dir mai, a no ser que hi hagu~s una extraordinhia afluencia
d'invitats a Gateshead Hall que obligu&s a disposar de totes las habita-
cions de la casa. Amb tot, era una de les m&s grans i majestuosas de la
mansi~. Hi havia un llit de caoba, de massisBes columnes amb cortines de
damasc vermell, situat al bell mig de la cambra, com un tabernacle, tenia
dos finestrals amb les cortines perpetuament tancades; la catifa era ver-
mella, i la tauleta que es dreoava al peu del llit estava coberta amb un
drap carmes{. Les parets estaven entapissades de seda d'un roig marron~St
amb motius de color rosa. L'armari, el tocador i les cadires eren de caoba
envernissada en un to fose. En contrast amb aquests colors rogencs, es des-

CC¡1';

tavava la blancor deIs llen90ls i els coixins del llit, aix!¡\la v~ova,
que era blanca corola neu. Tampoc no passava desapercebut eseew l'ampli
sof~ a tocar del cap9al del llit, tamb~ blanc, amb un eacambell al davallt,
que a mi erosemblava un tron.

La cambra era freda, parque gaire b& mai no s'enoenia la llar de foc;
era silenciosa, perque quedava lluny de la cuina i de la oambra deIs nens;
era s~lemne, perqu~ ens constava que s'usava poqueavegades. La minyona
soIs hi entrava els dissabtes per treure la 'pola deIs miralls i deIs mobles.
De lluny en lluny, la mateixa senyora Reed visitava tamb~ l'habitaci~ per
tal de revisat, en un compartiment aecret de l'armari, diversos documents,
les joies que hi guarda.va juntament amb un retrat en miniatura del seu

•traspassat marit, i aqu! &s un rau el secret de la cambra vermellac l'en-
lacantament que ti tornava tan imposant a despit de la seva magnificencia.

Feia nou anys que el senyor Reed havia mort, precisament en aquella
estan9s; all! havia romas en cos present; d'all! le n'havien tret en el
taüt els de la funeraria, i, des d'aquell dia, una mena de consagraci~
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thoita 1'havúa preservada de freqflents 1ntromissions.
El seient on la Bessie 1 l'amargada senyoreta Abbot m'havien deixat

clavada era una otomana baixa, pr~zima a l'ssoalfapanxes de marbre. Al
meu davant es dre9ava el llit; a la meya dreia hi havia l'armari, alt i
fose, amb negres reflexos apagats en els llustrosos plafons, i a l'es-
querra, les finestres encortinades, entre les que.Ls s "obz-La el grandi6s
m1rall per repetir la visi~ de la buida majestat del llit i de l'estan~a.
Jo no estava del tot segura s1 les dUBs serventes havien t~~cat la porta
amb elau, i, quan vaig gosar moureim, eIn vaig auecar per comprovar-ho.
Ai las, s!¡ Ni una presc5 no hauria estat m~s fermament tancada. En tornar
al meu 1100, vaig passar per davant el mirall; involunieria;nent, el .eu
esguard fa'scinat va explorar les pregonases que r-evel.ava, Tot aer.uLava r';~s
fred i ffi~S fosc en aquella ooncavitat visual que no pas ho era en la rea-
li tat, i l' estranya figureta que ero corrt.emp.Lavaamb la cara esb.ladmada i
ala ulls brillants de por, que es movien quan tota la resta romania ir~~-
bll, se m'afigurava un esperit de veritat, un dtaquells diminuts ~33crE

fantaamals, una barreja de fada i de dimoniet, que als contes de la Bessie
s'apareixien, com si vinguessin deIs solitaris aiguamolls 1 falguera=s,
¡ls tardans viatgers. Vaig tornar al meu seient.

Comen9Bva a deixar-me dominar par la superstici~t per~ no paa del tot.
enoara: enoara em bullia la sang; encara tenia a l'kima restea de l'ener-
gis implacable que m'havia inf~s la rabel.lia recenta Vaig baver de far
un r~pid rep~s ratrospeetiu del que havia passat, abana de defallir en re-
tornar al trist presente

En la meya IDent s'agitaven totes les despotiques violencies d'en John
Reed, l'orgullosa indiferencia de les savea germanes, l'ave:::-sióde la se-
va mara i la parcialitat del servei, talmant els sed~1ents dipositats al
fons d'un pou da t~rboles aigUes. Par que jo havia de sofrir sempre, de
ser tostemps oolpejada, acusada, considerada culpa~le? Per que no podia
caure en gr'acia a ningÚ? Per qu~ era inú -:il que oirás de guan;Jrar-;-¡eles
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simpatias 4e ~? LfEliza, que era cabuda i egoista, tothom la r~pectava •
.

A la Georgiana, una oriatura consentida, dÍscola, capriciosa 1 1nsolent,
tot 11 era perdonat. La seva ballesa, les sevas galtas rosadas i els seus
rulls daurats semblaven encantar totas les persones que la veien i li do-
neven dret a la m&s ~bsoluta immunitat per les seves faltes. En John no el
renyaven mai, ni molt menys el caatigaven, per bé que retorcés el coll als
ooloms, matés els polleta daIs paons, maltraotés els gossos, arranqués els
ra1ms de la parra i esqueixés els llucs da les plantes más delicades de
lthivernacle. A la seva mare 11 deia "vella"; de vagades es burlava de la
seva pell bruna, tan eamblant a la aava; no li fa1a cap quan 11 demanava
alguna oosa; m&s d'una vega da 1i havia esquinpat i fet malbé els seus ves-
tite de seda, par~t tot i aix~, era "el ... fillet del seu coz-"; Jo no
faia mai oap'mal, procurava complir amb els meus deures i, a1%o no obstant,

, tz-ac t.aven de #em ."Ul!wáBlI'''.R do1enta i pesada, malcarada i meaquina, del mat;La la tar-
da, i de la tarda al vespre.

El oap encara em feia mal i sagnava arran del cop que havia rebut en
la caiguda, nino~ no havia re~at en John per haver-me pegat, i, en canvi,
la meya reacoi~ contra aquella viol~ncia mereixia la reprovaci6 general.

1&1 "~s injust, és injuetl', em deia la meya r~, estimulada per aquella
precop, bé que transit~r1a energia, que s'anava esvaint. 1 al meu interior
es forjava la resoluoi~ d'a11iberar-me d'aquella situaci6 d'opressi~ insu-
portable, o b& fugint de la oasa, o, si ~ix~ no fos possib1e, negant-me a
manjar 1 a beure, fina que em morís.

Durant aquella penosa tarda, quina oonsternaci~ regnava en la meya ani-
IDa!Quin 08,05 mental en almeu cerve11 1 quina violenta rebel.1ia en el
roeuoorl Amb toi, 'en quina foscor, en quina absoluta ignoranoia, es 111u-
raya aquella batalla mentall lii havia una pregunta persistent, que no as-
solia de respondre& "Pez- qu~ he de sofrir aix!?" Ara, a la distanoia -no
dir~ pas de quants &nys--, ho oomprenc c1arament.

,Jo era un elernentdiscordant a Gateshead Hall; jo no era COm els altres;
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no tenia res en oom~ amb la senyora Reed, ni. amb els seue fills, ni amb
el seu servel esoolllt. M'est1maven tan poo, de fet, oom jo a ells. No
~tien.inclinat8 Y1és,;~r ..2-1"-
~1:"G!!!lICIa:lbI a ..... afecte lB una personeta que nl en tempera-
ment, ni en sentiments, ni en tarannl no se'ls assemblava gens; una per-
soneta que no els e~ ~til, que no servia als seus interessos ni els propor-
cionava cap satisfacci~J una personeta perniciosa, que estimulava els ger-
mens de la 1ndignacl~ en llur traote, del menyspreu en llur judici. S& que
si hagués estat una criatura enjogassada, bonica, alegre, intel.ligent i
simpAtica --b~ que igualment marginada i sotmesa--, la senyora Reed hauria
suportat la meya presencia amb más complaen9a, els seus fills m'haurien
tractat amb m&s cordialitat i lesminyones no m'haurien agafet com a cap

d 'esquila.
La 1luro del dia va comen9ar a disslpar-se a la cambra vermella. Eren

más de les quatre, i la tarda ennuv01ada es precipitava devers el negre
crepuscle. Sentia repicar cont!nuament la pluja contra la finestra de l'es-
cala, i el vent que udolava entre els arbres de la part posterior del casa-
lote De mica Bn mica el cos se m 'anava tornant fJ)edcom una pedra, i ales-
hores es va esfumar tot el meu valor. La meva habitual sensaci~ dthumiliaci~,
els dubtes que covava respecte al que jo valia, la desolaci~ que erodepri-
mia, anaven apagant les brases de la meya ira agonitzant. Tats deien que
jo ~ era dolente, i potserera veritatl per ventura no acabava de conce-
bre la idea de deixar-me morir de fam? A~ era un pecat, i, d'altra banda,
estava verament disposada a morir? O era que la oripta de sota el presbiteri
de la Gateshead Church oonstitula un refUgi atractiu? M'havien dit que el
senyor Reed havia estat enterrat en aquella cripta. 1 aquest record va fer
augmentar el meu temor. Jo no el recordava pas, el senyor Reed, per~ sabia
que era el meu oncle --germh de la meya mare--, que m'havia acollit a casa
seva en quedar-me orfena, i que, en el seu llit de mort, havia ret prone-
tre a la seva muller que e~ tractaria i rnteducaria com els seus prop1s
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f111s. Sens dubte la senyora Rsed ore1a havez- oomplert la seva promesa,
1 patser ho havia fat, gosaria dir, tan b' com li ho permetia el seu ta-
rann~,pero, en rea11tat, oom havia d'interessar-se per una persona a la
qual no l'unia cap parentiu, i que, mort el aeu mar! t, era com una intru-
sa a casa saya? Devia ser-li d 'all~ m~s n.o Le et trobar-se lligada per una
promesa imposada a una oriatura ~ estranya qua no estimava, i veure-
la sempre COm una forastera que s'havia introdult d'una manera permaaent
en el seu grup familiar.

Una estranya idea es va anar con~riant en la meya mento Jo no dubtava
.IpOr -no ho havia dubtat mai- que si el meu oncle hagu~s viscut, m'hauria
tractat b~. 1 en aquells momen ts; men tr-econtemplava el lli t i les parata
onbrívoles --i tamb', de tant en tant, el dabilment lluxin6s mira11 que
atreia els meus ulla faacinats--, vaig co~en~ar a rememorar les coses
que havia sentit contar sobre els morts que abandonaven les sevas tombas
per tal da venjar l'incompl1mant da les savas ~ltimes voluntats i castigar
als perjurs. Vaig pensar que b~ podia passar que l'esperit del meu oncle,
indignat pela sofriments que infligian a la .. filIa da la seva germana,
sort!s del sau sapulcre --ja fos a la cripta de l'asglésia o b~ al m6n
dasconegut daIs morts-- i se'm present~B en aquella oarr.bra.Ero vaig eixu-
gar les ll~grimes i vaig aufocar els meus sanglots, tement que qualsavol
senyal de dolor violent pogués desvetllar una veu sobrenatural par conso-
lar-me~ o arrancar de les tenebres la L~atge fantasmal d'un rostre, que
s'inclinés sobre mi amb estranya compassi6. Sospitava que aquesta possibi-
litat, tan confortadora en teoria, devia ser terrible si es concretava en
la realitat. Vaig tractar de tranquil.litzar-me, d'asserenar-rne. Vaig

bIe . .apartar el ~ de caballs que e~ que1s sobre els ulls, va1G alz1nar el
cap i vaig tractar d'escrutar les tenebres da l'estanfs. En aquell ins-
tant, una n.ena de claror es va reflectir a la parat. Ser~, e:L vaig pra-
guntar, un raig de Iluna que s'ha filtrat entre les cortinas de les fi-
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nestres? NOJ la lluID de la 11una no es mou, i .aquella 11um oanv1ava de 1100;
mentre l'ob:...ervava,es va traelladar al sostre i oBoi1.lli sobre el meu cap.
Ara, al oap de~ temps transcorregut, pUC oonjecturar que, molt probablement,
aquella llumprovenia d'una llanterna que algt! duria mentre traveasava el
campj pero en aquella ~ments, predisposada Com esteva la meya ment a des-
cobrir tota mena dthorrors, 8mb els nervis de punta, vaig pensar que aquel-
la claror era el preludi d'una aparici6 de l'altre món. El cor em bategava
adeleradament, les temples ero cr-es.aven, una estranya remor arrib?i a les r.e-
vas oralles, que vaig atribuir al bateo d'unas alas invisi~les, i erova se~~
blar que alguna cosa terrible i desconaguda se m'acostava. Ero vaig sentir su-
f'ocada, lI!Zl:I;!Ól oprimida, C01.:, que no podia resis tir r;'l~s••• Vaig preoipi tar-rr.e
cap a la porta i vaig sacsejar-la pal pom a,.b desesperaoi6. Van ressonar
unes paseas al passad!s, la clau va girar al pany i entraren a la ca~bra
la Eassie i l'Abbot.

--No us trobeu b~, senyoreta Eyre? --va inquirir la Bessie.
--~ue~s a.quest brogit tan espantós? E;--pensava que em deixaria sorda!

--va axclamar l'Abbot.
-Deixeu-rne sor tir d'aqu! I Deixeu-me anar a la cambra deLs nens 1 -ori-

dava jo.
-Paro, qu~ ha passat? Us heu fet mal? Heu vist alguna oosa estranya?

--pregunt~ la Bessie.
--He vist una 11um i ~'ha semblat que venia un fantasma.
k'havia agafat de la IDa da la Bessie, i alla no ~e la va estrenJ'er.
--ITa cridat a posta --va opinar l'Abbot, fastiguajada--. 100m! Si li

hagu&s passa t alguna cosa, se li podria disculpar, per~ nor-¡~sho ha fet per

fer-nos ma: venir. Conec ela seus ardi ts.
-Qua ~s tot aque st nenou? -va damanar una al tra veu amb to pere:r.ptori.
1 va apareixer la senyora Reed al paaaadd s . arr.bel capell de gairell i

acompanyada per la remar sorda de les a.·ples faldillas.
--Crec haver ordenat --digu~, adre9ant-se a l'Abbot i la Bessie-- que
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la Jane s'havia da quedar tancada·a la cambra verme11a iins que jo.vin-
gués a buscar-la.

-te que la senyoreta iQrmr Jana a'ba po aa t a er í.dar-n.oLt fort, eenyo-
ra --va arguir la Bessie.

-DeiXa-la anar .....fou la seca raplica-. Dei.xa anar la mA de la Bes-
6ie, nena. No et creCuis que d'aquesta manera aconseguiras que et tra&uem
d'aqu!. Detestq les farsas, sobr8tot en les criatures. El meu deure ~s
demostrar-tie que aqueste estratagemes no serveixen de res. ,Ara et quedaras
aqu! tancada una al tra hora, i quan sur tí.a sera 8.:-,1> la cond í c í.é que nas de
~er obadient i callada.

-Oh, par Déu, tia I Per-doneu-c-e l Tingueu compassió ••• t ja no ha pue su-
portar mé s, Cas tif::,"Ueu-;;,ed 'una al tra maner-aI El: r.¡oriria si •••

-A callar I Aquesta rebel.lia és gairebE1 indignante
1 aixÍ bo devia sentir, sens dubte. Als seus ul1s, jo era una excel-

lent actriuj ereia sincera~ent que ero considerava cero una masels de passions
violentes, de males inclinacions i de duplieitat perillosa.

1a Bessie i l'Abbot es retiraran, i la senyora Reed, cansada de les ~e-
ves protestes i de les maves súpliques, se'm gir~ bruscament d'esquena, va
tancar la porta, sense cap más co3entari. Vaig sentir coro s'aIlunyava pel
paaaad [a , 1 da se¿;uide.que se 'n va anar, aupo so que jo era vaie de sua.íar ,
perque no recordo res ...~s.
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Cap:!tol 3

La primera cosa qua er~;ve a la I!lem~riadespr~s d' aquell 1ncident ~G

la eensaci6 d'haver t1ngut un malean, en qu~ ve La al meu davant una terril;le
claror roja, travesB~a per gruixuts barrote nefres. Sen tia veus apagadas,
coro si parlessin en un bui t i fose1n ofe<-ades per la re:.lordel vent o d- ai-
gua. L'st;itaci6, la incertesa i, sO'bretot, el terror confonien les r.eves
illipresaions. Despr~s vaig notar que algÚ m'a19ava i ro'inoorporava amb molta
u'~s suavi tat que no ha havia fet nin6.,tfina aleshores. Amb el oap reposant
en un eoix! o en un bra9, em vaig sentir m&s serena.

Al cap de cinc minuts, las boires del roalson es dissiparen, 1 vaig ad-
vertir perfeot~ent que em trobava al meu 11it i que el resplandor roganc
era el foe de l'eecalfapanxes de la cambra deIs nens. Era de nitf una ea-
pelffiacre~ava a la tauleta. La Bessie era dreta als peus del llit, amb una

palangana a la rr~, i un senyor seia en una cadira prop del cap,al, 1ncli-
nat sobre meu.

Vaig experimentar una inexpreasable sensacié d "a Ll eu jan.en t , de pr-o t.e ccd é

i de aeguretat, en veure que hi havia un estrany a la cambra, un individu
que no pertanyia a Gateshead, i no era parent da la senyora Reed. Apar-

~stant la vista de la Bessie (si b& la seva pres~ncia e~ resultava~ desa-
¿,,-rradable" ..... del que l:,'hohauria resultat la de l'Abbot, par exer.:ple) i

vaig escrutar el rastre del cavaller. El vaiC raconeixer: era el senyor-

Lloyd, un apotecar1 que la IT;evatia solia crida:r quan al,sú del ser ei es
posava ffialalt.Per a ella i par als seus filIa ae-pre avisava el metgs.-

5d-bc~
-1 bé, fP"I'" qui s6e1 -aL! va preguntar el senyor Lloyd..
Vaig pronunciar el seu non, tot allargant-li la ma. Ell n.e la va es-

trenyer, somrient, i va dir:
--B~, bé, ane~ bé•••
Després va encarreSar la Bessie que no ero molestessin durant la nit i
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li va 1rélpartird' al tres instrucciona comple:::entar1es, i, deapr~a d 'ad,-er-
tir que tornaria l'enciema, ae'n va anar, amb gran pena par part L.eva•. en-
tre estigué assegut al roeu costat, tenia la sensaci6 de comptar amb un a~ic
i protector, per~ quan va haver sortit i la porta es va tancar al seu darre-
re, la cambra es va epfosquir i em va tornar a caure l'Anima als peus, COE

si una inexplicable tristeaa l'hagués abatuda.
--~o teniu ganes de dormir, senyoreta? --pregunt~ la Bessie, amb inuai-

tada doloeas.
A penesvaig gosar oontestar-li, car temia que lea seves paraules se-

gUents fossin tan violentes i aspres oo~ de costu~.
-Ro provar~.
--Voleu ~enjar o beure ,alguna coaa?
--No, gracies, Bessie.
--Aleshores erroaembla que me n t aniré a dCÍlrm1r,perqu~ s6n rn~s de les

dotze, pero si heu de rr.enesteralguna ooaa durant la ni t, cradeu-«.•e.
Aquella insolita hamabilitat em va animar a preguntars
--Qu~ ero pasaa, Bessie? Estío malalta?
-Suposo que u s heu trobat ma Lamen t a la canbr-a ve.rmeLl a , de tant plo-

rarJ pero asti= segura que de seguida us posareu b~.
1 va entrar a la caubr-a de la rLinyona, que era la del oos tat , Vaig aen-

tir que deia.
-Sarah, vine s dormir amb mi a la canbz-a deLs nana , Per res del m6n

no eroquedaría aquesta nit xm%K sola amb aquesta pobra criatura. Es podria
morir. ~s tan estra:ny que hagi tingut aquest deamail Déu aap qu~ hi haurh
vist, all~ dinsl La senyora ha estat massa severa, aquesta vegada.

La Sarah l'aoompanyava quan va tornar. Es van gitar i durant ben bé
mitja hora est1gueren riuxiuejant, abans d'adormir-se. Jo nom&s vaic- poder
entendre fragraents a11lats de la seva oonversa; deIs quals nonés vaig poder
inferir quin era el tema principal.

,MiVaww.w"wcrwwa"M!' •• '.':,wCClj;wwcw,,**tia::w¡'WWi:ai •••
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--Va veure una mena d'espectre, tot vestit de blanc, que despr&s es
va esvair •••

-- ••• 1 el seguia un enorme gas negre •••
-- ••• Tres copa a la porta de la oambra •••
- •••Una llum al Jce;:lentiri,sobre la seva sepultura •••
1 d'a1tres coses per l'esti1. Par fi, s'adormiren; el foc i l'espelma

es van apagar. Aquella nit, la vaig passar en un temor6s estat de vig!lia.
els meus u1ls, les orelles i el oerve11 eren enva!ts per una por terrible,
per una por que nom&s les criatures poden sentir.

Cap roalaltia greu, per~, no va set~ir aquell incident de la cambra ver-
mella. El fet ero va produir únioament una oornmooi6 nerviosa, que encar-a avui
repercute ix en el rneu cervell. S!, senyora Raed. a v6s us deo alguns espan-
tosos sofriments rsentaLa, Pero UB perdono, perqu'e no sab!au el qua fEd.eul
quan em eo tme tIeu a aquelles tortures, pens~veu que d 'aquella manera cor-
reg!eu les meves males 1nc11nacions~

L'endem~, al wigdia, ero vaig llevar, ero vaig vestir i e~ vaig estar
aseeguda a la vora del 1'00 de la nostra cambra, embolcallada amb un zal.
F!aicáment, em sen tia d~bil i desfeta, per~ el meu mal m~s gran era un 1m-
mena abatioent moral, un abatiment que em feia plorar en silencio Tan bon
punt eixugava la llagrima que em 11isQava per la gaIta, de seguiúa en se-
guia una al trae Aixo no obstant, pensava que hauria hagut de sentir-me fa-
liy, car els Reed no hi erena tota se n'havien anat amb cotxe en companyia
de la saya mam~. La eenyoreta Abbot era en una altrs ~abitaoió, oosint, i
la Baas.í.e, rnantre dardava d 'una banda a leal tra, tot guardant joguines i
arranjant els armaris, m'adreyava de tant en tant una frase amable. Aquest
estat de coses hsuria d'haver constitu!t un parad!s de pau per a mi, acoa-
turnads Com estava a viure entre incessants reprimendas i tasques ingrates,
pero, en canvi, els maus nervis cansats •• t•••• P•• es trobaven en un es-
tat que ni tan soIs aquella calma no ela podia apaivagar, ni cap plaer
podia estimular-loc agradable~ent.
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La Bessie havia baixat a la cu1na i en va tornar duent-me un pa.etis-
set en un plat de poroellana de brillante oolors, en el qual hi havia pin-
tada una au del parad!s, emroarcada per una corona de tulles i ponzelles de
rosa; aquell plat despertava sempre en mi la ro~s entusiasta ado1raci& i

repetidas vegades ha~a eol.licitat perm!s per poder-lo tenir a la ma 1
e:xaninar-lo m&s at~ntartent, pero fins aleshores aquest privilegl; !::.'haviaes-
tat senpre denegat~ 1 heua aquí que ara aquella praciositat la tenia la
falda, alhora que se m'invitava oordialment a menjar el delicat pastisset
que contenia. Aquella mercl;¡,perb, arribava, com noLtes al tres ar-den toen t

desi tjades a la vida, maasa tarct. No en venia de gust el past!s, i el ple-
metze de l'ocel1, aix! co~ els colore de les flors, se m'apareixien aquell
dia singularment esva!ts. La Bessie e~ va preguntar si volia .i~i llibre,
i aquast mot va ao:t;uaren mi COL'l un energic estir.rulant.L1 vaig demanar
qUG eIT.dugu~s de la llibrer1a BIs viat~~s de Gulliver. Aquell llibre l'ha-
via llegit diverses vegades 8mb autentic dalit. E~ considerava una narra-
ci6 de rets de la Vida real i hi descobria una vena d'interes molt m&s
profunda que no pas en ela contes de fades, car despr~s d'haver oercat en
va els follete entre les fulles de la didalera i les campanetes deIs oampe,
sota els boleta i i.wm.t••W~..les hauras qua decoraven els racons dels
muI'S e.ntics, f'aia ternpsque havia arribat a la trista oonolusi6 que tots
havien emigrat d'Angleterra per anar a refugiar-se en algun país llunyt,
on e1a boscos eren m~s densos i fer&stecs, i la pOblaci6, m~s escassa. 1
per tal coro1illiput i ~j'"8.8.Brobd1ngnag eren, en la meva opini6,
parta tangibles de la superficie terrestre, no dubtBva que algun dia po-
dria, fent un llarg viatge, veure amb els meus propis ulls els petits

-ft
campe, les casetes i els arbrets, d'aquella gent diminuta, aix! com les
vaques, els bens i els ocells m~sculs; i tamb~ els ~orescars tan alts
co~ boscos, els gOBSOS i gata monstruosos, e1s hoxes i les dones ~Offi tor-
res, del pa!s deIs gegants. Tan:.ateix, ara tenia a les r.;ansaquell llibre,
tan apreciat per mi, i, ffientrepasaava els fulls ~ contemplava .xx les
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ffieravelloses il.lustracions, tot allb que fins aleshorea m'havia encantat,
ara ho trobava fantasmal i horror~sJ els gegants eren eepectres severs, els
nana, follets mal~vols, i Gulliver, un deaolat rodamons perdut en aquelles
espantoses i perilloses regions. Vaig tancar el llibre, que ja no ~'atrevia
a continuar llegint, ,¡iel vaig deixar damunt la taula, al costat del pes-
tisset intacte.

La Bessie havia Bcabat d'ordenar la cambra i de tr~ura-hi le pola, 1,
c,)l~iAe.T,

despr&s d'haver-se rentat les mana, va obrir unw*'w .... pIe d'espllmdids
retalls de seda iset!, i comen9~ B fer un cap9~ ncu per a la nina de la
Georgiana. 1:entrestant, cantava una can76 que f'oí a e

"En aquells dies que vivíem Com gitanos,
ara fa tant de tempsl"

Sovint li havia santit cantar aquella tonada, i sempre amb renovat de-
lit, car la Beasie tenia una veu molt do19a. 0, ei rots no, aix! ~'ho S8ffi-

blava a mi. Per~ ara, per b~ que la seva veu continuava essent do198, tro-
bava en el seu acceni. una tristesa indescriptible. De vegadas, capmassada
en la seva labor, cantava la tornada molt baixet, molt pausadarnentl "Ara
fa tant de tem;ps!ft,i la melodia sonava amb la dolorosa cadencia d'un him-
ne funeraria Despr~s va pasear a una altra balada, que era francament me-
langiosa:

"Tinc els peus dolorits i els Qembres canaata.
Qu~ llarg ~a el carr,!1 qu~ reat 'el vesaantl
Áviat ~ les tristes embres d'una üit sense lluna
co'briran .a_._,,_ la sendera del pobre i orfe infant.

Per que m'han enviet tan lluny i tan sol,
i entre c~ps i grises roques vaig ca~inant?
Els hOmes són eruela; soIs els bons angels
guien els passos del pobre i orfe infanta
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1 ara bufa, suau, la brisa de la nitl
al cel ja no hi ha núvols, i ela estela, brillant,
perqu~ D~u ~s bo, li brinden proteoci~,
consol i esperan9a al pobre 1 orfe infante

PotserJcaur& en travesser el pont romput
o als aiguauolls, atret pel r oc follet con par !.r¡¡ant,
ew. perdr&, i llavora el bon Pare a les alturas
acollirl lt}nilliadel pobre m orfe infante

1 per b~ que en aquest món ningÚ r:¡'estimi,
i no tingui parea, ni casa , ni germa sman t ,

no 11 haur~ de faltar, al 6el, una bona llar
ni l'aGor de D&u al pobre i orfe infant."

Quan aoaba de cantar, la Beus í.edigu&:
--Senyoreta Jane, no ploreu •••
19ualment hauria pogut d1r al fooa "No oremisllt, per?> coro podia ella

ende vinar el sofri~ent de que era presa?
Durant el metí, ,~ tornar a visitar-rr.e el senyor Lloyd •

.--Ja llevada, eh? --va fer, en entrar a le oaQbra deIs nens--. 1 bé,
r'"3./ J) a efe,.r~'1. '/.i 'f5. co~ estA?

La Bessie con testa que ja estava b~.
--Aleshores se l'hauria de veure ~~s contenta. Veniu, senyoreta Jane.

Us dieu Jane, oi?
S6 J E-- 1, senyorl ane yre.

-A veure, heu estat plorant, senyoreta Jane Eyre. Em podeu dir el rno-
tiu? Heu tingut dolora?

--uo , senyor.
--Potser plora perqu~ la senyora no se l'ha eroportat amb ella --va

suggerir la Bessie.
-No ho crec paso ts r.aaaa gran per plorar per una nimietat com aquesta.
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Jo vaig protestar par aquella injusta imputaci6, diant de sacuida.
-:No he plorat mai per aquestas coses. Detesto Bortir amb cotxe. Plero

perqué s6c molt desgraoiada.
-Oh, i ara, senyoretal -va exc Lamaz- la Be as í e,
El bon apeteceri!la sen:blar que ea quedava pe.rplex. Jo era d.reta al

seu davant, n.en tr-e em con ten.p.Iava amb ela seus ullets grises, no mol t bril-
llants, pero sí perspiea90a i aguts, diría jo. Tenia una cara angulosa,
1, aix~ no obstant, bondadosa. Després d'observar-me detingudament, va pre-
b>'Ulltarl

-Qu~ ua va passar ahir?
-Va eaure -cuítlta dir la Bes8ie.
-Com que va eaure? Qualsevol diria que és un infant que no sap oaminarl

No pot ser, aquesta no'eta ja deu tenir vuit o nou anys.
-ts que em van tirar aterra -vaig dír, aeoamen t , atiada per un ram-

pell d'orgull mortificsdor--, pero no erovaig posar malalta par aixoE --vaiC
afeg1r, mentre el senyor Lloyd en sumava un polset de rapa.

Quan es guardava la capseta a la butxaca de l'armilla, va dringar la
carepaneta que anunciava l'hora de dinar del servej, com bé sabia el se-
nyor Lloyd.

- -Aneu, aneu -digué a la Be86ie-, us eriden. ¡:entrestant, llegir~ 81-
guna C08a a la aenyor e ta Jane, fins que torneu vos ..

La Bessie s'hauria es tima t més quedar-se, pero no va teni.r !lIE~s reDei
que anar-se'n, perque la puntualitat a l'hora de menjar era imposada amb
extraordinaria risidesa a Gatsshead Hall.

u
--No ~ posar malalta par la aaiguda¡ que vt va paSBar, dones?

--va preguntar el senyor Lloyd, quan se'n va havar anat la Bessie.
-Em van tancar en una carabz-aen hi ha un f'antaaica, i m'hi van daiXar

fins despr~6 de fer-se fose.
Vaig veure que el eenyor Lloyd sorr~eia i e.rrufava les celles alhore.
--Un fantasma? Bo, ja veig que :~~ un infant, al capdavalll Ua fan por
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ela fantasmes?
--E~ fa por el fantasma del senyor Reed, que va .orir en aquella oambra.

Ni la Bessie ni ningÚ no s'atreveix a MWmHC entrar-hi a la nito Va ser una
orueltat deixar-:¡.e allí tanoada tata sola, sanse cap e epe Iraa ••• : va ser

una crueltat tan gran.. que no ltoblidar~ roai.
--Ximpleriesl 1 &s par aixo que ua sentiu tan desgraciada? ~aniu por

ara qua ~s da dia?
--No, per~ no trigarl a fer-se de n1t, i de ro~s a m~s, sóo desgraciada,

molt desgr~c~iada, per d\altres coses.
--Quines coses? Me les podeu dir a mi?
Lea hi haur1a explicades de tot cor, paro co~ e~ costava contestar-li

olar~;entl Les oriatures sen ten, par~ no saben an&litzar els aeU6 senti-
menta, i, si assole1xen d'ana11tzar-los en part, no saben expres~ar-ho
amb paraules. TeiJ.iorosa,pero, de pardre aquella prin:era i thlica oportuni-
tat d'alleugir les neves. penes compartint-les amb algÚ, deapr~s d'una pausa,
vaig brindar-li una resposte tan sincera coo vaig poder, per poc explíoita
que foso

-En primer lloc, sóc desgraciada perque no tine pare ni mare ni fjer-
ruana ni gerl:anes.

--Pero teniu una tia bondadosa i uns cüsinets •••
Vaig tornar a quedar-me callada un moment, i -després embarbussadament

vaigo fer:
--Per~ en John ero pega, i la meva tia ero tanea a la cambra vermella.
El senyor Lloyd va tornar a treure la capaeta de rapa.
-No trobes que Gateshead Hall ~s una rnansi6 mol t bchniea? -va preguntar-

estauNo asta. contenta de viure en un lloc tan bonic?
--No ~s oasa meva, senyor, i la senyoreta .Abbot dí,u que tine menys drat

se viure aquí que una criada.
-Bah lIJo puo oreure que sigueu tan benai te de voler abandonar. una F.an-

sió tan espl~ndida COm aquesta.
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-Si tingués en anar , hi anir1a ben contenta, perb no podrá anar-sne In
de Gateshead fins que no sigui nlajor dtedat.

-Poteer s! que ~~~g~¡,¡,¡,;qui sap? No t~~ cap m~s parent a part de
la eenyoz-a Raed',

--Cree que no, 6~or.
-Tar'lpoc per part del vostra pare?
--~o ho e& pase Una vegada ho vaig preguntar a la tia, i em va d1r que

potsar hi ha alguns parenta pobres de la banda deIs Eyre, per~ que no en
sabia res.

--Si els tingu'ssiu, us agradaria d'anar a viure amb ells?
Vaig reflexiebnar. La pobresa fa mala impressi~ a les personas gnans , i,

an.b m~s mo tí.u, a les criatures. Ells no tenen idea del que és una vida hon-
rada, respectable i laboriosa en la pobresaJ aquesta la relacionen aempre
amb els parraes, el menjar esclis, la llar sen se foo, les n.anez-eagrosseres
i ela vicis m's degradants.La pobresa aleshores era, per a mi, sinbnim de
degradac1~.

-No; no rn'at;radaria pas dlanar a viure amb ela pobrea -va ser la lT.e-
va resPQsta.

--Ni que fossin amables amb ... vés?
Vaig aacsejar el cap' no veia eoro unes persone6 pobrea podien ser Brua-

bIes. De m~s a nJée, m'hauria hagut d'acostumar a enraonar coro elll>, a adop-
tar les aavas maneres. s ser mal eduoada, a oonvertir-me an una d'squelles
dones pobre~ue jo veia a vagades donant de mamar als seus filIa o rentant
roba a la porta da les cases de Gateshead. No; no em vaig sentir prou he-
roioa per adquirir la meya llibertat a aquell preu.

-Pero, tan pobr-es s6n els vostres parents? Són gent de treball?
-lIo ~o sabria dir. La tia diu que si en tínc, deuen ser uns pidolai-

res. 1 a mi no m'agradaria anar a pidolar.
--No us agradaria d'anar a l'escola?
Vaig tornar a reflexionar. Ar~.bprou feines sabia qu~ era una eacoLa,
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--Dono s bé, aqu! tote lea nenes són orfen s d p re o de
to dos, i par aixo se'n diu instituo16be ~fiaa. par a

-- ts que no paguem r ? Ene mantenen gra i ?
--No. El~ Dostres parenta paguen quinz lliur l'any.
-Ale~hores, par qul d.iu811 que v1vim de beneficencia?
-- e~que amb quinze 111ures no n'hi h prou per cobrir le d apesos de

e, o de
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--Aqueet caSa on has vingut a viure-hi.
-- 1 par qu en diuen 1nst1tucié? Que és diferent de 1 s ltre e coles?
- s una. esoola semibenefio.a. Tu i jo, i to·tes les al tres aom nenes po....

bres. upoao que tu ate orfena. De pare o de mara?
-Pota dos van morir abana que pogu~s con" ix X_lO.

~rfenea.

la manutenoió i l'ensanya ent, i la diferencia la oobre1xen ui sube-
..__ ... oriuen upe a ortaoions fiXes.

r qui lea ub oriuen?
~Divers s senyor s i cavallers genero os d·aquesta oon~ad 1 de Lon-

dres ....

i ara la Nao i Broaklehurat?
--La 8enyo~a que va fer oon ruir la part nova de ltedifioi, coro ho

recorda aquella. lapida; i ara~s el seu fill qui ho manega tot aqu!.
- Per que?
.. II~. --Parque e11 s el ~oeorer i el director de l' stabliment.
- le6h~res 1'esoola no p rtany a aquella eenyora alta que porta un

rellotgo i qua ~a manat-que ens donessin pa amb fo atge?
-- La senyore a Te pI ? Oht no! Tant de bor er~ no, el1 a e rendir

00 p es al senyor :BlookSthuret de tot el que fa. ~s ell qui 'oc pe.de 00 -

nj i la ro· a p r a nosaltres.

- 1viu aqtd?

- o duea millas de di tanoia, en una ran man ió

-- a bon p rsona?
....~=*mB~... alargue, i diuen qua f molt de ~.
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- DeiEH'¡<¡ua la aenyor-a al te es diu senyoreta Te p1e?

-sI.
-- 100m a diuan lea altres mestres?

-La de lesgaltes enrojoladas és la aenyora Jmi'th, i est ano 6l"rogada
de les labora. 11a talla ela nostres vestits •••, perqu no al'~res na fe
tota la roba qua l'ortem..La baixeta de abell negra és la senyo:r t ::ícat-
aherds ense.nya h1stl>ria i gramatioa, i oontrola la sesona 01 S3 qurn re-
peteixeí'lla ll1;:é. La del nl i el mooador lligat a la ointura amb una ointa
groga t1s mad.auwPierrot; va vatl.ÍZ' d Lis1e, Fran9a, i eneenya fr ces.

-- Com s~n les mestreM?
-:Bastent bones.
-- T'agrada la batxeta i morena, i la madame •••? Jo no 9é~pronunoiar el

seu nom oom tu.

--ha senyoreta Soatoherd ~s geniüda •••, has de procurar de no fe~ la
enfadar. Pladame PierrQt no és una mala per-sona,

-Pél'~ la senyoreta Temple 46 la mil10r:l oi?
--La eenyoreta Temple ~s molt bona i molt intel.ligent. s superior a

l~s altres, pérqu~ aap m'a que no pes alles.
-- Fa rnolt da temps que ate aq~!?
-DOS a.n,ys.

- Et ~rfena.?

-La meya mara Va moriz'"
- Etefe119 aqu!?
--as un grapat de preguntes! el' ara, ja tihe donat for9a respoetae.

eiXa' 11egi.r.

Par~ en aquell moment van tocar la.campane par dinar. Tote varn entrar
a la oasa.. La fla1re que ara arribava del refectori no era gaire m~s ape-
ti.tosa que la que ene havia delitat l'olfacte a l'hora d'esmorzar. El
manjar era servit en dos oesos perola dtalumini, que exhalaven un forta
sentor de 1 ~ranei. Va1g veure que aquell estofat consisti en p tates
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insulses 1 unes eotranyes llsnques da oara paseada, tot b re at i au1t a1-
hora. A oada alumna 1i fou servida una reció re1ativwent bundoaa, d'aque1~
la preparac~6. Jo vaie menjar-na tot el que vaig pOder, i erovaig demanar
si aad-a die al cUnar seraa eom aquel1.

En haval:' dina:t.t varo tornar ittmlédiaiuunentá 1 'aul files lli,ona van re-
éometl9$r-i oontinual'$J1 fine a. .les oino de la tarda.

t'l1n1c 1nc1den t digne d fe smen t d;aque 11 tarda va ser que la noaa 8mb
84 qul havia conversat a la galería fou castigada per la ae~oret Soatoherd,

meDtre dona va la 01as8. dthistOria, a quedar-ae dreta 1 bell g de la
vasta sala. El olstig em va semblar d-allb m&s ignomini~st aobretot aplicat

a una no1s tan gran, Cal' a;parentava venir tretza anys o m's. sperav qua

mostraria a.isgust i vergonya, per~, pé;' a sorpresa mev8., ni va plo:rar ni
es va ~bor1tzar. Serena, per~ amb expressi6 greu, es va quedar plantad
al mig de la sala, assent el cent~~ de tates lea miradas,

~ Oompot eata:lttan tranquil.la ... , t.an ;impassibl&? -pon ava jo- • .:ii

13mtrob&s al aau llQct e, semola que desi tjaria que e 'obr!s la terra 1 se

tempass6s. En oanvi ella fa la impressi6 dfestar pensant en una altra co-
sa i no enl e stlg, ni Ein la aituaci(S en qUa es troba; coro si ni tan sola
pens~s en r$s del q~e t~ al voltant. No sera que somia deaperta? He sentit
a dJ..rque hi ha persones que hó tart. Té ela ulla clavata aterra, perb ea-
tic segur' que no el vlim. Samb1a que ..... llliridintre seu, com si reoord,&
OOS8{1......" dtabans i no pa•• el qUé~~issa ara... 1na nois tan
raral No sabria dirsi E1s bane.e dolent .n

Poe desprESede les oinc, ene V8l'l serv;1r un altre rapas, oone1stent en
una tassata de oafe i mitja 11esoa dé pe negra. V 19 devorar 1 pe i BID

va1g prendr el oafé amb de11t, parb de bona. gana haur1e repetltl enoara
e tava famolenea. De6pr~s va tanir mitja hora m&s dtasbarjo, 1 seguid ant,
a e$iudiár, ·~s tard, erts van donar al got d'aigua i el boo! de COlO d c1-
vada. Vam dir las orao1ons, i a dormir ...Aix:t va transc~rr ll" el prim r di
de la meya estada El Lowood.
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85 1 die segi1en.tv com n~"u' coro 1'anterior» llevant-nos i vestint-nos
a trene a·alba, perQ .b la difer'naia que v haver de re eindir de renL
ta:r-noel 1 t aigua de les palanganes estava gla9ada. El temps h :via canv1at
durant la ~1t, i un !red vant del nord-est, que es filtrava xiu ant per les
0saletxes de lés finestras del dormitori, 1 que en havia fat tremolar dína
el llit, havinconveril1t en gel Pa1gua dais .t'ent /:IDa

Durant ¡'hora 1 m1tja cons~ada d1r lea oraoione i a 1 lectura de

la B!blia~ eropensa.va que eo moriría de frad. Par fi arrib l'hora d'asmor-
Zal', i aqw.':111 mat.! les farinetes no estaven oremadas; la quali tat ara passé-
ble, par~ la quantitat asOas a. Qu~ petita se~blava la mav por iól e n'h u-
ria menjat el doble.

En el cura del d1a, vaig ser inoorporada fornlalment a la quarta ela se
1 oro van ser Elssignades tasques i ocupaciona coro a le altres; fina leeho-
rea, havi estat soIs espectadora de vida El Lo od; ara co-
men~ava a ser-na memDre aot1u. De pr~er, coro que no estava acoatumada El

aprendre*m les lli90n de oor, les tró ava llargues i dif!oil , 1. passar
amb tanta freqtlllnciad 'un tema a un al tre 'f)t' tordia, aud que em vai po sr

contenta quan,a les tres de la tarda, la sen;yoreta dm1th em va donar un
franja de mussolina de dnes vares de llargaria, un agulla, un d1d l i fila,
1mtenvi El un rao~ de l' 1.11t indioaoions de corohavia de pa ar embastes.
A aquell hora, la major! de les nofes oosian tamb , por~ n'hi havia que
enceta romanien dretea al voltant de la enyoreta ~catcherd, estudiant, i

per tal coro ll¡i hav1a allenei, se sentían les s vea explico cion obre la
lliy~, a1x! eoro les saves reprension3~ de les qu 1 sefn deduia que moltas
aren objacte da la saya animadversi~. Donaven hist ria d.'A.:nglaterr i ntre
le alumnas, hi va! veuz-e la noia amb qui aví.a parlat la.galeria, al
comen9ament de la lliS'ó. esteva pr' era a la olasee, 'per~ par algun error
da pro ciació o per alguna distraoci6, tot d'una la v enviar a la oua.
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Tot i a1x~, la senyo ata scaloherd continu va
no parava de dir ....li COses com ara;

urna -aquel1 devia ser el 'seu 00 om, car- al1 1 a oiea s ano-

nt;. na

menava pe1 oognOlnt ooro als nois e 'altres e C0108--, no 06i8 le tor-
pata. Burn, no faoia ganyotest urna, t 'ha torno a dil', adxeo86 1 oap.
$urns, no ~t vull tornar a veuz-e en aqu sta poetura ~.

el ca It 1,Despr's d 'haver 11egit dues ve des . ta.ncaren els l1lb); s.1
. +ala metra els v prendre la 111.,ó, compreni part el t'egn t e

Charles ¡i veraav eS$enoialme~t sobre portatga t Quenas i ilPO to n~ri.
tims; te e sO re ale quele la major1a de les noiee n a~ien cont atar. En
canv!, la :Burns sabia raso dre instantani ent otes le dificul ate: havia
re tinguta la m&mOr~a 8110 que era fonamental de la lectura, i ontes v
amb facilitat ada punt.. Jo esp raya algunas paraules enoomi tiqu de
part de la IDQstra; per~,encompte d 'aixo, de aobta la senyoreta ~i . t-

oherd va oridar.
-- Quina criatura tan porca! Aqueat met! no t1has netejat le un~leat
La BUl.'ns no contest • Ji. mi ero s01'prenia el eeu iIenei.

413 -pensava 0- que no 11 6·p1i08 qu a.q est matt
netojar las ~ngle,s ni rentar la cara. parque l' aigu ea ava

pogut

En a uel1 or¡,en"t, em va c.t'i ar la seny , par u~ valía qu 11

aostingués una traca de llana. Mentre la 0& dell va, ID va f r 'lgun s pre-
. ntea: que si havia anat a 1·aacola abanaJ que si sabia odar, s gir,

ter mitja, ate. Fina que no ro a deixar anar; no vaig po r eontinu r 0'-

servan els ovimants de la senyoreta ~oatcherd. an vaig torn al mou
1100., vaig veure que ae baya de donar una ordre, que no vaig ntendre, pe-
ro la Burna va deixar' adia ament la ola e, va entrar al reo br6 un
€U ~davene16 1libres i en va tornar ~P 'un mo ent, du n a la un
:f'aix:de v!mets 11ígate per un Qap. Va lliurar aquell & tri sinistre a la
aenyoret deatcherd, amb una re actuosa rever~nciaJ tot segui • en ailenci
i sense que ningl! 11 hagu~s d1t ras, va deslligar les vetes del davantal,

\
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oal el oap, i la me tra, a l'inGtant i
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de la.Buzns no en a oaur-e ni una 11 iI;.> iroa, i, ¡entre jo d axava 1 ,

b for9s, va
la nuca de la noia una dotz a de copa amb 1 faix de lkl ull

erqu a re olaven als ita d vant quall e paot le,
d'impct~noia i d'ango1xa, ni un 01 úscul 1 el'

.n irnent
i& s ren 1

sava o re.
- !.Uina l'iatura tan empe e da! -va excl ar la s nyoreta o tcherd-,

Ets incorregible l. ort 1xb eL seu lloe r

La Burns va obe1r. L vaig mirar atentament quan ortia del r oambr6
daIs llibrest an quel1 mOlllent, es guardava 1 oc dor El la b'.l.txae, i al
rastre d les 11 rilIl8sllula en las eeves agre Ite •

1'hora dtesbarjo de la tarda en, sarob1ava el millor mo ent del dia. ,1
oooi de pila mica de caf~ ens ravitalitzava, si b~ no ana at1 aia 1
gana. La peno contenci6 d 1 dia s'afluixaval l'a.ula semblava m~s calan a
que::'almatí, car proeur ven q e el ,.. foe d les dua lIara era s aro
m~s vivar par tal de Guplir, n carta asura, la anca d'e~pelmes, que an-

ras lend r . .oara no eren encaae • El rogano el bra ~t autoxitzat ~ 1 con-
fusi6 d'infinitat de aus inspiraven una a radabla sensació de lliber ato

La .arda del dia que vai vsuz-e con la senyoreta oatcherd 1'1 gol.l v

ianaaaa l' 1 ~a urn, j vagava corode costum antre les noies, la t
109 i ala 6~upa rial1 re, sena cap co~panya, si é no . santí ola n

pasear llar davant le f'i st es, de tant en tant bria 1 fine tr i a1-
-Gava a 1 'exteriors nevav intans ent 1 ja "ana a uzrrte~t7:u1eEl lla' ;
i aeo tava 1'0 ella a vidr, podi estriar del brogit ale El l'in-

t~rior, el El ae d06conso1at del vent a iora.
d h g'1Á.~S e te.tuna nena que haé;.'U"s arribat alla proeedent d 'una llar

feli9t prob blement aquell hauria est t el moment en qu en-
tat la separaeió. La remar del vent h uria entristit al .au 01'; aquella
fo~eor m' 'uri u a sos~egat; en oanvi ara, tot all~ aL e us v una tra-
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nya excitaei~, it eixele rad~ient i fabro a, desitjava que el vent u 01's
ID furiosa~ent, que la fosoor fos ID s 1 gubre i que la bull cia de le veua
fos ~s olamorosa encara.

smunyint- e entre les noies i passant per sota les tauIa , em vai
acostar a una da les 1Iars de foe, i all, enollada d vant l'alt guard _

foo, hi v ig trobar la Burns, absorta, callada, a211a del m6n mere 1
eOffipanyiadel llibre, que 110gia la claror esmorta! a de les bra es.

Enoara lleg ixas Ha selas? -li vaigpz-e ntar, ituant- e al aeu dar-

rare.
-v1. -va respondre-, i preeisam.ent 1'estie eabant.
¡ al cap de cinc minuta, tan ava el llibre. Jo ~e'n vaig ale rar.
-- Com te dius de nom?
• -Helen.

Vivias n¡o1t 11uny dfa.q,u!?

--S~c dfun poble dal nord, de prop la frontera amb Eso cia.
-- Pens s tornar-hi 19un dia?

~x1 ho espero; per~ no se Gap mai que pot passar en el futur.
--Deua tenir ganes de deixar Lowood~ oi?
--No. Par qu~? Em van enviar aquí per instruir e, i no en treuria res

'anar ~e'n abana d'acon eguir- o.
--PerO aquesta mea ra, la senyoreta Scateherd, 6s olt cruel aab tu.
-- C~ual? 1 aral s avara 1 no em perdona cap falt •
-Si jo fos al teu 1100, la detestaria, 11 plantaria cara i, e m pe-

gu~ ~ aquellos varea, lea hi arrencaria d 1 s mana i lea rompria d vant
el seu nas.

--oogur nt no fari a r s de tot aix~, per , si ho feíea, 1 senyor
Brock1ehurst t'e.pulsaria de l'esoola, i aixo caueari una gran pan a la
teva f líl~Q. Val ID s a antar b paciencia un e tomae que nom~Bat fa 1
a tu, qu no pas eometre una imprud~neia que podria tonir eonseqü neie f
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--La senyoreta Temple ~s molt bondadosat i 11 dol de ser saval' a b nin-
, ni que siguin les nenes m's dolentes de l'e oola. ·indiea ablement

ela 91'l'03."S que co eto, pel'~, si fai alguna cosa i na 'elo ,no scati-
ma lee paraules laudat~ries. La pl:"ovaevident qua tinc Isa inolinaoion
~$ que, a pes~ de la S6Ya bondat i de la maner nraonad. qu e diu le

89 00$e ,. no m 'eamella, 1 ni ta$1 sola els ssue elog:1 , que tanJ 1mportant s6n
per a mi, n a 601 iZan d1e~t' ulal"...e po atenoi~ 1. t ni1' m s CUt'

de le COSf;Ja_

-. e ~s ouri~et aixe{ -vaig fer-. Tan f'aoil qu s posar tenciót
--Par a tu no dubt que ho ~. T he obse~vat a la alasee aquest m t!. i

he v1st l'atenci~ que poaave~: en oap moment no semblaves e ter distra-
ta quan la senyoreta Millar explic va la 111~~1 te la pre tav. En canvi
a mi no sm pas.sa aixtH quan hauria d,testar esc01 tant la een;yoreta ~'oatoh rd,
i memoritzant tot el qve diu, sovlnt deixo da sentir el so de la av eu i

0810 en una mena. de somieig. e vaga ee, tino la pres 16 que &0 a orth-
umbel'land i que el brQgit-que qento al mau antorn &6 la remor dtun rier01
que 00rra per Deepden, :prop de casa nostl'a. Alashores, quan am toca de Qon-
testar a 1, ro'han de despertar, i; COlll que no he enU t ras del que 11e-
gien, par havar as t escoltant el rierol i ag1nari, no s~ contestar.

--Faro aquesta arda has conteatat b~ a tot.
-Per pUX'a o a11tat. 11t intel.'esaaVael te~a de la 11196 que 11eg,!em.

Aquesta t~ • n oomptes de so iar en .Deepden, trobave orprenen
que un home tan reot(:)OOl! el re1 Charles 1 obr~s tan impru ent ent i in-
justament en cartes 00 sion , i pen ava que el' una llastim que, un per-
sona tan íntegra i assanyada com ell~ no pogu~e veuro m s enll de leo pre-
rltogatives de la Corona. Si hagutfe eabut mirar m~s 11uny, haur1 Oompre s
la exi~ cies dta1Xo que se'n diu l'eaperit dels temps~ Ja ho v US! jo
ltadmiro molt; el r 1 Oharlee ••, el respecto ••• i el oompade1xo, el po-
brel COI el van asaas inart sí, e1a ssus anemios eren de mala menal no
tenien dret a ves ar la seva sang. I es van atrevir a matar-lol
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La Relen, en aquell moment, pa.rlava per ella at iX • h vi obli-da, qua jo ~o la podia entendre, ja que ignorava, o gairab~, tot ~l e
es referia El aquell tema~ La vaig tornar a ménar oap El 1 qij sti que 'in-
tereesava mi.

-- Tamb4 et dlstreus, la senyoreta Temple?
-]Io. és veri tat, gairebé i, parque la senyoreta T mpIa diu 00 9 que

són m~s intereasants que no paa ies que jo imagino. E pra un llengu tge q e
a mi m'encanta, i les ooses que explica eón precie ent las que voldria. re-
cordar sempre

-o sigui que, .b la aenyoreta Temple, fa bondat.
--S!t d'una manera passiva, sense fex oap eafo~9: e deixo portar. ~er

bon d.'aquesta manera no tI oap merit.

--S!t qUé en té, i molt. Ets bQna b aquellas persone que ho e6n a b
tu. ~s el que se~pre he 4eeitjat ser. Si tota f6ssim ablee i obediente
amb R¡pH¡li: persones. que si1n crue Ls i injustas, aquestes pE.u~sonesdo I n tes
farien la sava. Oom que uta! no tindriel'l por de res, no ~H:¡5i:nroai, s1n6

que cada. vegada serien m~s dolentes. Quan ano peguen eense r 6, ene hi hau-
r!em de tornar, i ben fort •••, n'estic conven~uda, dfaix~ •••, i tan fortt

qul,'J 11 serv!s de 11iré; a la persona qu ho :fa, per no repetir-ho mai m s•
......Ja oanviaras dt(}pini~r esp ro, quan sigui m&s gran. A:r ts mase

petita par oomprendre-ho.
-Perb jo ho sentoix!, Halen: ha dtavorrir aquells qui, faoi el que

fao! p r oomplaurefls, oontinuen tractant-me malament, i he de defenear-me
dele qui em ca tiguen SH ••• injust ente A1x~ ~s tan natural oom estimar

le'spersones que erodamoetren afeote, o accep tar el castig qu n e& qua e'1

90

mereixo.
-Elapagane i ela alvatges professan aquesta doctrina, per~ las per-

sones civilitzades i cristian a, no.
-- Coro que no? No ho oompr ne.

--La violenoia no ~s el millor itja per v~ncer lfodi, i la venjan9
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no elimina pae l'ofensa.
-- Aleahoree qu~ cal ter?
-11egeix el Nou Testament i f'iXa't en el que diu Jesucri t, 1 en ooro

obrava. Que la sava paraula et se~eixi de guia, i la aeva conduota, dt xem-
pIe.

1 que diu Jesucl'ist?
ua hom d'estimar els noatrea enemica, benei1' ela qui ene maleeixen

1 desitjar el b~ ala qui ena odien i ens roaltracten.
_Aleshores jo hauria. d'estLiar la senyora Red. coaa que no puo fer,

i hauria de beneir el seu fill John, oosa que ~s impossible.
La Relen B~s, al seu torn, erova demanar que m'exp11qu~ , i v 1 i1'O-

oedir a abocar-ho tot, a la meya manera, és a dir, toto els eu ofriments
1 ressentiments. Core que quan m'exoitava ero torneva acida i truculent, x-
pressava tot el que entia, sanSé reserves ni pal.liatius.

La Helen ~tesoolt~ :paeientJllentfina al final. Jo esparav que llavora
em donaria la s.eva o:pilil.i~~·pero no va dir re~.

-I b~ -vaiS' fer. amb impaci'encia-, no trobes que la senyore. sed E1a

une. malhnima i que t~ un 001' coro una peara?
~Et tracteva malaroent, no hi ha dubte, pero a1%o dau ser perqu .. 11

de 881'ada el teu oaraeter, ooro 11 pasaa a la senyoreta Scatoherd amb el
meu .....Amb quáns detalla recordee tot el que t 'han fet i t'han di tI ina
profunda impressi& han causat le injusticies en el teu corl Oap ma~raot. ent
no ha deixat una marca tan fonda en els meua sentiments. o series m's fe-
119 si intentasais d'obl1dar la severitat de la tava tia, tx! com les
vivas 91ltocionsque at provooava? A mi ero sembla que la vida ~s masse our-
ta par :pasear-la eovanf odis o reoordant .S • 1 gre ges,.. s tem destinats

a suportar moltes cosas en aquest I.6n, pero arribara el dia, n'estic segu-
ra. ~ue tot a1xo s'aoabara juntaroent amb el noetra ooa corruptible, quan
l'snvilimsnt i el pecat desapareiXel'an amb la feixuga aarn~ i nom~s rea-
tara la flama de l'es~erit: l'intangible principi de la vida i de la in-

11
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tel.lig?mcia, tan pUl' oom quan va deixal:' que el 01' ador inspil'~a la or1a-
'".. inaér;j.r-se eltura humana; retornara a l'or~gen, potaer per de nou algun

éseer superior a l'home; potserper arribar gradual ent a la 1~r1a, p r
trane~Q~mar-se ,
:ttItft•••• jtM! .... d 'una eSblaimada anima humana en .tesplen or-oaa im d 'un
~sser oelestial! En .catlvi, no saria t:rist que una ~m1mahumana s ~onV'Grt:ía
en 1 'anima el 'un dimoni? ]fo; aix~ no he pue al.'eure•. To tino un al tre oz-edo,
que nin~ no m'ha ensenyat, i qua rEU'aa vet;adea esmento, pero en el qual
m'hi adelito, i al qual r¡4afü:r.:ro,cal' amplia ltabast de 1'08pe1'an9a; con ...
verteix ltetern1tat en un regne de pau i no pas en un abia e de te rol'. ne'8 a nl\~s; mi t'jan9ant aquest erado, puc diferenciar clarament el pecat del
peoa.doi";avorraixo el pecat i perdono sincarament el pecador. b aques-t

cr&do; mai no entra al mau oor l~esperit de v~njan9a~ l'envilirnont no 'afeo-
ta mai profUndament; les injust~cies no mtaolaparan mai maesa, i aix! ViAC

tranquil.la i esperant la fi.

La· Helen,. que sempz-e acaLava el cap, él va aco tar una .D.ioa 11 ~u, mentre
acabava la frase. Vaig eomprendre, par la esva expreaai6, ue no tenia ga-
nea de parlar m's, é1n~ que volía. abstraure's en ela seua propia pansaments.
Panmateix, no li va quedar massa temps par meditar. Una monitor J una xicota.
oorpu.lenta i rústioa., se Ji va aoostar i 1i va di amb un maxca.t aCC611.t do
Oumber1 ando

-Helen Burns, si no end:fe es ara ma'~eix la labor i les coee el teu
calaix, 11 ho dir~ a la senyoTeta Soatcnerd.

arrancadaLa Helen; del seu sOlliieig,va fer un sospir i, alyant-se,
se'n va anar, sense dilacié, a comp11r les ordras de la roonitora.
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CAP1TOL SETt

92 El :primer trimestre de la meva estada a Lowood, el v ig trobar tan llarg
co una de les edate del mén, i no preoieament l'edat d'or. Vaig havar de
fer gra.na ~ eS:f'ol'90Spe1' vencer les dificultata q,ue trobava en adaptar-
me a les noves regles i en aplioar-me a tasques que no havia fet ma!. 1
temor de rraoassar en aquesta comeaa em turmentava m~s que no p8S les tor-
tUI'es f!si·quea., :1 aixb que aquestes no eren poques.

Durant gener, febrer i part de ma~9, la neu espessa i, despr6s de fondre's,
ala camine intransitables, ens tinguerEm oonfinades entre ala mura del jard!,
que 110 traspassavem m~a que pe1' anal"a l'esg14sia, per~ dina dtaquells lí-
mits hav!em de passar cada aia una hora a liaire lliure. La roba que ddiem
era inouficiant par protegir-noB del fred rigorós; no ten!am botes, ai~í
qU$ la neu se'na fioava a lea sabates i 8'hi fonia; coroque no port vem
guantst les mana setns qU$diven balbea 1 se'na omp11en de penellona, tal-
ment coro ela peua. Recordo bS l'horrorosa pioor qua ém produien cada Veapre,
quan se mtinflamaven ala paus, i la tortura d'introduix-los, tota encetats
i amb ele ditsenravenats, a. les sabates en llevar-me al ro t!. De m~s m6a,
el menjar era insufioient. per la. gana que t~n:!em, de noias en pIe ore1xement,
les raciona sembla'lfénhaver astat pensadas per rnantenir b vida un invalid
desganat. A aonseqüenc!a dtaq'l.1estaalimer..taai~deficient, es l'odu!len abusos

en perjudiei de las más pat1tee, cada vagada que les ~és grana tenien opor-
tuni tat, els arrancaven aab aneces les sevea porciona. M~a Q'un cop, ha-
via hagute Compartir amb duea ganapies el preoi~s boo! de pa negra qu
ene é!.on{vena. 3.' hora dal te, i despr's da oedir a una teroera la eit t de
la tasea de ca~, em prenia la resta tot acompanyant-10 amb les lla imes
silencioses, que la gana i la impotencia arn feien venir ala ulla.

Durant l'hivel'n, ela dias m~B tristos eren ele diumengea. Hav~a, de re-
oórrar duea milles fins a lteBgl~sie de Brocklebridga, on oficiava el noetre
director. Sort!am de l'esoola gelades i arribavem a l'esgl~sia m~s glladas
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encara; mentredurava ltofioi religiós, roman!elTlp l'aliüsad de fre • 00
que 1te8001a queda.va masas lluny par anal' a dinar i tornar. ene sarv1en,
entre el serve1 del mat! i el de la tarda, una raci~ de oal'n ~eda amb pa,
en quantitat tan magra 00m a les menjadea de oada día.

Despr~s dep..tO ;Loí de la tarda, tornavem a l'escola per un :ro t oam! x-
PQeat ala gla9ats venta de les nevadea muntanyes del nord; que gairebt1 éns
pelava laoQ.I'a..

Reóordo la aenyoreta Temple o inant a~osament i rapida al llarg de
les nos tres abatudes re leres, e boloallada amb la seva capa93 qu adres,
q,ue el vent gelat teie. onejar, animan.t-nos~de paraula i amo l'exemple,
i atiant-nos a continuar endavant toom estrenua soldats", corodeia ella ..
Las al tres IfH~stX'eS, pobret.es, prou teina tenien aab la eeva Mi a :1 no eLa
quedaven energias pe~ animar ¡as alumnes~

COm anhel'avem a:!':t'ibarpax- esoalfar-nos al oostat d ~un foc ben abr d t 1
.;ro aiXb, si m~s. !lO a les petites, ene estava ved t; cada e oalfapanxa

roc:A. . ¡-
de l"esoola era immed;1.atament ;per una doble filara de no1es grana,
i lea Iuenudaa havien d tagrup~_ae i intent r escalfar-se laa mans balbee
:fioant-1ea sota els da.vantalcl'

A lfhora dal te ene l'aconfort/avam una mioa amb una doble ra016 de pe.
"""--una lleace. sanoara en compte da la meitat-- untada amb una fin capa de

deliciosa mantega. era un pIaer setma.nal que totes e"peravem d 'un diu .eng-6
a l~altre~ Generalroent aconse6~1a de reservar-me la meitat d'aquell delici6s
rapas, pc;r.'o la resta, invaria'b1ement, no teniia mE1s remei que repartir-la
entre les grana.

~J.napre~ del diumenge el passavem repetint de 001' el Cateoisme i als

oap!tols Oinque, sise i set~ de St, ateu. Dé m~s a m's, hav!em d'escoltar
un llarg serru6 que llegia la senyoreta Mil1e:rt ele:repetit badalla de la
qu 1 no eien rués que pOsar en evid noia el seu avo:rriment. Com a intel'ludi,
sovi,nt mi t,j dotzena de nenes pe i tes ¡'epresentaven la part d 'Eutiqu9 , per-
qu~ la ajor part es quedaven adormid e • El remei conaistia fer-lee e -



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

74

ter dretes al bellmig de la sala fina qu~ aoabava 1 lectura. De vagadas,
les oarnea ela feian figa i quaien totes amuntegadas; ale ahcrea , lo estin-
tolaven 8mb als tamborets alts da les monitoiJes.

Encara no m'he referit a les visites del senyor Brooklahurat, perqu
aqueEJ"t avaller va z-omandr-e absent d rant la majar t 1 rimar as sa-
gllent a. la meva arribada, "••"'1111 prohablement parqu~ va perllongar l.astada
a Oasa del seu amia l'arxidiaoa. La sava abs~ncia fou un alleujament par a
mi. No Gal dir que jo tenia mc:tius par t~mar la seva arri badaj per :fi, per~,
~s va produir~

Una tarda (f'éia aleshoree tres estroMa:;; que jo era a Lawood), mentre
esteva absorta intentant de resoldre una llarga suma amb ivi~i6, ele eus
ulla, aaxeea ts distl'atament cap a la :finestra, van de cobr-Iz- una 1'i r-a ue

passava pel járd! en aquell momento asi instintivament, vaig reco~ixer
l'e primatxada f3iluet i U8l1, al ca.p d'uns minuts, les me 'tres i le aluli
nes es posaren drete en maasa, nQ erova caldre al9ar la vista per saber
qui sa.ludavsn d 'aquella manar-a, Qui entl.'ava a grans gambudes a 1 'a.ula i ea

plantava al costat de la senyoreta Temple, que tamb6 sthavia posat dempeus,
94 ez-a la ma'teí.xaper-sona que OateBhead m'havia semblat una coIumna negra i

I'havia csueat, una tremenda impressi6. Ara vaig es{:,"uardarde l'f,rUll aque Lka
P698 arquiteotonio8. 61, jo tenia ra61 eTa el sanyor Drooklahurst, vestit
amb un abría o0rde.t fine al coll, i el valg trobar .r.~aa.lt, ués pr1m i ~a
r1gid que mal.

Jo tenia, con: eí,a, ala ID u- motiufJ par t$mer la seva pl·e..:~mcial n; asa
b' l'ecorda.vales pe:t'fidioseeinsinuacione de la senyora Reed, sobre el meu
tarenna" aix! oo.m .la p cmaea q e U. havfa fet el senyoz- BrocklC3hu s do fer

saber a la senyoreta Temple i a le~ me tres com n'eren, de perversas, lea
meves inclinaciona. Tot aquell temps no havia :fet m4s que t~mer l'arrihada
del mom n t que comp] ~ria aquella promesa; esperava di riament ,.Phome del

sae", com si fos, que duria inforrnaci~ sobre la meva vida passada i e dei-
Karia ¡arca a per se pro co u a nena dolante: ara, que 1 ho~e, era alla.
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a dret .al oostat de la senyol'eta Temple i ¡i parla.va en veu ba1x e u
d'orella~ No tenia cap dubt qUé l'eatava posant en anteced nts de la meya
maldat, i v~g11ava ela ulls de la supervisora lb doloras ansietat, esue-
rant que ero elavés una fosoa mirada prenyada de repugnancia i de menyspreu.
Tamb~ paraVa 1'oralla i, coro que saia a la part alta de l'aula, vaig sentir
galreb~ tot el que daiaf de moment, ea van dissipar els meua temora.

-. uposo. sen~oreta Temple, que el fil qua vaig comprar a Lowton ser-
vir • Ero va fer J1efeote que ~s de la qualitat adient per a les camises de
ooteS, i vaig triar tamb~ les agullefilsmb 1 'ull adequat. Poden dir a la aenyo-
reta Smith que m-he ob11dat de fer al memorkndum de les agulles de aargir,
pero la setmana entrant el rebr~ b dtaltres papers, i que t1ngui en comp-
teK que,per oap motiu; no ha de donar más d'una sola agulla a cada aluo~ •
81 ela en don~sa1m m4s, no tindrien tanta cura 1 les pardr1en ..Ah, erJyor te.,

tamb~ -rr o.alr passar m~s sovint les.mitgea de llanal Ltt11tima vagada que
vaig veni~, vaig revisar la roba estesa. i 8ft vaig trabar moltes en molt
mal esta.t: pel tamany dela :forats, val.g deduir que no le sa:rgien p ribd~.oa-
rnent.

Va ~er una pausa.
-Les vostres indioacionsseran atesest eenyor -va fer la senyoréta

Temple..
--It de más a m&a, se~yoreta --va continuar--, la bugadera rntha inforrnat

que algunes de les noies es canvien la camisola dues ve des a 1 set-
mena. -Ss massa.. Les regles limiten les mudes a una per se tmana,

--Creo que puc donar-vos-en una explicaoi~, senyor. Dijous passat, l' gnes
i 1 Catherine Johnstona van ser invi tedas a prendre al te amb una amics a
Lowton i, pe~ aquesta ciroumstanoia, vaig autoritzar que es posaasin c 1eo-
les netes.

El aenyor 13rocklehurst va assan tir amb el cap.
--13$; par una vagada, pot pasear, per~ procureu que el cas no es repeteixi

95 maasa sovint. 1 hi ha una al tra coa que n.iba eQrpr~s, en paesaz compteo amb
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ln majordoma, he vist que a'havia serví una raci6 ddioional de a b fór-
matge durant la quinzena paseada. Com ~ aixo? He rep les dispo iciona
i no he vist que 'hi digui res sobre repasaos addioionals. i ha introdu!t

questa innovaci6? 1 amb quina autoritat?
--Jo en s6c la responsable, senyor --va raspondre la enyo:rota Temple--.

Aquell dia, liesmor~ar esteva t.anmal preparat, que les alumnas no se'l van
poder menjar, i jo no podia consenti~ qua eatigues in en dejd fina a l'hora
de dinar.

- enyoreta, e oolteu-me un instant. abeu prou b~ que el roeu pIe eduoetiu
respecte a aquestes nenes consisteix a no aooetun:a.r-lasa
un vida plena de Iuxae i clfindulgancia, sin&, al contrari1ter-les sofer-
tea; abnegades 1. paciente. 'i slesceu que ea produeix algun etit incident
a 1 cu1nat d manera que es malmet el m njar, no s'ha de neutr litzar ub~-
titu1nt aquell plat par una mef1ja mE1s delicada, que evidentment malaco tuIna-
ria el ooe. i fina i tot sa relaxarian els principia d'aquesta instituci6,
sin~ que el fet ha de ervir par a edificaoi6 espiritual de les alumnes, bo
i enooratjant-lea a demo trar fortitud davani una pen'l1ria ; temporaria.
En ooasiona amblanta, no hi ser~ de m~s una adequada exhortaci6 per part
de les mestras tot j'ent referlmcia als sofrinlents dels primitiu oristiana,

la turmants dela mArttra, a les parau1as de ostre Senyor quan va d manar
ala seua deiXeblea que prangueasin la oreu llu~ i el asguissin, i quan
va advertir que no sola da pe.viu l'homs. sin~ de cada mot prooedent de la
boca d éu, i tot citamt t b~ alguna de les sevea divines paraules
de confortaoié. "Benaventurats els qu1 pateixin gana o sed per or a ~ift.

Al, senyoreta, quan vau po ar pe i formatge a la boca d'aquestes criature ,
n oompt de les farinetas cremades, no hi ha dubto ~ue procur veu el be-

nestar deIs aGUS cossos vils, per~ poo vau pensar cOm contribuieu la per-
ici~ de le saves hn' a 1

1 enyor Brocklehurst va ca~lar, com si estigu~ aclaparat p r l'emo-
io~que i roél.uen le seves paraules. ta senyoret Temple havia acalat
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els ulle, quan el1 comene a par lar, per~ ara ten1a la vista clavada al da-
vant, i el seu rostre, de natural pal.lid coroel arbre, semblava que anava
adquirin~e te.mb~ la durasa i la fredor, d'aqu stm terial~ sobretot la bo-
ca, que mantenia serrada com si oalgugs tirar ma del 01sell d'un escultor
'per obrir-la; a1X! ma.teu, el seu frClnt assolia gradualmant un petr' ee-
veritat_

l~entresta.nt,el san,yor Brooklehurst, d.ret davant la llar de roe, amb les
mans al dal'xere~ observava l*aula amb mirada majestuosa. De aobte, va pa:r-

pellej.ar; coro si hagués vist alguna Cosa que 11 hagu a ferit las l'Upll.les.
Tombant-se cap a la supervisora, va excl ar amb un to menys ser~ que de
ooatumt

-- enyoreta Temple, aenyorata Temple, qui ~s ••• qui és aqu 11 nena
deIs caballa arrissats? La de p~l rOig, senyoreta •••, que ele t tata
arriasate!

allru' an la~ , . b1 va assenyalar, _ ~~obJaote de la seva ¿ra, ro tremolasa.
-- s la &ulia Severn --re$pongu~, amb oalma, la sanyoreta Te pIe.
-- La Julia ~varn, eh? 1 per qu~ ella, o qualsevol altra, ha de portar

ale oabella arriaaata? Com s'atrevaix & faltar als preoeptes i pr'noip1s
dfaquesta oasa, saguint tan desoarad ent els oostuma mundanala.~._ aquí,
en una 1nstituci~ evang~lioa i benafica •••, arriaaant-sa els oabella d'a-
qU6eta manera?

-La Julia t~ ela e ells ar:r1ssats naturalment --va oontestar la aenyo-
reta Temple, amb m~s oalma anoara"

- Naturalment! ~í, pero noaaltres no tenim par qu~ adaptar-nos ala dio-
tata de la natura. Vull que aquestea nenes aiguin cri tures de D~u. Per que,
dones, tanta vanitat? Ha l"epatit una i mil vagadas que vul1 que portin ala
oaballa 11isos, reo0111 ts 1 senzillament pentinats. Senyoreta Ter:lple,a
aquesta nena cal tallar-li els caballa ben ourta. dama mateiX enviaré
el barbero V ig que n'hi ha d'altres que també tenen el oaball maasa llarg.
Aquella no1a alta ••• , digueu-li que es tombi. Ordeneu a totes les de la pri-
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era clasee qua es posin dretes de cara a la paret ..

La s-enyox-eta Temple sa va pos el mooador sobre ela llavis, oomsi

volgu~s esborra.r l tinvoluntari SOmI' ure que s 'hi insinua 8.. Va onar l'ordre,
pero; 1 quan les integrante de la r' era olasse van entendte qu~ havien do

fer, van obei.r" Tirant-me un mioa enrere, ;podia veure les ganyotes i les

miradas amb qulJ les noies comentavan aquella maniobra. Va ser una 11 sU la

que el aenyor Brockleb.urst no les pogu4s veure taro ~. Potser le hores 'hau-
1'1 adonat que~ par molt que digu~e, era com ;picar farro trad.

Desp~s dtexaminar urant c1no inuts el revara dt quelle medalles vi-
venta, sl senyor Blocklahur t va dictar la sava sen ~nc1 ,

-cal tallar totes aqueatea cues.
La senyoreta Temple va fer oom si volgu~s proteatar_
--Senyoreta--va pros eguir ell--, jo serveixo un Senyor qu el seu regne

no ~s dlaqu~st ~nl la meva mis$i~ consieteiX a mortificar que tes nolaa
perqu~ aprenguin a domanar la l~ria da la oarnJ a ensenyar-los a vestir-se
amb pUdiotoia 1 sob~ietat, 1 no pa amb robes oOsto s 1 pan in ts vistosos.
Cadaeouna de le jovenetes que tenim al davant, :perta una troaea que talment
..... podl"ia havar tl"enat la vanitat mateiXa. Aquestes trenes, he repeteixo,
s than 4etállu _ Pens en el temps que perdenll".

Ltentr a a'unes a¡tres visitante, tres dones, va interrompre el senyor
17 Erookleh~Bt~ L1 stiroaque no havien arribat una mica ab ns per poder sentir

i**EiHiD"i$ perqu~ anaven esplendíd ent ab11lades
amb vellut, eda i pells. Les duea m~s jovas (bonique noiete de setze i

disaet anys) duien oapells e oastor gris, mol 1 shores, Ol'n te
amb plomes 'estru~, i dela costats en sortien tot de tirabu1xQno rosaos,
curosament mIlate. La senyor,a de ~s edat duia un cost6s xa1 de vellut
amb la vera dlermin1, i portav un post!s de rulls sobre el front, a la
franoesa.

L senyoreta Temple va aoollir amb tota deferencia las viaitants, car
eren la aenyora 1 les senyorates Blocklehurst, i les o'ndu! al 110e d'ho-
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nor, a 1'alt1'e oap de 1 'aula. Devien h ver vingut b eoue b 1 seu re-
verend eap~s i pare, i, aparentrn~nt, havien prooedit a r vis minuoioaament
les oamb~es de dalt, ment~e e11 es dedioava a repasaar el comptes b la
majordoma, a1nterrogar la bugadera i a donar w ••••• un bon 111 6 a la

supervisora. Ara elles adre9aren diversas obaervacions i ratrate El la senyo-
reta Smith, que era l'enoar~egada de la roba blanoa 1 de la inapeoci6 del
dormitoria, per~ jo n~ tenia tempa d'escoltar el que dsian, car d'altrea
qtiest:ions reola:maven ",,_.u.JiWdz,,"@c' 1 a'baorbien la meya atenc16.

Mentre protnU'$.va oopear el diacurs del senyor Brocklehurst a la aenyoreta
Temple, jo no havla pas deixat de p~endre precaucions respecte la meya se~
guretat pareen 1, que oonsiderava serien efeotives ;1. podia evitar que es
fixess1n en mi. Amb aquest p:rop~sit, havia procurat de aaure l'dltima fi-
la 49 la elases i, fent veure que estava absorta fent comptee, 00141100 a
la pissarra d tal manera que focult~s la cara. Possib1ement hauri sort1t

b la meva, si la tra.!dol'$pissarra no se m'hagut1s es11 vissa.t de les mane,
no 134 pas coan, i no hagu~s oaigt1t a tena amb un soroll EUlpant~•• Totes lee
miradas 's concentraren n mi. Vaig comprandreque tot s'havia acabat, i,

ID ntl'e mtajupia par coll.ir ela dos f'ragm~nts en que sthavia. romput la pia-
aarr , vaig 'reunir totes les meves rorces ~ ero vaig preparar per a un pitjor.

- Quina cl'iatura tan sapa tret -va exolamar el senyor Bl'ookleh.urstf

i tot seguit va afegl:rc-- Ja veig que éa l'alu a nova. --1 abane qU jo
tingu~s tempa de reapj.rar, deiac- No erovull oblidar d.e di:r un parell de

paraulea sobre ell • -1 "en fort (qu' fort em va semblar a mi,!), va ord.e-

nar, - Quev1ngui aqu! la nena que ha trenoat la piesarral

Jo e tava tan pal"'alit2íada, que per mi mateixa no mthauria pogut moure ,
pero les dues nenes m4s grana que seien 1 meu Qostat, em van obligar a ai-
xeca~-me par compareixer davant el terrible jutge, i aleshores la sanyoreta
Temple erova Qonduir gentilment fina ala seua peus, tot dient-me en veu bai-
xai

--No tinguis por,-Jane, ja hevist qua ha estat un acoident. No et cas-
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Aquellas afectuoses paraulas am tI' sjassaren el 001' co un d ga.
M'a 11D!aqu! a un minut, am considerara una hipoóri ta menyepreablelt, va

pensar.
1 un asclat d'1ra oontra Raed, Brook1ehurat 1 comp~ia erofeia

bategar la sang als polsos~ Jo no era la Halan Burns.
-Porta aqueat t boret -demanh al eenyor Brocklehurst, tot assenyalant-

na un de molt a.lt del qual s'acabava d'a19ar una monitora.
Ltordre tou obelda

--Poseu~hi la nena a sobre.
I al~ m'h1 va 001.100a1', no 84 pas qui: no estava en condiciona de fi-

xar-me en detall • NOUl~S vaig advertir qué I).1thavian situat a l'alo ia del
n s del sanyor BJ;'ooklehurst, que el tenia. una passa de distancia i que al
seu darrare s'hi agombolava un revolt! de sedea de 00101' taronj 1 porpr ,
de pella i de plomes argontadas.

El se~or Brooklehu~st estossegh.
--Veleu --v fert tombant-se cap a la seva f~lia--, veleu senyoret

Temple, mestras i alumnes, veieu totas aquesta nena?
Era evident que sI, car jo sentia tates lee miradas oonoentrada , oom a

trav's d'una lupa, en la meya pell ardent.
--Ja veieu que encara ~s mQlt petita i t b~ que t4 l'apar n~ dtuna n -

na qualeévol. D4u, en la S8va bondat, 11 ha donat l'asp cte e tote nosal-
tres, sense que oap defect exterior delati al seu vertadar oar otar. i

pensaria que el Malvat h trobat en ella un servidor zel~s? A b totf erosap
greu de dir-ho,' aix!.

Va fer una pausa, durant la qual vaig comen9ar a sentir que no tenia ele
nervis tan tesos; vaig oomprandre qua el Rubicon ja havia estat pes-
eat i qua havia de mantenir e ferma davant aquella prova.

~envolgudes oriaturas --va pros e ir el alergue de arbre negre b
to greu--, aquesta é una ooasió trista, Jenoaa, porque tine el deure d' d-

-,
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vertir-vos que aquesta nena, que podria ser un del nostres anyell de
D~u, Is una petita r~proba, no pas un membre de la nostra o0ngregacié, in6
evidentment una intrusa i una estranya.. Heu d testar en guardia contra ella,
1. no hau de segUir pas el seu exemple ••• , i, si cal, eviteu la seva compa-
nyia, exc1otu-la deIs vostrés jeca i no 1i doneu conversa. Les mestres, heu
de vigilar ...le.; observeu els aeus moviments, sospaseu be; les eeve s paraulest

estigueu amatents ala Salla actes, oastigueu el seu coa par salvar la saya
lnima. 'f'" si tal salva.ci~ ~s possible, perqu (la llene; a se1m paralitza en
deCla:rar-ho)~uesta nan , aquesta. criatura, naecuda en terra cristiana, ESs
pitjor que aquella infanta de terrea paganas que preguen a :Brahma i a' nol-
len davant la imatgede lCr1xna, perqu~ aquesta nena ~a ... una mentiderat

Va seguir una pausa. de deu minute, durant la qual jo -que ja estava en plena
poasesai6 de les maYea facultats- vaig observar ooro totes lea Broctlehuart
femeninas traian als mocadQl's i se'Is aoostaven ala 1,1119,mentre la senyora
es gronxava endávant i endarrerat i les dues filIes muasitavenl

- Quin horror t
:tU senyor Erocklehurst va acabar d1entl
--Aix~ he he sab1,1i par la sava benefactora, par la compassiv i carita-

tiva 9efora que la va l'ecollir quan va quedar ~rfena, bo i educant-la com
si fos una filIa; per~ aquesta desgraciada va pagar amb tanta ingratitud
tota la seva bondat L tota la eeva genarof;'Iitat, que finalmant la virtuosa
senyora no va tenir m~s remei que separar-la dala seus filIa, per temor que
la sava perversitat oontamin~s la p11resa d'aquelles innooents criaturas,
Llhan enviada aqu! a purifioar-se, talment coro els antics jueus enviaven als
malalts a la turbulenta llacuna da Bethesda. Senyoreta supervisora, senyo-
ratea mestres, us prego que no daixeu que les ai ties e~ oorrompin al vol-
tant dtaqueeta oriatura.

Deapr~s d'aquasta sub11m conclusi6, el senyor :Brooklehurst es va oordar
el bot6 de dalt de tot de l'abric, va dir alguna. oosa en veu bab:8 la la sa-
va fam!11a, que es v posar dreta, saluda amb una reverenoi la senyoreta
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Templ.e, 1 despr's tótes les perSOl,ee grana abandonaren l' stan9a. En arri-
bar a la porta; el mau jutge va decretara

e es quedi mitja hora m&s dreta sobre el tamboret, 1 que n1ngd no
11 parli durant la reata del die.

Alla em vaig quedar, donea, plantada sobre el tamboret. Jo~ que h via
assegurat que no auportaria la v gonya de romandre dem sua al nig de l'aula,
ara mfhavia de quedar exposada a la irrisi~ general en un pedestal 'ig.no-
m!nia. No hi ha paraules per definir el meua sentiments~ pero, mentre en-
tia que em fal tava 1 f. l~ i se I , :reiaun nus a la gola, un nena, en paaear
pel meu ocatat, va al~ar la vista cap a mi. ina llum extraordin ría hi ha-
via ala ecua ullsf ina sen 8c16 tan estranya va oaus in oanvi tan
profund. va inspirar en el maus senti nts Va ser coro si un mut1r, un he-
rol, don~s ~1ms a un sclan o una v!otima innQcent en 1 sova hor su r -
roa. Vaig dominar ela narris, va1g aleinar el cap i va1g adoptar un ferma
actitdd sobJl'&él tambore-t. La Halen Bl'lrnsva fer una pregunta sen e 1mpor ...

anoia relacion da b la seva labor a. la senyoreta ,-,i th, qua la va renyar
pSI' havar preguntat una coea tan f~til, i. quan tornava al seu 110e, em va
somriure. Oh, quin omz:'iure1 En recordar-lo avui., compr-enc -que era la mos--
tra d'una 1ntel.11g~ncia delicada, d'un valor autentic, que il.lu~in les
savas facciops, la saya magra cara, els profunda ulle griso , tabnent com
el reflex d'un ~ng 1 llumin6s.riXO no obst~t, en aquell momen1l la Helen
Burna duia al bra9 el distintiu de la descuran9a; encara no feia una hora
que jo havia. sentl t con! la senyoreta Scatcherd la condeenava a pa i igua

61Á.tot el dia, perqu 11 havia caigut una de tinta en copiar un axercici.
Aix! ~s d'i .parW'ecta la *.c"ft.w)¡"lJIwwa natul'alesa humana! El planeta ID s
brl11ant .. presenta taques fosques, i els ulle com ela de la sanyoreta
Soatcherd nom~a poden veure a.lJlw••• aquesta detectes insignifioants 1, en
canvi. s~n orbe a la Ilumino si ta.t de PUnivers.
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la classe, 1 totes se "n van anar al refeotori a oez-enar , Ll vora e, vaig

aventurar a baixar del tamboret; s'havia fet fose; me'n va1g ar a un raoó
i ero vaig asseure aterra. L*aneanta ent que mfhavia donat anims fins 1 a-
horss va oomen9ar d1ssipar-se. es va produir la reaoció i, al cap d'un ins~
tant, era tan ac1aparadora la pena que em dominava, que vai quedar prostra.da
amo la cara afrae de tarra • .Erovaig posar a p10r • La Helen Burll no el'
al IDeu costat 1 res no em confoz:tava. Sola 1 aban ona a, les llagrime amara-
ven le,s posta del trespol. Havia 1ntantat ser bona i port e bé a Lowood s

~ maltas ami8U-9S, gu.anyar-me el respecte i l'afecte de tothom. Ja ha.-
via. fet co~aiderables progressoa. aquell mat! mateix havia ooupat, el Pl'imer
1100 a la elass9; la aenyerata }¡ ller m(havia talio1 tat calorosament, 1

sanyoreta Temple m'hav1a somrigut b aprovaci6 i m'havia prom~a que, i

oontinuava progressant de manera similar durant un parell de mesos m's,

m'ensenysl"ia dibuix. i franc~s. T b~ les condeixebles m'apreciavenc les de

la meya edat ero tractaven com a una igual, i cap no m'ofenia. ¡ heus aqu;(
que, ara, m'huniliavan i .. em trepitja 'en. Ooropodria aixeoar-me mai más?

_ tf a1 m&stt~¡>ensavat i desi tjava dentmant ••ctc••• la mQrt.
Mentre sanglo ava tot formulant aquast desig, vaig sentir que a'acostava

al i am va1g SObresaltar ••• De nou, era la Helan Durns qui acudia a mi~

A la olaror da les brases, la vaig veure avany8r par l'au1a deserta. mm duia
eaf'~ 1pe.

--Apa, menja una mica --va dir.
Per~ jo ho vaig apartar, Oal' tani la ensaoi6 que, en el meu estat,

si prenia una gota de caf~ o am menjava una angruna de pe.m'ennuegaria. La
Halan m'asguardava, eeguramant amb sorpresa. Par bé qua ho intantava b te-
tes la forces, no podía dominar la meva agit oi~ .1 cont nuav plorant a
l1agrima viva. El1 as v asseure a terra, al meu costat, va rod jar amb
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els o1'l1190S l S aamas i deix reposar el cap sobre ela geno1l J en aquesta
posiOí4 va romandre silenoiosa com un indi. Jo vaig ser la primera parlar

-Halen, per que t·eat_ s ambuna. nena que tot omoonsider que és una

entidara?
Tothom, Jana'? ira, aqu! no hi ha ¡r,és que vui anta p<Jrsones que han

~entit coro et deia mentidera, per~ al m6n n'h! ha centenare de m liona~
-S!, per~ qu~ mlimporten Elmi aquesta milions? El que m1importa oon

aquestes vu1tanta que aro menyspra n.
. . ob ble~ent-T'equJ.voques, J$ne. 081' per$on de 1·68001a no et menyepra

tli et t~ an ipat;ia, 1 esticaegura, que 1ll01ts at O() p 4e1%8n.
-- Com vals que ero oompade1xin després del que ha dit el aenyor Brockle-

hnrst?

-El aenyor B:-ocklahurst no ~s cap déu i ni tan sola és un gran home
que desperti admiraci<S. Aqu! no oom,:ptaamb gaires simpatías, mai no ha fet
res per suanyar~sa-les Si tthagu~s tractat aemostrant una espeoial daferen-
01 'par tu, t'ha.ur1ss creat snamigues, declaradas o enoobertssJ tal com ha
anat la cosa, ai gosassin, la majoria. et manifestarian la seva simpa tia.
Les ID atree i las alumnas patsar et miraran amb certa fredor durant un pa-
r 11 de dias, pel'~ totas amaguen un sentiment d'amiatat al fons del aeu 001',

i si continues portant-te b~, aquests sentimenta aoabar~ manifaatant-se
a.rnbmol ta m~s ardlmci despl'~a de tant de temps de romandre ofegats. De m~$
a m~s, Jane •••

Va emmudir~

, Halen? --va1g ter, fioant la m~ entre las sava
Ella e va :fregar suaument ela dits per esca1far- e*la i va oontinuarf

--Enoara qua tot el m~n t'odi~e, i et oregu~s dolenta, mentre la teya
ooneci~nQia eatigu~s tranquil.la 1 et sentiss1s 11iu1'e de oulpa, no ts'n
f 1tar:ien mai, d t amigues.

o, si ja ho sé, que hauria die tar tranquil~la, pero no en tino prou
amb aixo. S1 ela altrea no mtest' en, prefereixo morir que oontinuar
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vivint ••• No pue viure sola i odiada, Helen. ira, per ~ar e el teu
fecte sineer, o el de la senyoreta Temple, o de qualse 01 ltra persona

par la qua1 senti autentica estimaeié, da bona gana deixaria que Grorompeaain
un os del oraf. o que ~1eaoomet~s un bran, o que un cava1l eroclav6s una

aLguitza mig del pit •••
Calla, Janel D6nes massa l.mport\ncia a. ltamor dala 'as re humana.

Ets maaaa impulsiva, massa vehament~ Pensa que la r~gia ua v sr al
teu ooa, i que el va dotar de vida; et va proporoionar d'altrea dons m~s
de la teva:fr 11 persónalltat o de lea altre oriaturas tan fiagi1s oom tu.

A part d. 1aqueata te ra i a part d$ la ra9B human , existeix un mén invif}'Sle

i un regne de1a asperit , i aquest m~n ene envo1ta pertot arreu, i 1 e$-
per1te ene vigilen, ear tenen la miesi~ da custodiar-nos~ I i ens mor!a 1m
de pena i de vergorQ"a, si la burla ene fer:ts des da totes band.es i l'odí
ens dest:ru!St ela a,ngels presenoiarien el nostre turment, reconeiXerien
la noatra l.nnodmeia (si ho f6ssim, innooents, ccm jo s~ qua ho ata d ' aquesta
aoUsaci6 que 91 senyo.r :Broek1ehurst ha repeti t tan pomposamant i &l!b tan
pooa convicoi6, ja que parlava per booa de la senyora Reedt parqu desoobrei-
Jto un car~Qter 'sinoer en els teus ullo ardents i en el teu front diafan), i

Déu, quan la nostra anima se separi de la oarn, vaura arribat el moment de
donar-nos la merescuda recompensa.. Per qu~, dO!loSt ene hem de deixar aolapa,..
rar pel dolor, quan la vida :.passatan aviat, i la n:.ortés l'entrada se a
a la falioitat~.*t a la gloria?

Em vaig quedar callada. La. Helen m'havia tranqu~i.1.1itzt~ pero en la

o ¡roa que m'infonia s'hi barrejava una ombra d'inaxpress bIe triste a~ 'en-

sé saber per que, ment~e ell enraonava, jo experiment va una vag;n~'i
quan. en emmudir, se 11 va agitar lleument la respiraoi6 i as va posar a to-
ssir amb tos sece , momentaniament erovaig ob1idar de les meves propies penes,
una mica o!nada per la meya amiga.

Vaig re1poaar el oap él l' espatlla de la Halen, i la vaig abra9ar par la
o1ntura. Em va atreure cap a ella, i tatas dues v romandra ilencioses.
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perean • ~'havia aixecat un vent qu va asco brar un ndvola 1 i,xuos del oel,
i ara brillava 1 1luna; a la claror, qu entreva par 1 ine t a i que ene
U.luminava de pIe a noaaltres du s aix1 OOE la figura que st 00 tav , v
reoon~1xer la senyoreta Temple.

-Venia XJ;>l'esament a buscar-te, Jane Eyra -v fer-. oompany-ID
la meya e b..l'at i. per tal oorn la Hel611 Burns eatlt tu, que vin i tamb •

Va .. seguir, enea, la supervisora tot al llarg deIs laber:!ntio pa a-
dissos de liedifioi, pujuem una eaoala i va arribar a la eva h bitaci6.
i havia un bon foo, :11 'astan a semblava. alegre. La senyor t T mple va in-

dioar 1 Halen que e1assegu's en una butaca baixa., ~: ••2¡1 de la llar,
ella en va ocupar' una 1 tra i emva fer anal" a.L setfos t t.

- Ja ha passat? --em va demanal', tot fr.1l'ant-l~e a la oara-. 'e 'ha 1>as-

sat el d:1sgust plorant?
--Jo cree que no sslm paseara mai.
- Par que?
- rque ro'han acuaa t, injuatament i JI..... pt3rqu~ al:' , v6a. senyoret ,

i to'!;hompensaran que s5c dolanta.
os ltre pensarem que eta 110 ue demo tris ser, f 11e a. Continua

essent na bona nena, i en donarem par ati ~e e •
~ De debb1 senyDreta Temple?

s clar que s~ -va oontestar, bo 1 abra9ant....m-. I ara, digUe e
qui ~s 1~ aenyora aquesta que el se~yor Brocklehuart afirma qu ~a la tev
benefaa ora"

--La 8 nyora Raed, la muller del meu oncle. ~l meu onole es v morir i

em v deixar a o~rreo d'ella.
-- Aix! que no et va aoollir per pr~pia voluntat?

o, sanyoreta. Ro va ter a contracor, per~ 1 meu oncle, 00 sovint
ha ha s ntit explioar a les aria es, 1i va rer prometre, aban de oril',
qu aro tindria .8 mpre al seu aostat.
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--B&t Jane, Ja sepa, i si no ho aapa, t'ho dird jo, que quan aleouaa
un oriminal, sempre se'l deixa parlar en defensa prop a. Per tel com se
t'ha aousat injustament, de:fenaa't tan b(! COlll puguis. Di -me, clol'lcs,to-

afe ix.,.hi+a la ver1 tat, pe:t:'oeenae ni exagerar res.

Des del fone del meu COI' vaig deoidir mostrar-me ,oder da i el' fidel
103 a la veri tat i, despr~s d.e concen;trax-me uns instante par ordenar d for

ooherent el que havia '.w'Se d'axplicar, 1i vaig contar tota la hi toria de
la meya trista infanoia ..Exhausta per l'el.locié,en.vaig expre Sal' d'una mane-
ra m~s oontinguda que no paa ho feia genera1ment quan tocava aquel1 pe ós
tema, i seguint els oonsells de la Halen, en el santit que no e~ d j~~ por-
tar pe1 ressentiment, vaig 8.880111' dé no infondre a la relaci~ tanta amar
ra i tanta bilis coro tenia per costum. Aix~, sense tant dfapaasion~ ont 1

me1s sitL,Plifioada,la narraeió resultava ,nés cra!ble. ? entre ennaonava, te-
nia la impresa! que la aenyoreta Temple ero creia abs~lutament.

En el cuz-s de la relació vaig referir-me al SEH'1yor Lloyd , en 01 senti t

que mthavia vingut a veuré das r~s de sofril' l'atao de na ie, perqu no ero
vai pas oblidar de oontar-li l'éBpant~s apiaod! (ai m&s no, per a ~1) de
la oambra vermel1a.. l\1en-l;re entreva en de"¡;alls,estio segura que, sn oarta
mesura; em vaigo deixar dominar :per la 1>a88i6, cal'res no podia miti

1 dolor que antia en reoordar 1'agonta qu erupara-
litzava el COI' quan la senyo:ra Reed no va voler escoltar la mava angoixad
sdl'lioB de perd6, i en v tancar par segona vegada en aquella fosca i fan~
tasmal estans:a.

n aeaba.rl~a X'elaoi~, la senyoreta Temple se 'm va quedar .ir nt uno n,i-

nute en silenei; despr~s v ferl
--Tino referenoies del senyor 11oyd. 1i eseriur~ i, si el que e~ conte

ti concorde aILb el que m'haa con taj , e fa.:dl saber pÚbliea.ant que has es-
tat v!otima dtuna inf~m1a. Per a mi. Sane, eta innocont des dfara.

m va besar i em va retenir al seu eostat (on jo ~Ihi trobava b~t CSI'

em lliurava al pIaer infantil de contemplar el seu ro t e, el eu vo&tit,



Va tocar la eampaneea,

-Barbara -digu~ a la criada que va aCud1r-, encar-a no he pres 1 te.
Po:t'ta la sal'ata i posa tassee 1¡er a aquestes aenyoretestamb~.

I de seguida va tornar amb el aerve1.me bon1quaa ero semblaren les
taBeas dé poreellana i la brillant tetera, quan col.loca la safata sobre
una tauIeta al costat del :roe!. Quina frag~ncia que tenia el te fumejant, i

104 quina olor que f~iE)n lea torradesI Em va doldre observar, pero, que n'hi
havia poquee (car oomenpava a tenir gana). ta senyoreta Temple tamb~ s fn
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el fermall que dula, el seu front tan blanc, ela cabella arrl aata i la
radiante ulls negres), i alaehorea stadra9s a la Halen Burna

- Co El't. '1;1'0be aque t veapre, Re en Ilaa to si t 01 t avui?

--No paa molt, em semblat anyoreta •
....- 1 encara et fa mal el :p1t?

-No tant.

La senyoreta Temple ea va aixeoar i, tot ogafant la ma de la Halen, li
prengu& el pols4 Deapr~s, va tornar al seu saient, i jo vaig eentir que
feia un apagat sospir. Es va quedar pensEU'osa uns inatanta, fina que, reac-

cionant, va dil' alegrement.t

--Pero aquest vespre sou les eves invitadas, i us he de tractar com a
tals.

va adonar ,

--~arbara --va fer--, no pota portar m~s pa amb mantega? 6 poo per a
traa •••

La Baroar a se 'n va anar i va tornar de seguida.

--Senyorata, la senyora Hardan diu que n'ha posat la quantitat de C08-

Cal dir que la senyora Barden era la majordoma, una dona amb un oor quet

coza el del senyor Brocklehurst, era compost, per parta i :-uals,de "ar'bl'.'ei

de fer!."o.
olt b~, Barbara, que hi fare ! --va replicar la enyoreta Te ,pIe 1,
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qllan la m~one va. haver sorti t, ella va ata.gir,. sQtnr1an'tt- AfortllDa«a-

ment, tine racur~os propia par suplir les insufioiencias dfaquesta mana~
DaaprE1s d'bavar-nos 1nvitat~ El la Helen i a mi, lit aoo~ar-nos a la taule."

i quan ja ans va ha ar se~vit una tasaa de te i una llasoa deliciosa, b~ que
molt pr ~ a, de pa to:rra"t amb mantega, es vaaiXe.car, va. obrir 1 tarmar;L i en

va treure un paquetque, un cop deaembolio.a:t. v veure que eontema un

past!senorIllQ_
-Ravia pensat donar-svo -en un boo! a cada una perque ua el men~ss.j:u

despr~s -va explioar-, paro coa que hi ha tan poqlléS torl'ades-, ue el men-

jareu ara.

r va comen~ar a tallar el past!s arob me generosa.
'o al tre tot allo ha varo as aborir ca i :1'0 ntllotar i amb:rosia, i nQ

er pas metl1'sa ad.able el 8o~iure tie satisfacci6 arob qu'a ens contBnplave.

la nostra amfitr1ana, mentre nosaltres aasaciavem la ana amb les delicada
mE.lngesqu ene servia g~nerasament'! Quan vam acabar de prendre el te, :l. es
van haver endui la safata, la sGlo/0reta Temple ens va .fa1'áoostar al too da

nou. Vam seure una a ca a oostat, i ara la conversa va continuar entt~ ella
i la llelen~ una conversa que va.i8 considerar un privilagi poder-la:, sscoltu.

La eenyoreta Temple tenia aempreun aire de sereni tat, una express-ié greu

al semblant, enraonava' amb~:finada propietat, q'Ue]>08a&1a la virtut d'apaiva-

gar ela Anims quan eataven alterats, i oausa.va una impreasi& agradable i de
simpa tia en aquella que la veien i l'escol taven" aix! comuna Uludaadmil'acd¿,

i aquesta ara la aensaci~ que jaexperimentava ara. Qui erova deixar m~s me...,
l'avellada, per'O, va ser la Helen Burns.

El suculent berenar, al foo alegre, l.a sereni ta.t j. l' amabili ta.t de la.

seva adorada proi'assora, o,potsel' Ill~S que tot ailco, alguna CQ a d&l aeu es....
p6ri t singular, havia desvetl1at totas ¡es savas :faQulta:t • De 'pI" el', es van
mani:fest . ~ el color ro at de les savas gaItas, que fina aleshores jo aem-
pro las l1i havia 'Vistes pal.lidGs i exaangties; desPl.'~a,en la lIquida bril-
lantor deis aeus ul1s" qua de sob te havien adquir1t una bellesa m~s remar-
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.tNv e.c.ven el ~olor, ni las llargues peatauyes, ni~&l dibuix perf(cte de les celles;

sin6 en la saya vivor, en la seva anim ié, en la sava 11um radiant. s-
prés, lt~nima B~ 1i va instal.lar als llavis, i el mot comenyaren a fluir
com provinents d'una deu l'origen de la qual jo desooneixia. Coro una noi ta
de oatorze anys :podia tenir un cor 08-1'89d oontenir un torrent em 1 nt

de pur-a i f6rvida eloqt1~nci8? Erz aquella, per a mi, me orab1e vetllada, em
va semblar que ltesp$rit de la Hel n vivia amb 1$ intensitat de qui s'esti-
ma más de conoentrar les ~eves sensacions en un lapsa breu en oOmptes Mt ....
d1satendre-les tot al llarg d'una exist~ncia anod!na.

Enraonaven de co~es que jo no havia sentit mal, de naoione i de te pe
passats, de 11unyenes regiona, de seorete de la natura descobe~t o en vi-
nataJ parlaven de ¡librest quants que n'havien llegitf Quin gavad 1 d conei-
iKernentspossé'ienl mnblaven estar d tal1~ m&s familiari tza.des amb ala ncms
franoesoa i als autora franceses. La meva admiraci~ va arribar al súmmum, pe-
ro, quan la senyoretaTemplé va. pre ntar a la.He Lsn si, da tant en tant,

ez-cava un moment per r-eccndar- 1 lla1;1que el seu pare 1i havia ansen,vat i,

pran nt un llibre del pre",ta'tga., 11 va demanar qUé lleg1s i tra uás una pagi-
na de Virgili. Quan la Halen he va fer, la meya veneraci6 no tania 11m1t •
Amb pnou teines havia ' acabat, quan la.campena va anunciar 1 'hora de gi-
tar-ae. o hi cáb1a dilac!6 :poasib1ar la ssnyorete Templa ena va abra9ar,
bo i dient, mentre ena estrenyia contra. el seu pit:

~ Que D~u ua beneeixi, filIstea meves!
La Helen la va tenir abl'a9a.da ro~s estena. que a mi; se 'n va separar amb

mIs recan9a. Va ser la Halen qua ela seu ulls seguiren fme a. la porta) va
S&l" per ella Q.ue va aospi.rar b tristesa par segona vegada, i va ser per alla
q,ue es va eixugar- una 11 rima que 11 lliacava par la gal ta..

En arribar al dOrImhtori.,v m sentir la van de la senyoreta :scatoherdl es-
tava 1napecoionant als oalaixo t acabav d'obrir el de 1 Halen i, quan varo
entrar, va salu'dar la mev 19a amb una aSp.ra allisada, tot anunoiant-li
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que l~ende .i••••' hauria dfanar tot el dia b unes quantes p a
mal endre,adas penjades a l'espatlla.

s ver1tat que tenia totes lea OOSes en un desordre vergony& --ero va
di1' la Halen en veu baixa-If Tenia intenci~ d tendre~nu'-les, par me n 'he ohli ..

de roba

L"end.ema al mat!, la senyo.reta. ScatoU;d va eucrl.Ul:'een 11etres g1'u1xudeB

sob:re en tros de cartr~ el moti ItXarx~n,. i 1 'hi va. ¡ligar, coa un :f.ilacteri,
sobra 1 f'ron' amplsj' intel.li, eut i sera, a la. meya 19a. lla el va dur

tina al ve pre, pacientment, amb ~ signaot6, eons1derant-ho un o stig jUDt
1 meréeout. Tan bon punt la s nyore,ta Soatéhard es ret1r , després d la olas-

de la tarda, tu vaig Mostazo a la lIsIen oor¡>ent, 1'h1 va1g arrenoar i el

vaig tirar al toe. La !dria q~e la meya amiga ra inoapa9 de nt1r M'havi
'abl'Uaa.t1 'lmima durant tot el dia, i unes 11 g¡.imes" g1'osees 1 d nt J 'he.-

106 v:1en el' at constantment l~s gaItas, Cal' 1faspsctaala de la sava tri t ub-

mi.saj.~ero produ!a un dolor 1ntQlerable al oor,
Al cap d'una setmana d'aquests inCidente, la senyoreta Temple, que h~v1a

esor:tt al aenyor Lloyd, v r bre resposta a la sev carta aparentment. el

~ua l·home «aia corroborav tot sl que jo hav1a explicat_ La senyoreta Temple,

de pr's de ccnvocae teta. l·escola, va manifestar que, havent indagat :respeote

a la ver1tat de les imputaeions que s'havien fet ocntr la Jana Eyra; ten1

la satisfaoci~ dtanunciar que ala ohrreos no r sponien a la 1'ealitat i, par
consegUent, .10 quedava lliu1'e de tota tatxa. Tot segui t, les mestres em van
eetrenyer la roa i em van besar, i un .T.urmurida satisfaooi6 va 1'9061'.1.el'les
files d.e lea mevas companyes.

Al1eugida d.'aquell pes opressiu, a. partir d'aqu.el1 mo ent vai pooar ...me
a ~eballar mb renova ardor, disposada a abrir-me aam! a trav~s de totes
les dificulta1a. lUs resulilavs toren propol"oionals aJ.s meue sforyoesJl 1
meya m m~ria, no paa naturalment brillant, va mUlorar b la prhotica, i

1 ezercic~v8aguditzar les meves facultata. Al eap de poques eetmanes vai

eer ~mogUda a una ola se superior, i abana de dos mesos ja come~ v a e
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tudiar frano~s i dibUixi VaiS aprendre la oonjugaoi6 dela primere dos temps
del varb Etre 1 mateiX die. que vaig dibuixar la rimera o set (1 P 'ota

/e.-j
de le. qual, par oort, auperave.n en inolinaoi6 de la torre e Pi a). Aquell

vesprQ, en fioar-me al llit, cm \raig oblidar d ' u iner el so a:r fa ulós, tl 'ti

patateaa la brasa han oalentQs o amb pe. Lanc i lle f esoe., q e e rvi
pe distreure la- gana i les !lleveslmsi interiora. En 00 pte d' ix~, •en-
n-etenia contomplan.t una s' .rit1. de dibuixo i eal , ue veia Ero la fosco1',
tots obra eL lea mev a prop~e mamn oase i ore in t al meu guat, re-
q'!,u~si ru!.nes ;pintorooQ.ues, .ramate d. . vaques al' stil dela Cu¡Pt papallones

orolejant sobre .....a ponoellf) daros6s, 00011ets pioant oirares e.dure ji

nius de fre.rats plena lQua Qon¡perles, encer<:lata pel' oozcne theur.

m's a m$s, tambEf exanú.nava mentalrnent la poss:$.biH1 tat él tarrib . tI' uir

un 11ibret d oontes franca os que madame ie~rot ro'havia e aenyat u 11
dia, pert>e.bans de resoldre aquell pro lama sati f'act~ri en,
dar dol~ament adormida.

Prou b' b.o havia d.~t el re1 Sa.lom~. "M~$ val manjar herbes en co pal\yia.

<i qui tte-et1ma,. qU.0no pe c~n de bou amb qui t lodiatf•

aquella mo enta, no auria oanviat pas LowoodJl b tetes la saves
p;t-;ivacions, per Gata head, b totes les seves magnifio nciaa.



107 .1)' al tra. banda.; lea 1'rivae10n t 0. m&·ghan Elitf els infortunis d Lowood

BnaVEm disminu!nt. S"acosta"va la pr1tna.vera (de fat, ara 00 i j hagu6e ...

I'j.'ba.t)~ les glarad. B de 1'hive~:n he.vian cess t, les neus s 'havien fos 1 els
vents gelats es temperaven~ Els meus péus roart1ritzats. espallats i 1nfla-

m~ts, fina al ,PUnt de ter e caminar OoiXejan~~ par 1 tatuat 0$1'9 del es
'-lo

de ener, comen98.ven a guarir-se 1 a desinflar ...e SOl 1 Uau al d' brU.
T - i"" i 1 t"· marca s~S n ..5 e: s roa ans J no eren. " par aquellea temper tw-es pol
que ene g laven f1ns i tot la aang a 1 5 ve~e. a j podtem ~esi tir de
jU6ar al jard~ a ¡fhora d·ésbarjo. D v68ades. al te! 01, fina 1 tot rasul~
tavá ~ádabl~ 1 r confortant, ! un borriseol d& ve~dor oobria ele p 1'te1'r6
amuro na $, tot su.ggerint la idea que 1tE peran9 ela travese veda nit,

de m~é~a tus cadaf hi pOd!em veure el rastre dels seua pasaos. Comen
ven a t~eure al nas les flora ntre les tulles. violes de llop, safr's, au-

rlcu~es moradas i pensall'1e~tsd tuiU daul'at. '-16 dijQUS a la tarda (qua f~iern.

m1tja f~st) SOX'l!em El pasee i aiX! ve.iem flore encara m&s 'boniquaa, que
s badaven a la vera deIs camina, al PQU de les tanque da baladres.

Tamo' vaig descobrir que, a lialtra banda dela mura alta i plena de punzas
del nostr jardít m'hi és:pe~ava un gran pla X', una joia que sol l'horit~ó
la feia limitada. aquest plaer e1 p-l.'opOrOioliavauna :f'Ondalada.~ue s 'obria
l'Ulligde majestuosos cimadala, teta reves1ada de v :rdor i d 'ombrea, par on

corr1a un oentallejant rierol, ple de roquea fosques i de ribatges lluanta.
Que 41at1n1 mthavia semblat aquell paisat.ga quan al vaig veura Bota él cal

a.Cerat de l'hivarn, encaroarat pel gla9, emboloallat per una oapa de naul
s hedes com 1 or-b, vaga.v n sot l'impuls del vent de ¡test

pe~ uells c1me porpra s i rodolaven pela veasants coberts d'alz1nars fina
qu es m sclaven b 1 gla9ada bQ1r del rierQlt Aquell ~1erol era aleshores
un torl' nt, d fa' es t rbole.s 1 impetu.o es, qu 'arro segaven trono i

omp11en l'aire d'~ Oro it eixordador, sovint augmantat p r l'e tr pit d'ún
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ñfec O d'u:na pedregada furiosa; quant ala bcaeo que s fe ten! n

19 SElvas ri es, ser.iblavenfilar)8 d 'esqueleta.

'1 mes d.·abril va dona;t>pas al maig: un maie llurnin~s, sor. la dios eren

partir de

de sol amoros1dor i cal blau, i bu! ven uaus brisas de p nent o de iejorn.
I ara 1& vegetaoi6 e".eix1a espo~el'osa& el eaquel te deIs oms, del fl'eiXes
i dela roures tornaven a la vida majestuos ent. Lowood semblava havar-se
sol tat la (jabe11l'.u tot aedevenña vard'f tot el' pIe de flora; les ates del
sotabose oreixien lUXliria.ntsala aeus recés; una innorobrable varietat de mol-
se omplien les sotalades, i les pr!mules silvestres enoatifaven les prades
dCestranys' aealate de sol. jo he viat el seu p~l.lid resplan'or dauxat en

108 indrats obag.os-Gsque aembla.ven il.luminats peI' la llum ro lit dol e. Tot ixb
ho gaud.í.a sovj,nt i plenament, IH ..urement, senes que m'ObS9rv~s nin ~, i gai-

rebc1 sola. Aquesta inusitada 111bertat i aquest gaudi tenien una o \la , que

Quanparlo de les muntanyes i eis boscoe 6sponerosos, qua mun taven des
de la riba d'un r1e.01, 01 que de serio un paisQtge agrad ble? Ben oert que e!.
l'indrat era 9ncenta 01'. Ara& si era saludable o no, aix~ ~a Uf! altra qüea-
ti~«

1 bose de la patita val1 on estava situat 1owood era coro un bracaol
de la boh-a i dfaigttes estanoa.desf pestilents. arribar 1 pri avara, la

e-
pasta es va anar arl.'ossegant:f1ns a 1'a811 d '~rieqs i, amb al seu al , ve. e _
campar el tifus par ltaula i el~ dormitori on ene apinyave ; i, al mes e
maig, 1'esoo1a s'havia transformat en un hospital.

La semidepa.uperaoi6 i els refredate mal gva:ii te havien predispos t la a-

joria de 1 s alumnas a la infecci6: quaranta-c1nc de l s vuitanta no~as van
emmalaltltr slllora'! 's suepengaaran lea olaaeest la disciplina es va ralaxar.

Y)O

Les poque qusÁens varo posar malalte gaud!em d'una l11bertat quaa1
~l limitada, perqu~ els matges havien indioat exarcioi fraqUents par con-
servar la salut, i, d'haver estat altrament, tampoc ningd no hauri
t!ngut temps p r v1gilar-nos o reprimir-nos. Le ma1altes absorb1en tota

)
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.1' ene1.6 de la .senyoreta Te pIe, que es pass ~ el dia 1 dor i 01'1 de les
}JI e-tólde4

i nom~s l'abandonava a la nit per reposar unes hora. Le mestres
estaven enfeinades fent mal tes i d'altres preparat1us par a la p rtida de
les noíes que eren prou afortunadas perqulJ ten1an ics 1 parents que pe i n

ir ure-les dtall per evitar el oont i. folte , ja e pestades, sortiren de

l' esc01 per ana.r a morir a casa saya; d 'al tres vaa 01'11' Lo\vood i foren

enterradas prestamellt i senee g.U.re aparat, La natut"ales de la malalti no
oonsentia dilaclons.

nMen;t:l'e la ala.lt1a hav!a esdevingut hosi pal'lnt Lowood,.1 l mort

el' un fraqf1ent vieitant; mentra entl:'eela eeus mur tot er t nebro tt t i

t mO~i men~re lªs oambres i ela passadissos feíen olor d'ho p1t 1, 1 le dro-

gu a i lea medeoines llu1taven en va oontra l'onad de JIlorta11t t 1 prim a-
l' br111ava amb tót al seu sp1endQl' sobre als tmpos te turons 1 el m gn!_

flas hoscOS que ens voltaven. Tamb~ el jard! r splendi el flor I les malvas
oreixien altes ooro arbres; sfo~1en els lil~s; las rosee i les tulip s enca-
re &ren poncelles; las margaritas dobles alegraven els marga dale part 1'1'e9

amb ela seue colora rosat :1. Qal'mesinsJ lea englantines ex laven, al tí
i al v p1."e, una :fl ira coro ti ·esp~oie.s i· de pomea. Per~ tota aquella rique a
de oolora i de fragancia rto servi paa per mil10rar lteatat de 1 major!

.. rovede 1 s pupil.les de Lowood, oow no fos per de tant en tant, un ma-
nat d'herb s i de flora par guarnir les tapes dels tafita

109 o obstant aix~, jo i les al tres que continuaven, tanint bona salut, gau»

d!em a pleret de les balleses del paisatge i da l'estaci6 Ene deix ven
061're1'pel bose ooro gitanetea del at! al vespreJ ra1em el que vol!e~ 1 ana-
vem on ene pIafa, o sigui que viv!em m~6 b~. 1 senyor B1'ocklehurat i la se-
va f !lia ara no s'acoataven ma! a Lowood; nin no superviaav els oompte
ni lea f-ines, car 1 1geniüda majordoma na n'havia anat per por a la in-
f co1.6, i 1 va suoc9asora, antiga infermera direotora del dispensar! de
Lowton, desooneixedor de les regles de ltescol , era relativ ent to-
lerant. D' ltra banda, ~rem m~6 poques u.enjar, Cal' les malalt no podi n
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lenjar gaire, de manera que a lthora dtesmorzar ela nostr p ats ~
taven ro$s plena que abana. Quan no hi havia temps de preparar un dinar oom
oa1J la qual cos passava sovini aleshores, ena donaven un bon boa! de p st!s
de Oa.rn fl'ed, o b~ una gruixu,da. llesca de pa b formatge, i en ho ana aro

manjar al bosc , en cadascuna triava el 110c que V)¡E1s 11 red Va.1 i din vea
aoro reines,.

El mau lloa favori t e:r'auna. pedr ampla i 11isa, que ea dl~e9ava bl no i

eÜXU'ta al bel1 mig del riel;'ol, i soIs s·hi podia arribar aEisant a l. 1 1

bra9al dtaigu , o'péracj,.~que jo realitzava despr~ de de ca19ar e. La pedr
era prau ~p11a per permet~e qua ens hi aeomoddes1m, confortable ent, una al-

tra. noia i jo, que en lM~.l.lellsmoments at'a la que havia elegi t oom a oamarad =

• la Mary .Ann Wileon, una nena per'spica9 i obsez-v dor , que m'encantava te-

nir-la ooro a companya, en part perqu el' intel.l>'ent i original, 1 n p t

parque tania un t~anna que mfeno$ntava. Une anys m~s 'ran que jo, cone1x1a
1Jl~ada la vida i, per tan t, m·ex.plioava ccsee que In t gradava d tasco 1ter. La

meya ouriositat, al seu costat, quedava han satisfeta. abia perdonar als eus

«afectes i no tractava d'imposar el seu critar! sobre les meves opiniorta. Ella

tania un do per narrar, i ~o per a ltan 11s1; a ella 1i pla1a explicar coses,

1 a mi, preguntar-li ·n. AiY\.1. que soltem Hijli.wl\lBiqll •• 8, entendre 'ns la mar

de bE1 i ens divert.fem molt~ sensa fer grana Ooses. en la. noetre 1'e1ac16.
:r. mantrestant, qu se n'havia fet, da la Halen Burns? Per qu no Ool.iP~

tia BJl'tb ella aquella dias de do19a llibartat? La tenia oblidada o era jo tan

indigna que tn'havia cansat de la seva oompany;i.a?La a:ry Ann ~ 11 on era,
sens dubte, molt inferior a la maya primara amiga; tan soIs sabia contar al _

na h;i.sttJriadivert1daXcor1'6SPOndre b alguna xafarderia pioant i oaust1oa

quan jo em daleotava explicant-li tn algun ; mentre ue la Halen, 1 s~o fi-

del El la veritat, era eapap d'elevar l'esperit dfaquells qui tenien el pri-
v11egi dfe colter la seva oonversa.

Aixó s, car lentor,el que jo sabia 1 sentía, i par b que 60 un ~sser
ilnl?eri'eote, amb molts de lefeotes i poques virtuts, no ero vaig oansar ro i de
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la Helen Burns, ni va1g deixar mal de aovar el"ell un sentiment tan d dt,
profUnd i tandre, oaro ~ai llhag1 exper entat el meu oor. Co po 1a sr al-

no trament,si la Relen, en tot tempe i sota qualsevol circwnstmoia, demotra-

va par i un- 1stat lleia1 i serena, si no agrejada par mala ore ni
alterada par enuigs? El oas ~s que la Helen estava malalta llavora, i jo fe!
unes quantes setmanes que no la veia, perqu ¡'havien traslladada. a una de
les oamb:rea del piS de dalt,. No es tI'obava.,segona que e van dir,. a la zona
de 11edifiei destinaca a le:)~~~ents,perqu ella no estav malalt del ti-
fus, sin" de la tuber-culosj., mal que jo, en la meva i Ol" cia., oonsiderg a

........... que no er greu, que pedia guarir~se amb •••• *, atenoions i te ps.
EUl confirmava a<,\U9 t idea 1 t'et que, un parell de vagadas, qu 1'e1

una tarda ass01el1 d.a :1 eeUol'o , •• w '"qt. h v:la vi t que la senyo-

reta Temple la. tr ::1aal jaral. En aquestes oeaaí ona, pero,no e de1xa-
ven acostar-m-h1 ni parlar ....l1; nom4s podia veure-la de la f'1neatra de
lfaula e tant, i no maasa claram6nt, car ella anava d'allb m4s abrigada i

as troba~a a malta d1st~oiat a la lerrassa.
Una tarda, a comen9 .enta de jUny, havia sstat al baso, b la 'ar~ Ann,

:fina mol t "bard. Ooroda oostum, ens hav!em separat de les alires i, tant ens
vam allullyal";que ene vam perdre. :Per orientar-nos, v haver de 'preguntar
en una cabana so11thria, on v1via un matrimOfli que oriava poros em1salvatgés
amb aglans del boso'. Quan varo tornar, ja havia aorti'tila 11unat a la porta
del ja:rd1 h1 havia un cava11, que vam reoon~1xer eom el del me tge lo La ),fary

Ann va remarc~ qu~ alguna devia éster molt malament, quan havien orid~t el
senyor Bates a aquella hora del vespre. Ella va entrar a la casat i jo ero
vaig antretenir uns minut plantant a la meya paroel,la un grapat d'ar;rels
que havia recollit al bose: 1. ua tamia s'asseaarien si lea deixava par l' nda ..
ma. itn acabar, In 'hi vaig uedar una e tona m~at la fla11'a d lea flor as tor-
nava m¿a. dolp a mida que que1a la osada. Feia una n1t sr na, calida 1
de11ciosa. 1 cal enoara radiant a ponent 'promet1a un altre dia epI nd1d
per l'endem&; la llun s'alévava majestuosa 'pel llevant orepusoular. Jo on-
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emplava aquel eepectacle gaudint-lo t t com pot gaudir-lo una criatura,
quan, de ao·bte, am va venir a la ment un penaament nou par mi :fine ale
horesr

fl Qu~ trist ~6 estar malalt, cor:rent pari11 de morirl El [l)~n a tan pre-
cióatjDeu ser terrible que t'ob1iguin a abandonar_lo par anar a parar qui
sap a onttí

i

I llavera el meu cervall va fer el primer eefor9 seri~ per 00 pr ndre
1~ .h onentela eone ptss que . reapeete ¡ oel i l'1nfern. 1 par primera

vega~a ém vaig sentir oo~torbada 1 ho~or1t~ada. 1 per primera ve~ada,tamb6,
tot m1rant al meu en~orn, erovaig sentir rodej a par un abisme inao bla.
,Només nt1a un punt 80114 sota ela pena. el presentJ tata la resta
eren ruIvola informes i profUnditats buidea. Erovaig e trema davant el pana

U1 ment que algun d.1a. jo podria precipite: e en aquel1 cacs , .entr va

aquestes ide 's, vsig sent.tr que sJobr:1ala porta. de la oasa.... va soz.tir 1

s.enyo.rBates; acompanyat dtun.a in:fermera. Das;p:r'~sque el metge va h val'mun-
tat 1 part1t, le do~a e disposava a tanea!' 1 por~a, pero jo me 1i '11"18acos-
tar Cor,f.'Elnt.

-- Oom esta la Halen Burna?
-- olt malamant --fou la resposta.
-- 's a ella que ha vinSUt a V~e el se~or D tea?
_Si.

- 1 qu ha <Lit?

-Diu q: El no ser\. aqut par molt de temps.
i hagu&s sentit a~uella fra e el día abana, n·hauri edu!t senz111a nt

que la Dl$'VS 19a seria traslladada a ol"thutnerlan , a caaa a va. ~o haw:ia

p so p1~atque all~ significava que es morirte. Perb en aque11 moment ho
vaig Oom'pl'sndl'e 1mm diat ent. el' evident u ele d1ea que 11 quedaven a la
Helen n US$1 m~n ren oomptat , i que pass 1"1 a la re -6 dels esperit ,
~i tal :reg:i~ existia ..Ero vaig sentir horror1tz da; despr6 vaig e:z;per entar



una profunde pena i, tot segu1t, 1 impel'ioaa neQossit t de veure-la. Vaig
preguntar, dones" a quina oambra ea trobava.

--A lfhabitact& de la aenyoreta Temple --va respondre la infermera.

-- Pue pujar a véure-la?
- 1 ara I No, no, ol"1atU1'al No ~s possible. 1, apa, entra qu ja s h03~11.

Agafaras la febre si et quedes a tora qua.n cau la rosada.
La infer e~a va tancar la po~ta, i jo me'n va' anal' cap a ltentrada la-

teral que duj.·a a 1 'aul • Va:Lgarribar just a temps; aren lea nou, i la Be-
ny-oreta M:i.ll(tl'orid.$vliJ lea alumnas per ana.r a dormir.

Davien have:c paesat tm parell dthores, serien prop de laf! on2 , qUBn(no

havia pogu'l; a~a:f'ar el son i vaig deduir, par ¡ia'bsolut s11eno1que regnava
al dormítO;t'i, que les mavaa compenyes dormiten p.rofund.am nt) ero vaig llevar
si leno 10same.nt, em valgo posar el vestit sobre la oamisa de dormir i, d 3Qal-
9Bt vaig sortir d-el ...... '. dormitor1, an oarea de la o bra da la ssnyoreta
Temple. Era situada a l'altre cap de la oasa, per~ jo en coneixia el eam1, i,
a la lluro d'una espl~ndid lluna d'astiu qua entrava , aqu! i a11\, par laa
finestrea dels plilssadissós, el vaig seguir aense difioul tate Una forta olor

de o fora i de vinsg.¡.-ecremat m'aviel que m'aoostava al dormitori de laa
malal tea, i vaig pasaar-hi par davant rapidament., per temor que e sent!s

la infermera que hi pasaava la nit. Tenia por que am desoobrís i em fes tor-

nar ••c•••••••••••• al dormitori, car jo nacessitava veure la Relen, voli
a'b.ra9/W-la ~bane no es morís, donar-li el darrer pet~, bascanviar bella
lldltim mot ..

112 Despr~s de baixar per una escala, vaig tl'avas$ar part de la planta ba1xa
1 v ig raeiXir El. obrir i tanear duas portes sensa fer soroll, i aix! vaig ar-
ribar El. un alt:r9 raro dte,soa.la, que vaig pujar,1 a vaig trabar d vant la ~

cambra de la senyoretá Temple. Una lluro suau es filtrava pel fQrat del pany,
i tamb& per sota la porta; tot estava sumit en un profUnd silencia En aoo _
tar-m'h1_ vait; veure que la port era. entreob rta, proba.blemEmt perq,,~ entr~8
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aire froso al regne olas de la malalti~. Impacient i angoixada (1' . a i
els aantits :,;;Jestrem.ten do1orosament), vaig emp ny r la tulla i v i gunitar.

la meus ulls oeroar~n, ~laiosos, la Helen, car taaia trobal~la mort •
A la vora del 1lit de la aenyorata Te¡nple~ i mig tapat par unes oortinas

blanquea, hi havia un 111tet.. Sota la roba, vaig veur hi una figura humana,

pero la cara quedava oculta pe!' la oortina. La informera amb la qual a.vis.

enl:'aonat al jardt dorm1a, en una butaca; una espelma sense aemocar ere,ava
sobre la ta.ula..1a senyol'eta Temple no 11i era. dasprés ig sabel' que l'havien
cridat sr atendra una malalta que delirava Vaig avan~arS eroVá'g aturar al
<;oata.t del llit.st..La meya lO va teoal' la oltrtina,.perb arovalgo est éll' m s
p rla:r, abanQ d "apartar-la. rotesverave. la poasibil.it t de trob -hi '1411 cadr.,-

ver.
--Halen --va1n fe~ n veu baixa--, est s desperta?
Ella es va maure ~ aspar. les cortines. Vaie vaure el &OU rostro, ~Bl.11d

:i consumi t, par~ amb la serena expressi6 de sempz-e , La vaig tr obal' tan poe

canviada, que el meu temor es va. dissi:pax inatal:rtaniamel.1t~

-- 's possible qua siguis tu~ Jane? --va preguntar, fmb la aova do19a vau
de costum.

tiNo ..·-vaig penear-, no ;pot ser que s'hagi de morir. Z'equívoquon. o mi-
raria ni ent'aonaria amb aquesta Sel'enitat.n

Em vaig mclina:r sobre el llitet i 11 '\Taig fer un pet~4 tenia el :front
Í"red. Le'8 gal tea, lea mans i els canalla t b~ ele teni gla9ats i aemblaven

t:ra...'J1e;par~mba, Pero e1 aeu samriu:re era e1 de sempre.
Par que haa vingut. J~ne? n m~s de les onza I les he sentidas tocar

fa une Minuta.
-He 'vin@lt a veuré't, Halen. ];,,'han dit que estave& molt raalamont,

i no podia adormir~do sense parlar amb tu primer.
--Ras arribat a temps de dir-me ad~uJ dones.
-- ~a que tefn vaa, Hel~n? Et porten a casa teva?
--S!, a e aa meval a lt~ltima re3id~ncia-



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanítats .

101

-- No, no, Helen!
I vaig emmudir, acerada.. 1, mentre jo maldava par ofegar i••:=8_811 llh-

grimas, un acc4e de tes va saosejar el oos de la meya a 19a. La infermera,
per~, no es va despertar. 'Quan va havez- passat, la Halen va quedar e tada;
al oap dtuns instante, va ~ mu sita~.

113 -Jan~, vas d,esoaJ.,á. Vine, esti1'att i tapa't a·b el cObrell±t,.
AiX! ho vaig ter; ella erova abra9ar~ 1 em vaig arrauli1' entre als seua

o1'a908..D$sprés d'un llarg si1eno!, va prosae i.r~ encara. en vau lJI,oltba.ixat

-.ele mol feli9, Jane ..l quan at iguin ue m'ha mort, has da ser forta
:1 no hao d'afligil'-t.e::no hi ha oapmotiu par afligir-se. Tota hem d$ morir
un die. o altre, i aquesta maJ.a.lt1aque 19m ConSUme1x no ~s pas doloro a, no fa
patir gaire ni pértorba ela sentits, No deixo nin~ que se'n dolgui ma sa,
de la meva mOl~t: nom~.s tino pare, per'b dtU"re~ement afha tornat a casar 1 no
em trobara a fal ter. 1 mo:rint tan jove, r.n'estal"lfia:r$ molte sofriment • Jo no

tino qualitata n1 talent par obrir-me camí a la vida, i, si visqu~s, no farta
m~e ~ue oometre errora.

-Par~, on anirast Helen? Qua patear he saps? Ho pressents?
-110 s~, ps;t.'quetino fa: anir~ a reunir-me ano Déu.
- On éa Dw? .~ é Dg¡,¡?

-El meu Creador i el teu, el qui no destru~ix mal al lb qua o:t'e8..Erore...
fio del seu podeD, impl!citamant, i confá.o absolut ent en la. eva bonda't ,

Compto lea hores que falten pe1 ventur~s moment en u~ r tornar~ al seu si,
-. es· " ''L_en que .... revelara a la meva anima.

-Aleshores, eatha sagura. Helant que existeix el oel? ¡que les nostres
~imes hi aniran a parar quan ene rnor1m?

-Estia segura qua hi ha una altra vida. Oree que Déu ~ bo, true pue eon-
~iar-li la meya part immortal, sansa oap temor. Déu 46 el meu pare, el meu
amie. Jo l'estimo, i oreo que i11 m'estima ~ mi.

-- 1 et torna~& a veura, Helan, quan eromori?
- !" vindrks al mateix regne de felioitat, 1 ser s rebud pal mateix Pa-
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re tot/pQde:r6a, no he dubtis. estimada Jene.v
Hauria vol¡ut preguntar-1! on era aquella r gi~ i si exist1a, po~~ vaig

callar. Valg abr$9Rr fortament la Helan, e semblava que ltostimava m~s que
roa.! i qu~ no pOdr1a deixar-la marxar. Vaig enfon sr la cara al olot del SGU

co11. Despr6s, vaig sentir que deia amb un to dolc~sBim:
Que b~ estic! L'~ltim cop de tos m'ha deixat una ica fatigada i e

sembla que mfadormiré, par~ no te'n vagist Jano. "agrada tenir-te almeu
costat,.

-Ero queda.r~ amb tu., estimada Helen; nán no M treur d' aquí.
-- Est s calenteta?

ll4

-Bona ni t; Helen.

Ero va fol'un pet6. i jo a ella, 1 mbdues ena vam adormir de seguid •
Quan ero v$lg d 8pnrta~; ja era de dial Va1g notar un ov1mant ins~lit.

Algd em duia a co11. Era la infamera qua ero portav al 11a.rg dala paseadi
SOs al d.ormito.rl. No em van l'liilnlal.'par havar bandonat $1 meu 111 t. To1íhom
aetava massa ~nfeinat en dial~as coses. No em van donar cap explicaoi6 en
r9spoeta a. les mElvee m.tll tiples preguntes. Perb al cap d 'un parell de di ,
vais saber que la sanyoreta Temple, en tornar a 1 sava habitao16 ti tren
d' al})&., em va tl'O ar gi teda al 111t-6t, b el cap sobr~ l'aspatll de la
Belen i ala bra90s al voltant del seu 0011. Jo estava adormida, i la &1&1'1....
er rao~ta.

ta seva tomba el al cementiri de Brooklebridge. Dut'a.nt qu1m~eanys das-

prés de la saya mort, tan soIs la va cobrir un ttÍmul ,.-._ •• - en hi oreiXia

¡'harba. Ara, pero, una 1 pida de marbre gris, b el seu non¡ 1 el mot "Re_-
SUl'S!!" ins<lrij¡s en ella, marca el 1100 on reposa par sempr la meya amiga.



115 Fina aqu! he consignat det 11 ent ele incidente de la va. insit;ni-
ficant ex1 taneia: ale pI" ~s deu an¡s de la meva vida hi he d dio t 01-
~eb& 1ro tGix nombre de espItala. Aquest llibre pero, no p s una auto-
biograf1.a en .18ent1t esilriote del mot. Ero limito esnzill ent a invocar
aquella records qu, a oriteri su, posseeixen un cert gra d'inter s. Par
tan·t, b~ puo passar en silenei, o quasi, un lapee da vui t anye, tot consa ant-

11 tan $Ols unes 'oreue ratl1es, par tal de no rompre el f11 de la narra-
oi<1.

~l la feare tifai4e va havar acomplert la seva m1ssi~ dev et dor
Lowood, va anar dasaparelx<:mt d tuna. manera gra.dual, per~ no pas bane ue 1

seV8 v.:l.1'ulenoiai 1 nombra de v!ctimoo que ea co'o1' no hagu s crida.t J.f ten-
Oio pttblica. En dur El terme una :1nveat1ga.ció sobre les causes de 1'e id mi J

van sortir a la lluw diversos ieta que provooaren la indignaci~ ganeral 'in-
dret mala en ara situada 1'aaoola; la quantitat i la quaIi'tat deIs limente
qu.e serviena les alUlDlle f ltaigua infeote.da que s tuiili tzaml. en la prapara-
oi6; el vestuari insuficient, la manoa d'higiene 1 de comoditats •••, totes
aquestes Coses passa~en a ser de ooneixemant ~blic, i el dascobriment va pro-
duir un resultat ~olt mortifioant per al senyor Brocklehurst, par~ dlallo ro s
benefioi~s par a la instituci~.

Diversas parsones acabalados i bondadosas del cOmtat van subsoriuro gene-
ros s aportacions per a la conatruooid d'un ediflei m~s oomode en un millor
1ndretJ etestabliren nov s regle; es va millorar la dieta i la vestimenta,
i ela cabala de I 'esoola foren confiate a una. oOIl,issi¿ administradora ...!JIse-
nyor Broo~lehurst (qui, arran de la sava fortuna. i de la influ neia fawiliart
no podia ser destitult) va oonservar el carrec de tresorer, per~ dfaltres
pe~sones) m~e co~as$ives 1de criteri m&a pIi, van a sumir part dels deu-
ree que exeroia e11 abana. T bl el carreo t1ft ~8 l@r r l; P
cavAllol'§ q.u. iron ib1na2' 1 ra4 ~1 r1gcrr, la ~omod1.tat amo 11eoo-
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nomia~ la oompassió amb la reotitud. L'esoola, molt millorada, e devin ~
aleahores una vertadera instituoié dtutilitat :pdblica. Jo hi vaig viure
vui"t tmys, des de la reorganitea01é: sis oom ti alumna idos 00 a mestra, i

puo donar testimoni, en un caract r i en l'altre, deIs seus rorita i de la
sava ifllPQrt~ncia.

Durant aquella vu1t ~s la meya vida fou nonotona, el' no pes de ra-
ci~da, perqu~ ai no 6'ta a oolosa. Tenia s l'sbeet la ii ane per ad ui-
1'11'una xoel.lsnt instrusoiéJ era aplicada i desitjava de sobraeortir en
tot, au!. com gqanyal'-me les simpat1es de les me tre , sobretot 1 d~ quelles

que jo esti~ava. Valg dedicar-me plenament a treure rofit de totes que tes
avan"tatges. ¡"b el temps vaig arribar a ser la primera alunma de la rimara
olasse. ~~~s endavan.t 13m van fer mestr , c~rrec que vaig ezereir amb zel du-
rant dos anys, par~ El la fi diaquast per!ode la ava vida va 0~nv1ar.

La sanyoreta Temple, a trav~s de tot ela canvie, havia conservat el
carTeo de su ~:rvlsol'a.."A ella deo la D.illol' art de la meya instruoc1~. El

seu "trecta - la eeva amietat oonstitu!i.en el meu coneoLe havf.a e tat :par a mi

una mnré, UDS ineti tut:riu ili finalment, una companya, Llavora, 9S va caaar i

va ~art1r amb el seu marit (un olargue, un homa axoal.lent, que era ereixedor
d ·una dona con¡ ella) cap a un comtat distant i, el' tant, vaig pezdr e
aquella bona iga.

A partir del dia que ae'n v anar, ja no vaig sal' la mateixal e~ va sem-
bIar que. amb ella, ea n'anaven taJ'lb~ tote els sentimenta, totes les viven-
oias que m'havien fet con iderar, en oerta manera, Lowood 00 la mava pr ia
llax'. Jo havia asa1 ila.t mol tes de les quali tats i coetu da la aenyoz-eta
TaJ,flple¡tenia pensa ent lIt~S harmoniosos, sentimenta ue em aemelaven más
asso &egat J donava importancia al comp11ment del deure i a l'ordre) era ro
serana; oreo que viv1a satis.feta. Al ulls dels altres, i en general als meu.s
tmnb~, apareixi ooro una persona diSCiplinada i de caracter afable.

1 Dest!, pero, personifioat pel reverend Na myth, e va interposar en-
tre la senyoreta Temple i jo. La vaig veure pujar, abillada ame roba d
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vi tge, al cotxe de posta. mo enta despr~s de la oerim nía do la bod ID

vaig quedar oontemplant el ootxe mentre muntava pel tur~ i desap reixia rere
el airo. D8spr~ em vaig recloure El la mava e bra i vai pasear en so1itud
bona part de la resta d'aque11 di qua, en honor a 1tocasi~, fou considerat
sem1fes't;iu.

Vaig estar tata 1 'eston passejant per la meva habi taoi~. De prilI¡ :t:1 ID'i-

mag1nava que sols estáva trista per la p~rdua de l'amiga, i pensava ooro
ho faria par posar-hi remei, perb, en aoabar les meves reflexiona, quan v i

a-donew-me ql¡tehavia mort la tarda, i era avan9at el vespre, vai· fer un a1-
tre desoobriment. que en aquell ;interval havia sofert un proo~s de ranafor-

016, que a'havia eafUmat tot al1~ que havia manllevat a la senyoret Temple
-o,. m~aben dit.; que ..... amb ella havia desa aragut l' trnosf r de sereni-
tat llue 1tembolQallava.-~ i ara em trobava de non en el meu élament n tUl'al,
i coman'r8v8a ai'A:perimentarel revisoolan¡ent da las antigues emociona. La en-
aaci6 no era pes la d'h ver perdut u~ auport, ~in6 m~ aviat la d'baver oom-
~robat la desaparioi6 d'un m~bil; no era la oapaoitat d'eetar tranquil~la
el que ero mancava, ana la raé per 1 qua! havia dtestar-ho. Durant anys el
m9~ m~n a'ha~la airo serit a Lowood, i la meva experi neis ea constrenyia a
lea saves regles i letames, per~ ara recQr~ava que el món era olt vaat i

qua en a11 6'hi obria un ampli camp d'eep rancce i tomora, da sensaciona :f

emociona, per a tots aquella qui tenien el v lo~ d'andinsar- 'hi, amb l'afany
da oercar el eoneuement de la vida enmig deIs soua perilla.

Taia obrir la finestra i vaig guaitar afora. Alla tenia les due alea
de l1adifici, el jard!, ela encontorna de Lo ood, ela turons que el 1 ita-
ven. Els meua ul1a lliacaren :fina ala unta na~s remota, a1s oims blavosoa.
Aqu 11 era ¡'horitz6 que volia traspasaar. Tot all~ que restava clos par
áquellas barreres de rooa 1 de bruoa se m'apareixia ooro Itarea de la pras6,
als límite de ltaXili. Imag1nava la blanoa e•••••• carretera que, oontorne-
jant la falda de la muntanya, ea perdi en una gorja Gntre duea e1n lerea.
Comanhelava seguir aquell caro:!m~s i m~s enlla I "'vocava el momerrt g,u
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havia recorreaut aquella oarretera b ootxe, racordava la davall da de
dtaquell. tUl'~ al oapvaspre. Em semblava que h va transoorr gut una eterni...
tat des del d~ que vaig arribar a Lowood, par no tornar-n~ a sortir mal ~s_
Les v-acanees les ha.via ;assades sempre a ltesoola. La sanyora Raed no ,,'havi
enviat a bUacal:'per dur- .1e a GatesheadJ ni ella ni ning'l1de la aeva fa ,ili

va ve~~r.a1 i ~r h i ~. ~no am XV~ tar ma • ~o av a b~ngut cap comunioacio epistolar ni e oap
al tra mena b el m~n exterior. Reglas escolars, deures escolars, costu •.a
esoolare, veus, rostres, vetitsJ expre ions, pr ferenoies i anti atias
d1ns l~esuolat aixb era el que coneixia de~""""".m6n Iara m'adonava
que no em baatava, tot allt>¡ que, en una tarda, w·havi can at d la rutina
de vuit an7s" J)f,}sitja.vallibertat, anaiava lliberie.t, i

. e~ar'a ual'l;a demanant llibertat, semblava

alesho:res burava suaumen t. o vaig deixar c6l'rer j. vai . mu i tar una súplic ,

amb tota la humili tat de qu~ vaig ser oapa?, den.anant un canvf , un alioient.

'l'arab' aquella peti<li6 ID va fal: l'efecte qu es perdia en 1 'espai.
ce» cedil1.-~

-- Aleshores --vaig cridar; mig desespe~ada--, ni que igui
una sarvitud die intaX

En aquell moment, la eampana anunoi~ l'hora de
cala ..

par, i vaig baixar 1'aa-

Fina a l'hora d.lanar a dormir, no vaig podar reprendre el 11 de las me-

vee. reflexiona X, enoara alashoresJ la meatl'a. que 'ompa¡'tia la raeva cambza

metn va distrauré, amb una prolongada efuai6 de loquacita • ines g nes te-
nia QO qua la Son posé silenoi a la meya oompanyal fati ,

ava que, si po-
dia retrot:eeuraih¡ a les meditacions de momea+eabana, mentre ' estava dzvan t,

la finastra, pateer ae m'aoudiria alguna idea prou imaginat1v per facilitar
la oonseoució deIs roeus de 19s.,

al"f.it la ~e~0r6ta Grya va comen9ar a roncar, r una ro usta «al. lesa
~, fina ale horas, el seus acost~ats trompetaigs nas 18 no havien fet m~s
qua mole tar-ma. quell vespre, en canvi, vaig aoollir els primera rínxol
estrepitoso b sat1sfaoc1~. Ja no m'importunaria m6s. I, aix1, la meya



n Una nova serví tudl Aquesta Ete una idea intel>~ sant -e v ig dir (e,sll ...

talment, g cIar, no pas en veu alta)--. Ro sé, perque no ~~Ma~SiVá-
ment ambiei sa. N ~s un root tan oli oom Ll:i.berta:t, oei<1, '(\'legria. Per~
aquesta, ~ que deliciosos, no a~n .t:tésque ots 'p9'r a mi, i tan i s i ef;Í.-

118 mers, ue tfsuna. impla p?3rdua de temps eflcoltar-los. ca vi, ervitud •••,
aixb 's una cosa ~actible! alseval pot servir. Jo e ervit aqu!durant
wi t anys. Ara, l*1Ínioa cesa que desi tjo d d . erv r en un 1tre lleo. al'
q $ no he de podet'-ho fe;r? 01 que és poosible? ;;{, 1. •• Wt no ~f:I pas tan di-

fícil! ~omés cal que la meva imaginaoi~ descobreixi ela ~1t d' on ~
gu1t>-ho."

lm vs1g aseeur-e al lli t, per tal 'e ti ular la lagi aoió. Jo. ni t el'

frada ..:tmvai co ....ri:r las espatl1es amb un xal i em vaig posar a cóvil.1 '
b tetes les maves :rorees.
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rnent, qUé estava ja mig en opida, va tornar a entrar en otivitat instanta-
ni ;snt.

n ¡U~ éa el ~u~ vul1? Una feina nova, en un 110c nou, ntre caree noves
i en nwve condiciona. Vull aixo, parque no puc spirar a res millor. Coro
s'bofan les persone que volen aoonseguir una faina difer nt de la que
tanen? l;Juposo que euen rec~·rl'er ala seua i08, ero jo no en tinOt d ' aee ,

Ara b~, hi ha malta gent qua no té es i s'han d'espavi1ar tote 60ls, sen.
se ajuda. de ning1!. Coro.se le apanyen?"

Jo no ho sabia paar no tenia la resposta. Llavera vai)O orüenar al meu
cervall que la trob~s, la res osta, i de se 'uida. ne tant pensar, sentia el
batee del pols a les temples. Durant a;,sirebéuna hora é!!l vai deb tre en un
oaos mental, p ro l'esío 9 no va onar cap resultat. ~o1tada i febril, er
aquella labor e~t xiI, erova! llevar i va1g fex una vel a par l'e tan~ ,
vaig obrir 1 cortinas i vaig veure brillar 19unE e tele. ig tenir una

é garrifan9~ de fred i em vaig tornar a fioar al 111t~
~ans dubte, durant la meya aba neia, una fada bondada a havia ix t

l'anhelada sugger neta d unt el cc1x!, ja que, tan bon punt rovai itar,
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de seguida erova venir al pensamant:
"Ele qui cerquen feina, posen anuncie. Par consegüan~, has de posar un

anunci al diari del ccrotat."
n ¡ cOro es fa a1.x~? No en tine ni la m~s patita idea .."
La respaste. tambtt va ser immed1ata,:
"Has de ficar el text de l'anunot i l'import en un sobre adre9at al di-

rector del dial'l. El dipoeites, a la primera oportunitat que tinguis, a ltes-
teíeta de oorreus de ii%tg,. Oal consignar que les respostes han d'anar adre-
9adea a J.E.~ a ¡'estafeta esmeniada. Al cap d'una setmana, pots pa sar a
pregunt'r si n'ha arribat cap i obrar en conseqf1~ncia.fI

Vaig repaesar ela pasaos a fer un parell de vagades i, un cop ho vaig te-
nir arradonit, ero vaig donar per satisfeta i em vaig adormir.

Quan despuntava el dia, em vaig llevar, Vaig redactar l'anuno1, el vaig
ensobrar i vaig esor1ure-hi l'ad~e9a abane que hagu~s tocat la campana anun-
c1ant l'hora de llevar-se. L'anunci feia:

"Senyoreta jQve, amb experHmcia docenf ( par ventura no havia ex roit de

mestra durant dos anys?), desitja col~locar-se en una casa partioular per
educar nena menara da catorze anya (pensa,va que, per tal com jo amb prou .fei-
nes en tenia divuit, als alumnas no erorespeotaríen si tenian una adat apro-
ximada a la meva)~ Posseeix coneixemsllts esseno1als par impartir una bon
tnstruce1~, a1x! ooro de franoes, de dibuix i de música (en aquells temps.
leotor, aquesta ¡lista de ooneixementa, que ara pot se blar magra, era con-
siderada for9a ~plia). Adreceu-vos a: J.E., Estafeta Postal, Lowton, com-
tat de H

Aque11 important documenf va romandre tot el dia tanca.t al meu armario
Despr~s de ¡'hora del te, vaig demanar perm!s a la nova Q~pervisora per anar
a Lowton. a fer unes petites dilig~ncias per a mi i par a una o duas de les
mayea companyas mastres. torgat el parm!s, em vaig posar en caro!. Havia de
fer una ca !nada de dues milles, i la tarda era humida, per~ els dias encara
eren llarga. Va1g visitar un parall da botiguee, vaig despatxar la carta i
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vaig ter el osm! de tornada sota una pluja torrencial, awb la roba xopn,
pero b el coz- alegre.~

La setmana seé.,+(:lenil:ae 'm ve. fer llarguíssima. el' fi, p r~, va havar :PAS-

aat) oom totes les ooses d'aqUl3st m~n, i de nou, al o p 1 ta1'dd'un a ada-
bIs dia de tardor, em vaig trobs~ réoorrant a peu ~i~ii:tda 10 ton. El ca-
lll!, pex' oert, era d tall~ m~s pintorasc, Cal:" corria tot a.l llarg del 1'1eDo1

i~a20~ses. ~i resseguia les dolQ s/m~.", de la vall; per~ aquell dia, jo penaava 11 ea

en les cartes que trobaría, o potaer no, a la vila cap a on nava, q e tO

pas en l'enoant deIs prata i del riu.
Sn aquesta ()aai~, el pretext de la sortida e~a anar a prendre'm las mi-

des par fel> me unes sabates. Primer, dones, vaig enea 1nar-me oap 1

batel' i, despr&s, vaig rec6rrer el nel i t~anquil cerraré WIG conuu! a

1 'estafeta deCOl':t'9UEl,que as tava ti allrrec d.'una anciana ,,¡(myora q e u va

ullex'Gs de oaroi i mitanes l'legrea~

- Hi h oa.;¡:>tesa nom. de J.EIó? -li vaig preguntar.

Ero va fitar por sobr$ les ullerBs, va oori3:' un oalea i va ¡~::¡,=a
regirar les cosen que hi bavia durerLt tanta es'tClna, que les m vas aspaJt'ancas

van eo en9ar a dacauz-e , Per fi, dee:pr~s ele rf)anten~r un sobre a curta d:~rst n-

Qia de laa ullerss durant ben b~ cáno minuta, H'e '1 va ellarger a tra fJ el
tau1e11, tot clavant-me una a1tre inquisitiva i desconfiada mirada. La Oar-
ta &nava edre9ada a J.B.

- Nom~s n'hi ha una? -va:ig demanar.
-Cap m6a -va reT3pondre ella.

Me la vaig fice..r a la. butxaoa i vaigo enf'd lar'e-l cerní de tornada. o te-
nia temps d'obrir-la; la diSCiplina de la instit~oi~ ~'obligava a tornar
abana de les vuit del ve pre, i ja eren ~aireb~ dos quarta.

En arribar, havi de corop ir diversas obl1gaoions encarat 'aoomp~~yar le
n01es durant l'hora d'estudi~ despr~s tooava llegir les oraoions, proou-
rar que les alunmes es fiquessin al 11:1.t i, más terd, sopar b les altres
meetres. Enoara, a l'hora dJanar a dormir, m'acompanya la inevitabl senyo-



120 reta Gryce. Al oanelobre norn~s hi resta a un curt cap d ' espelma, i vaig t~-

mer que la Xerrameca de le.meva companya duraria. m's que aquell cap, pero
f

afortunadament~ al eopi~s sopar que síhavia oruspit li va causar un efecte
sopor!fer. Abana d1a.cabar de despul1ar- e, ella ja ronoava. ~ncara quedaven
un :parell de dits de candela, aix1. que llavors vaig treure la oarta. Al se-
gall hi havia una F; el vaig .rompre i vaig llegir el oontingut, que era I~olt
breu.
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"5i J.E. posseeix ela oone1xements indicats al sau anunci del diari de
dijous passa.t, i si est~ en condioiona de donar bone refer~nc1es de la
saya compet~ncia i conducta, se 1i pot ofer1r una col.locaoi~ per atendre
una sola alumna, una nena de deu anys, amb un sou de trente lliuraa 1 'any.

J... pot enviar les referenc es, norooomplet" adre9a i d'altre det lIs a.
Se:nyora Fairfax, Thll1rn:t'ieldfa la vos-a de lloote, oom1.ia.tde _,,"

Vaig ex i.nar de-t.ingudamentel paper: la lletra era una mioa antiquada
i t~émolosa, coro si foa de la roa d'una anciana. Aquesta circumatancia. la vaig
trobar sat1sfact~ria. el fons temia que, en actuar d'aque11a maner~, sen-
sa él guiatge de ningt1, no eorrés el riso da ficar-mQ. en algun embolio, i
sobretot desitjava que aquella empresa fos una cosa seriosa, convenient, ~
regle. ¡ prassentia que una senyora anciana era un bon element en un afer com
el que tenia entre mans. La senyora Fairfaxl la vaig . aginar amb un ves-
tit negre i un oapell de v!dua" fiada, :potse~; per~ no paa grollerar un flO-

del de rea:pectab:Uitat engIeaa de l tantiga u Bn9a. Tbornfield era, senes dub-
te, el nom de la saya rnansi6, segurarnent un 110c ~llcre i ordenat, si bé no
aig 8.s80111'd'imaginar-me a.dequadament la configuraoi~ de l'i -

dret. lhillcoi;e,oomtat de _; vaig eVlÜcarrnentalment el mapa d'Anglaterra •••,
sI, ja be veiaa el oomtat i la oiutat. 1 co tat estava situat unes setanta
millos m~s a prap de Londres que e11100 on ara résidía, (losa que lIIe'lfeia
reoomanable. nhala.va anar a un 1100 on hi hagu~s vida i moviment, Míllcote
era una oiutat fabril situada a la riba de l'A~ un indret molt an at~
sens dubte, per~ millor que fos aix!: el can~ seria oomplet, si mE1sno.
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a id a e vaure entra xemeneLe in, nensee i nú o1 de fur. no e"a.b 11ia pa

gaire, flpsrb -vaig pensar-- probableraent Thorn ield de eotar

bcna distanoia da la ciutatl1•

En aquell moruent el ble de l'espal a va aeura i slapag ..
L'a demacaldria fer nou pasaos, ca.r ala m8US plana no podian cont.inuar

essont s e te: havla de oomunicar-los ale altres. per tal que a!ri El ~in a
b fi - t 1 1~ it t· bt' t .. a DI . dun en • avan so. ~C·8 ¿ o ~ngu una au ~enc¿a a suparv~sora, u-

l'ant l'estona d '(9 ba.:rjedel rrigdia, 11 vaig explic ue tenia la p asibili-

t.atd'aoonseguir una col.loeaoi~ amb el doble de seu leohore eobr va
121 (oa¡~a Lowood nQm~a eropagaven quinze lliures l' ) i 11 va! d manar ue

em fe la meree d parlar arab el ser.l30¡r Bl'ock1 hu!' t, o altre e bra
del patronat, pa;r u mfa.uto:r:i.t2l9Ssina e manta l'escola cor.J.a refor ncia_
Ella va oonsentir amable ent a ac~ar coro a mitjancara.

L' entiemb. mate!x, la supervisora he va comu icar al aenyor 131ooklohur~t,
i a.queat va dir que, abana de t· t, havi <l'aseriura a. la aenyora Reed, ja

que era la meya tutora par dret ;propi. En consoqtl~ncia, una nota fou enviada

a la meva tia, que de seguid.a va oQ-ntestl:U'dient qua jo podi :faral que vol-

gu~s. a que ella havia renunciat, des de fain te pe, a intervanir en 0113 meue

aasum.Ptes.~a oarta va pas 'fU' pex los mane de tets ela membras del patronat, i

finalment, des r~s dtun traroit que erova se~blar enutjo ament llar, e oon-
oed1ren el pe mIo parque r:,ir~s da millorar la meva si tuacié, i pod.ía, ot
donant-me, de m~s a m~s, la seguretat ua m'estendrien un certificat que
aCl'edital"iala meva capácitat i bon comport ent, coro a alumna i com a mes-

tra, durant la meva astada a Lo ood, signat pe1 directora de la in tituci6.
Quan, al oap d'un mes, erol11uraren aqueat oar ificat, en vaig envi

una. o~pia a la enyora Fgirfax, que va con es sr iant que e tava at seta

po ia anar a prendre osses i6 del1. ue en un teJ?m1ni da quinze die$ _

eu ohr~ e d'in titatriu a ca a sava.
hav~aVaig ini ial' els re:parat1usj la qUinzena,{iIJ •• _ r pidamant. Jo

tenia olta roba, s1n~ SQls la impresoindible. aix!, l'dlt1m dia, v ig
o

te-
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nir temps de sobres :par ficar-la al bagul, el mateix que h via dut vuit anye
enre~e de Gateshead.

El bagul ~a quedar encordat, 8mb ltetiqueta clavada. 1 oap de .....
mitja hora, pasearia ¡'ordinari a 'buscar-lo per transportar-lo a l..owton, on
jo havia de fer-hi cap l'endero al mat!t a primera hora, p r agafar la dili-
8enQia~ Havia 1'aspallat el meu vestit negra de via~e~ havia preparat al oa-
pel1, els guante 1 el manegot, i llavin reviaat tote els meua calaixos per
asse.gurar-me que no em deixava res. Desprás, quan ja no tenia res ID s a far,
em valg asseure 8mb intenci6 de descansar. Per~, Ealgrat que havia estat tot
1 d· ~- t d' ~Üti'm= . t . i d ie J.Q u..¡;-9 a, no po J..8 . qua.e a nJ.un nstant, 9 tant nagu tosa com

estava. Aquell véspre es clouria una etapa de la meya vid ,i E> n'obl'iria
un~ de nova ltendem~ al mat!a era impossible dormi~I'an ltinterval.
1'1, havia dtastar febrosament desperta. mentra es produ1 al canvi.

-SEin;yoz'eta -em va dir la criada que em va vebir a trobar al pasaad:!s

conlra-

p91' en em paasejav.a oem una Wma en pena-, a bai.Xh1 ha una. persona que us
vol veure,

..... HDeu ser l'ordinaFi", vaig pensar, corrent ese les vall sense fer
cap pregunta.

En p.assar :par davant la saleta on ens reuníem les.meo,tr s. en direcci~
a la ouina, una persona va sortir al mau enoontre per 1 porta ent.reoberta.

- te ella! lP es tic eaguz-at L thauria reconeguda a qualsevol 1100 t --va
122 axol ar la dona que no erodeixava avan~ar, atant-me la m~.

Vai~ J 'rar i vaig veure que era, una matrona, jove enoara, b aspeote
de minyona ben vestida. Tenia el oabell i els ulls negres, era bonioa de ca-
ra i molt vivay.

-- 1 b&, qui s~O? --va preguntar, b un to de veu i un somriure que e.

resultaren farniH.aro-. No us hauneu paa oblidat de mi, oi, sanyoreta Jane?
A ltinstant l'abrsyada i la bese.va fervorosament.
-- Bessie, Bess1et Bessiet --era lt~nica oosa qUe ero sórtia da dir-li.
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Ella pl.orava.i rela alhora, Desprás, v ntra:r tote uea la aleta.
A la voz-a del foo hi havia un nen d 'una tres any b un ve atd,t de Uadl"3s

escooesos.
--Aquest ~s el meu fille~ ~va fer la Desaie, sense m~ pre buls~
- Vol dir que s'kaoasada, Desaie?
--S!; ja fa gaireb~ cinc anys. Amb en Robert 1eaven, el cotxer, i. ti

más dfen Bobby, tino una nena i l'he batojada amb el nom de Jane~
-- l no viusa Gataahead?
--Viso a la portería. El porter vell se'n va anar.
--B'~i qu~ tan tota par alla? Ex~lioa-,'hQ tot, Desoie. Per~, primer,

seu. ¡ tu, BObby, vols seure a la meYa falda?
·'nBobby, per~, v preferir enfilar..-aea la de la sova mareo

-- o hau ore.out ga1re, senyoreta Jane, ni llS heu engraix t maasa --va
prossegu;1.rla. Beseia-. 'af:igu.roque no ua han tractat maasa bé ti. 1'esoola.
L - 1, 1 C':aorgiana
ti senyoreta ..eed ua pasaR ben ba un cap, l. a aanyorata iWBwSliQlla en fa duea

oom v~s, de ~assa~
--M'imagino qUé deu ser molt maca, la Georgiana, oi, Bessio?
-!Jo 1t. l'hivol"n passat va anar a Londres amb la seva mama, i tota l'ad-

m1ravan, :1 un lord joya se'n va en lorar, per~ ela pare del no1 van trobar que
no era un bon partit par a el1, i, sabeu qu va pa,ssar? donos que van fugir
J?legata ero al van trobar a tampa i el van detanir. Va ser la De yoreta
Reed quiala va trabar. Jo cree que tenia enveja de la germana, i ara totes
dues astan oOJa 1 gst i el gos, sa;npl'e

-- 1 en John Raed qua fa?
.-Oh, no ~s pas el que la sava mama hauria yolgut. El ysn suopondre ala

examens. 1 des'pr~s els seu~ oncles volíen qua fos advocat, pero 6s un dia-

a'estan barallant.

solut 1 no creo que fa~i mai res de bo.
l CQm ~a?

- s molt .alt. Algunes persone a diuen que la paren9~a. pero t~ una 1la-
vis massa gruixuts.
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123 -- I la ee~o~a Roed?
O-La seny~~a t~ bon aspeote i fa prou bona oara, psr~ SOl se bla que la

p1'o06686 11 va pe:r dins. La oonduct del senyol'e John 1

m~s... No sabeu e11'3d.inero que gasta aquell no LI
-- T'ha enviat la meya tia, Beesie?
..-No. i ara! Fa m<llt que te-nia ganes de veure-us, i, qu n va1g s b r que

'allo

hav1an rebut una oarta d1ent que us n 'anaveu a una al tra banda, vaig pensar r~
feria b~ de venir ...voea veure abane no ..,ar.x~al3i m~s 11uny.

--Em sembla qua tInas quedat una mica defraudada, ~a que m'has vist,
oi, :Saseia? -1:1. vaig dir, rient, en advertir que la seva ¡¡¡!rada, el. b expres-
sava un afecte sincor, no danotava admlrac1~ •

.......;N,o; se~oreta Jane, no ~a ben b~ aix(',. Sou molt airosa, o mb Leu una

senyora, 1 a.1..-,:O '8 m's del que j~ ro'imaginaval de pati te., no ~reu paa una.

preo1os1t.at.
La franquesa d.e la Bessié en! va ter somriure. COll:pl'enia que tenia r 6,

:pero ccnf'easo que no ero sentia n¡gaSl1 afa1 ada. Ala diwi t anys, ge1reb~

tothom vol agradar, i la convicci~ de no tenir tUl a~peete masan atractiu

di ta molt de ser gratifioant
-Bn c$nvi, deveu ser molt inte1.1igent --va afegt:t la Be s1e, a manera

de oonsol-.. 'uines coses eabeu? abeu tocar el piano?

A la saleta njhi havia un. La BéQsie el va obr1r 1 em va deroanar que 11
toqu4s alguna cosa. Vaig interpretar un parell de valsos, i va quedar-ae en-
oantada.

- Les aenyorete-a no toquen pes tan b~t -va exclamar, amb entusis me-.

Jo sempre deia que lea superar!u , en ela estudis" I de dibuixar, en sabeu?
--Aquell quadre de sobre la lleixa de la xemeneia és un deIs que he pin~

Era un paiaatge a l'aiguada que havia regalat a la supervisora, coroa



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

115

penxora. del meu agra!froentper la seva roediaci6 prop el p tronat en fa.ox

meu, i q e e11 . havia fet emmaroar.

- Q:u~ boniQ, senyoreta JEme1 ts un quadr-e an bonác oom ela que pint

el rnestre de dibu.ix de la senyoreta Raed, pero que cap de les aenyoretea no
sabria igual.ar .. Tamh~ aabeu francl3a?

--Sf, Bessie. el l1egeixo i el parlo.
-- l eab~u brod ?

-s!.
- Oh, eou tota una dama, senyoreta Jane! Sabia que ho ser:!eu. Arribareu

lluny, tant .ei ale' o tres p.arents x·econeixen eLa vot:res lfI~rit· com J::Ji no.

124 Us volia pl'eguntel~ una ooaa, No heu tingut mai notIcies del .., vostrea parents
par part del par~, ela Eyre?

-Mai a la vida

--B~, ja sabeu qua la senyora sempre deia que eren pobres i miserablos.
PotaaI'ha s&n~ de pobres, pero jo cree qua s6n tan respeotables ooro ele
Réed., 'perqu~ un dia, deu fer cosa d'une set anys, va arribar a Gateshead un
tal senyol" Eyre qua U$ volia veur-e , La senyora 11 va dÚ' que ~reu en un 001-

mostrar .legi a o.inquanta.milles de distancia, i ell as va 'PI' ... mol t aflig:r.t, par-
que no es podia quedar. Havia d'embarcar oap a un paí lluny~, i el vaixell
sálpava de Londres al cap d'un parell de dies. Aparentava ser tot un cavaller,
i jo oreo que era el germa del VQstre pare.

-- A quin pa1a anaVa, Beas1e?
-A una 1ila a milers de millar¡¡d'aqu!, on s'hi fa vi •••, el majordQm

eenVa d:l..~~.ti "

- .~adeira? -valg $ugger1r.

-21., a1Xf es deia. deLra.
- 1 astn va e.n~, dones?

e ~ ~ d . tal e <> La- 1].( nemas ea va que sr une m:r.nus a as~. eenyora. el va rebre
amb molta alt1vesa i, quan se'n va haver anat, va dir que era "un vil r.ler-

Oaderll. El meu Rober'!; crau qu.e era un oomeroiant de vine.
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-Probableméllt --vaig res:pondra-, O potear I.pl at O a nt d'url comer-
oiant de vine ..

Durant $8 d'una hora, la Bessie i jo vam estar conve s t o re ele
vella temps. Daspr4sj em va havar de daiXar_ l' n a al mat!, la vaig tor-
nar a vaure un instant a LowtQu, mentre jo esper va la dilig~nc a. na v
eeparar, par ti, a la porta del Drook1ehuzst 'ro, par em:prendra ca acuna
el seu cam!= ella cap al oim de Lowood Fe11 par s erar 01
duria d retorn a Gateshead, i jo vai muntar al carruat·e que e" p r aria
a una nov v"da i une noves l'esponsabilitats en ela de oonegu rns
de Millcote •.
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CAP1'l.'OL U ONZ}}

Cada nou eapltol d'una novel.la ~s oorouna nova escena en una obra tea-
tral. Aix:!, donas, leotor" 'luan alol el te16, has d 'imaginar-te que veu un

estan9& dal George Inn de Millcote; amb les pareta empaparades robmotius

de t any enorme, COro solen tenir-les tota els hostals, amb 1'aoo turnada ea-
tita, ela mat. UO mobles i ela habitua.ls ornamenta la la llsu de la Xa e-
neá.a, aix! ooro gr-avats aim41ars, ineloint-h:i, no cal .-he, un retrat de

George In i. un alt:l'e del Pr1nee:pde Osl.les, juntament amb una rep1"esontaci6

da! tr.a~phs de Wolf~hTol ajib 8eft fa visible, lector~ mere s 1 claror
d'un l1uro dtol~ que penja del sostre i el resplendo~ d'un agn!f10 foo, al
eostat del qual m~eatic $oeauda, ambolcal1ada amb la maya capa i oofada b
el ,weuoapell. ~l maneg-oti el para1gua _ ra-posan damun~ la t ula, i jo
pro.OUl'"ode retornar 1feet>áltor ala meu~ 1116mbres anravenats i balba, despr e

d ·un v1a.tge de setzahorss en un dia d 'ootubre ti 'all~ mESe oru, oar hav1a par-

t1t de towton a lea quatre de la mstinada i, en aquell moment, el rellotge

d.e l'ajuntame1'lt d.e M111001le tooava lee vuit del vespra.
No at pencJis p8S, lectol', que el meu aepeote tranquil refleete1x 1 ser ...

ni tet del ttlGU \nim. Quan la <U.liganeis va parar, empensava que h1 trobarla

algt1 ~sperant ...me. Va,ig l'llil"'ar~donos, ans:loeament al meu entorn, mantre daval-

lava ele graons d.e l'escala de fusta ool.locada a 1 'afecta per a la meya oomo-

ditat~ tot espé:cant que al pronuneils el meu nom, així oomclesoobr1r algu.n

indioj. del ÓUl'uat e que m'hauria de dU!' a Thornf'ield. Per~ no en vaig veure
cap, i, en demanar a un mosse de 1'hostal si al #1 ha.via p.reguntat par l se-

nyoret yre, In 1"e-sposta fou negativa. No vaig tenir m~s remei que derr.anax-

una Obra, i aqu! ero tena, eatimat leotor, mentra totá me-nade dubte i de

te ore perto~ben ela m&US penaaments.
er a una joya ense experiencia, resulta molt estranya 1 sen8aoi~ que

1i causa trobar-s completament sola al m~n, t lIadas totes lee oonnexions
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amb le. sev8. vida anterior, sen e albirar oap port on pode:r- e refugi ,i

privada de retornar, per mdltiples raonst al de pida. Ltencant d 1t v n-
tura endoleelx aquesta sÉ;msaoi~J el fulgor dI' al ti esa 11 d6 8 asea.l!, per

la
giwm ••wft ela bateos del temor trasbalaa. I el te ol' ara el qu prado 1nava
quán, el O.8.p de 1tlQ.tja hora, 6nQtn"aoontinuava tota sola. m va acudir de

tocar la o ..pene t~h

- Ri ha un indret en aquesta oontrad que es digui Thornfield.? _
va.ig preguntar al cambrer que va acudir alu requeriment.

-- Thornfleld? o ho a~ pas, senyoreta. Ho :reguntar' al bar.
Va desaptlt'ixer. p-rt, va re par~ixer de e ida.
- Us d.1eu Ey:re, en;y'Qreta?

--Hi ha una pé~sona que na est\ esperant~
Em vaig al~ar d'un bot, vaig prendre el anigot i el para1 a~ 1 val

sort:.tr 1 ,pl!tsadfs Un home era dret al páS de la porta oberta i,a 1 lluro
d ·un fanal del c#,trre;r1 vaig de~tr1ar la silu.t)tad 'un eotxe d"un sol e vall.

-AqUEl t deu ser el voetre equipatgs, o1? -va fer aquell hoC"e d'una ma-
nera m~s eví at brusca, qu ero va veure, tot flssenyalant el bagul arrambat

la par t del passad:ts ..
-81...
El va oarre al' al vehía1e, qu era una mena de oarretel.lat i tot oegu1t

hi va1g pujar jO, bans que ell no tanqu6s la porta, 11 va1g preguntar quin
distancia hi havia fine a Thornfield.

-...Unes eis millas.
- QuSllt trigarem a arribar-hi?

--Cosa d'una hora i mitja.
Va fermar la porte1la. 1 ea va enfilar al pesoant El vehiole va arrencar.

An vem tan a poc a poo, que em sobrava tempe per pensar Estav oontenta

d'~ribar a la fi del viatge, 1, ben arrepapada en el abmode per b que na
el gant carruatge, meditava. tranquil.lament.
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nA jutjar par l'aspecte del or1 t --PEmQDQ.- i d 1 cotxe; --pensa-
va--, la senyora Fairfax no a una dona de massa pratons1ons. B v 1 aiX!.
Lttmio vegada que va' viura entre gent d'upa, va1g ser rnolt deagraoi d •
~i sa.p si lti aenyora no viu sola an:b la nena. v1 te a x!, i e (3 sen~ora
gs una mica ~~able, estio segura que ene entendren b~. Per 1 .aV part,

far~ tot el qua pugui, si bé; de vagadas, no n'hi ha prou, amb a1x~. 10-
'liOOdlf vaig prendre Q,questa. resoluoi6 i vaig reeixir guanyar-me les impa-

tías de tota. ;'ncanvá , re,cordo qua la meva tia ser pre res onia b menye-
prau a les aeves bonas intenoions. D u vul ui que 1 a llJToraFa1rfax no ré-

sulti a ;ti corn la senyor ReEtd.,per~, si he s, no ser~ pas jo qu1 e qued
mol't dé ternps amb ella.. ~~1les cose van a aJ. borrha, aempz'e a queda 1 'OPOil-

túni tat de pOSal" un al ire anunci. Deu fal tal:'mol t enoar 1ft

Valg abaixar el vidre i vaig treu:re 1 e p per la fin st et. 11100to
ja era for9a lluny. A jutjar pela 1luma , feaa l'afeot de ser un loe 11 at
de considerable magnitud, molt ~a gran que no pas Lowt n. Pee tot el
podia v uretn, ara ram en una mena dtampriu, perb hi b.avia mol tea o s s as-
oampadas :pertot el districte. Em teia lfafecte que era una regi~ distinta dé
Lowood:fnés populosa, menys pintoresca, mE$s colpidora i rortys r-om tica.

~ls oamina eren )~ssims; la nit, boirosa. El msu conduotor fei anar al
cavall al pas uta ltestona, i 1 Ihora :1mitj I llargava, n'ostava oonven9ud ,

dues hores. Per ti, el cotxer es v tambar e Ji mi i v anunciar:
-:la. no 130m ga:1re l1uny da Thornfia1d.

Vaig tornar a guai tar par la finestret • Paaaáve par davant d luna. 8sg1 ...
ala, i vais vauxe él sau eampanar, bai i aropl , ratallat contra 1 001. La
campana tocava un quart d 'hora.. Va1g alb1.rar una 9stret galaxi de
lluma, sobra al veasant dfun tur~, i vaig s~posar qua era un poble o un ll~
gal.'r~t.

Al oap d'uns dau minuta, el oonductor a al al' del pescant i va abrir
un $ p()~tes r iXaq.es, que, desPli'$s d tentr r el oarrua.tg t va tancar de nou
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b gran eatrepit. Varo enfilar 1ent ent una rosta and r i aix! v 1"1-
d'una .bar ~l davant ~ casa de llarga faFana; la llum d'unes bueies a filtrava

entre les aort1n~s dtuna tribuna; la resta de les fin atrea e taven lea
tesques. El vehicle statur~ davant la porta, que va obrir una ninyona. Taig
bauar i vaig anuar.

- er aqu!!,ser1Yoreta, si' s plau -va fler la noaa ,
1 jo la v&ig seguir a t.rav~s <l'un vast:!bul quadrat, amb altes portes tot

al vol tant, i erova conclUir El una estan9a tan intensament il.1 inada pel roo

i les es;pelmas~ qua du:rant un :instant vaie; quedar enlluernada, par contrapt
amb la foscor en qu~ als rueua ulla havien estat sumits urant un parell d'ho-
res. Quan vaig poder-hi vaure, paro, e~ vaig trobar davant una aleo e i a ra-
dable eacena ..

La sala era petita, confortable. Davant l'escalfapanxes hi havi un tau-
lata. rodon i; al oostat, una butaoa de lt'es;Patlleralt i forma anti u da, on
hi seia una anciana i menuda dama, amb toca de vídua, vestida e sed ne a

i davantal de lllUasol1nablanca oem la neu, La senyora. Fa1rfax ara tal co
jo me l'hav1a. imaginada. sols que menys altiva i mclt rn~safable. Faia itja
1 un gst enorme dormia ala seua peus. En un mott n~ h1 faltava cap detall
par oausar la 1mpress16 dtuna llar tranquil.la i confortable. Diffoilment
s.hauria pogut conoebre un ambient millar que aquell par s la presentaci6
d'una. institutriu nova: t'es de m,agnific~nciee aclaparadoraa ni de Ills·estuosi-
ta'ts torbadores. I aleshores, quan vaig entrar, la vella dama es va aixeoar
i de seguida va venir, samrient, al meu encentre.

- Com asteu, filleta? Ero tomo que hauzeu tingut un viatge d tallo méa
tadi~$, 017 En John condue1x tan a pec a pool Deveu estar gelada. Aoosteu.
vcs al foo

-- ~ou 1 senyora Fatrfax, auposo? --vaig fer.
--sI, en afecte. Seieu~
Bm va portar fina a la seva ~ pr~pia butaca i, tot segu1t, va co-

menpar a traut'etm el xal i a deslligar e les cintes del capell. 1i vaig
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pregar, agra!da, que no as prangu~a tantes 01 atieso

-1 ara! :No 's oap mol~stia. Deveu tenir les mana entumid.e e f'réd. Loah,
prepar~ un grog ben oa1ant 1 un pa.rall do sanvitxos. Té loa alaus del abo t.

Va treure de la butxaca un gl'os manat de olaua 1 lea allar lt la eriada_
-A,costeu ....vos m~s al foo, filleta -va afegil'-. lieu po1'tat l.equipa~ge,

oi, fille:l;a?

128 la vostr habi taoi~ -va dir, 1 aoandon" la sala.

I1Em traota. coro a una visita -vaig penaar-. No m'esperava pa tan bona
rabuda.. M' aginava que ~·acolliria b tredor i !ndifer noia41 o <3Ssu:!
corohe sentí t a dir que traoten les insti tutrius. Perb no t 'entuaias 1 SQ-

sa aviat ..tf

La senyora va tornar. lla mateixa va t1'eu1'Ella labor i un parell d 11i-

bres de la teuIa, par fer 1100 per a la safata que duf.a la Leah, 1 !Jr~8

tamb~ va ser ella qui e~ va oferir aquella lleugera refeeci6. E teva de oon-
oertada davant a~uel1a abilitat tan 1ns~lita per a mi, i encara m~s qu n

qui me la demostrava era la persona que m'hav1a contractat 1 que pertany1a
a una olasse superior; pero veient que la senyora Fairfax proce la co 61 allb
foe la cosa m~s natural del m~n, vaig considerar que ~a valia aooeptar la
sevea aterlOions amb naturali tate

- Tindr~ el é;,"'Uste veure la eenyoreta Fairfax aque at vespre? -vaig
~~~a . .preguntar, un oop •••••• wwww,,"s la moesada que thavia br~nd t.

-- ~~~ dieu. fil1eta? sfc una mioa sorda --va ter la bona eenyora, &003-
tant~me l'oral1a a la boca.

ti vaig repetir la pregunta más olarament.
-- La aenyoreta Fairfax? Ah, voleu di? la aanyoreta Varensr La vostra

futura daixebl es diu Varen s de cognom.
Oh! Aleshores no 4s filIa vostra?
o. Jo no tino fa !li •



Hauria volgut preguntar-li quina. relació eXi""tia ntz-e la e ny ate V _

rena i ella, per~ vaig recordar que no ra de bona educació fer ma sa pre-
guntes. De m~s a m4s, astava segura que ho sabria al oment opor ú~

--Estio oontenta --va prosseg~ir, mentre atasseia al eu davant i es po-
saya el gat a la falda-- que h~giu vingut. Ara, ten1nt companyia, aera m~D
agradable viu:ce aqu!. Bolar que he ~s sempre, ja qUe Thornfieldés una ag-
n!:rica a.nai~ antiga, per b~ que els 111t~ e anys ha astat una mica desatase,
potaer, pero malgrat tot ~a una residenoia corocal. Aix no obstant, ja sabeu
que, él 1"hivern, una es troba molt soIa, :fina i tot vivint al millor deLe

palaus. Die sola ..."" ~s cIar que hi ha la Leah, que cteuna bon no1, i en

John i la sava mUllar, que e6n persones exoel.lents, per , han mirat, 6n

crista noméa, i no ea po t parlar amb ella d tigual a igual; cal guardar les
distanOie,a, per ne perdre autori ta.t. 1'hivern paeaaf (que va sal'mol t frad,
com reoordareut i quan no nevava, p10via i feia vant) , a aquesta caua no e
va aooatar ni una hnima, tret del earnicer 1 del cartel', des del mes de no-
vembre f1ns al febrer, i jO' eroposava dtall~ m~s ma1enconiosa, havent ~e pa6-
ser una n1t r8re ltaltra tota sola. Dé vagadas, demanava la Laah que am 11e-

g1s una eston~, pero no oreo que li agrad~s gaire: la pobr no1a e'avorria.
A la px-imaverai, a l'est1u ~8 tata una al tra cosa, fa 601 i ela dias e n ros
llargs; i 6S fa más tolerable ..Precia ent, la menuda Adela "Jarana i la se-

129 va. ma1nadera van arribar a cor:;an9amentde la tardar: una oriatura éen¡pre
de aeu.uida. ~ iI ~' '"anima ~ una casa, i ara qua vos acu aqui, astara d'allo a contente ,

Al roeu COl' naixia un oalid afeote par la digrtaaenyora, mentre la sentia
pal'lar ..V ig aoostar una -ica la b1Jtaca a la seva i li vaig u,a8SC8Jí! t.ani-

testar que deaí tjava sino el' ent que la meva companyaa 1i resul t s tan pLasnt

con: ella esperava •
........;poro no ue entret1ndré fina mol t tard, aquest vespre -em va dir-. Ja

aén pral' de las dotzeJ i heu estat vialjant durant tot el dia: deveu e tar
molt cansada. 8i se ua han escalfat ala peus, us acompanyar~ a la va tra
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habitaci6. ITo manat que us praparessin la cambra contigua a la meva. el'
bé que ~s una estanya petita, ma.. sm~ .. the pensat que la preferiríeu a
una de les peces grana del davant. Cert és que astan más bon mOb1ades, pe-
r~ s6n ornbrívoles i solitarias. Jo no hi dormo mai.

ti vaig agrair la deferencia it coro que efectivament em sentía anaada
del llarg viatge, 11 vaig manifestar el desig de retirar-me. Va prendre la
bugia, í jo la vaig seguir. Primer, va anar a comprovar si la porta del ves-
tibul era ban tancada; després de treure la clau del pany, va enfilar l'e
cala que duia a la planta alta. Ele graona 1 la barana eren de roure; la
finestra de l'escala era alta i enreixada, i tot, ino10ent-hi la 11arga ga-
iwW& 1eria on donaven las portes deIs dormitoria, tenia más l'aparenyB de
pertanyer a una església qua no pas a una casa. A l'escala i a la galeria
hi feia un air6t fred,. com de c;r'ipta,i tot p1egat cauaava una impreu 16
de vastos espais i/~~litud. Ero vaig alegrar en veure que la meva oambra
era de p¡rü redu!ldes dimensiona i que era moblada a l'estil moderno

I 6D'lsblement IDespres que la senyora Fairfax erova haver desitjat/que pasaes una bona
ni t, i jo vaig havar tancat la porta amb cLau , va í.grnirar atenta ent al meu
voltant, i ¡'agradable aspecte de la meva c .bra va diesipar en part la im-
preasié que n'havia produ!t el vast vestíbu1, la fosca i espaiosa escala, i
la llarga í freda g-aleria. Despr~s d'un dia de fatiga corporal i d'inquiet.ud
espiritual, tenia la aenaacd.é d 'haver arribat, per fi, a un port se rur, Un
esclat de gratitud va inflamar el meu COI': e::nvaig agenollar a l'espona dol
llit, vaig donar gracies al ce1, sense oblidar, abans d'alt;:ar-me, d'implo-
1'a1'ajuda per seguir el meu oamí i que ero fos permas de correspondre a la
bondat alnb que era aoolJida des del principi en aquella caaa. Aquella nit,
el meu llit no tenia espinea, ni l'estant;:a solitaria m'inspirava temo:r. Can-
sada i contenta, e seguida ero vai adormir profundamente Quan ero vaig des-
perta~, era dia cIar.

1a cambra encara em semblava un 110c aco1lent, amb el sol que entrava
alegTement a trav~s les cortinetea blaves d'indiana de la finestra. En
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comptee da les posta nuea i deIs fieds mur-a arrebosaats de Lowood, la me-
va cambrs tenia el treapol enoatifat i empape:radea les pareta, i auo m'ai-

130 xecava eLa asperi te.. 'as:pecte extern de les coses influeix mol t en lea per-
sones jovas" iTaig ten1r la impressió que cOll'lén9avapar a mi una nova apoca
de la meva vida, una epoca. en qulino tot serien penes i treballa, sinó que
també hi hauria flors i violes. Amb el canvi dfescermai, erosentia eaperan-
pada. Ha :podia preoisl;U'amo exactitud que esperava, pero era, sena dubte,
una cosa molt agradable, que no s'esdevindria poteer al cap d'un dia ni
d·un mes~ sin6 en u.n pe:ríod.e indetel'minat, en el futuro

Erovaig llevar i ero vaig vestir amb tota Cu:a. o tenia ~s reme! que
ser senzilla en l'ab:Hlamant -Cal' no i¡eniares que no fos d 'axtrema aen-
zillasa-, pero era polida de mena. Ho era habitual en mi d.e aer -de scur-eea
en la meva ~paren9a ni de causar mala ;i.mpressi6;al contrar!, sempre pro-
curava tenir tan bo.n aspeote oom podia i oorom'ho permetia la meva manca de
ballasa ...D·evegade s J.amentava no ser más bordea·; m 'hauria agradat tenir les
gaItes rosadas, el nas reoj;e i la boca petita i vermella. També hauria vol-
gut sez- alta, majestuosa i han plantada, i ero sentia desgraoiada de ser tan
baixeta, tan p\1.1ida i de faccions tan irregu1ars i taJilpronunciades. I,
par que cobava aquestes aspiracions i aquestes racanees? Resultaria difí-
cil de dir, ja que ni jc mateixa¡go tenia prou cIar, pero auposo que eran
logiques i na"iurals. Pos coro fos, quan e vaig havar pentinat curosament
i posat el vest1t negre -que~ 131bé era dtuna senzillesa quasi quaquara,
tenia el rneritque M'esqueia d'a1lo más bé-, i ajustat el co11 blanc, em
va semblar que estava prou presentable par eompareixer davant la senyora
Fairfax i perque la meva nova deixebla no rotagafés antipatia. Destréa d'o-
brir la. finestra de la meya cambra, i de cerciE>rar-me que deixava totes
lea Leves oouas endreyades sobre el tocador, vaig sortir.

Vaig travesear la llarga i solemne galeria, vaig davallar els eSIDolats
graons de roure i vaig arribar al vest!bul. "M vaig aturar un instant a
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contemplar lae pinturas dels mura (en racordo una que repr sentava un fer
cava11er amb eutrasea, en companyia d'una dama amb el oaball empolvorat 1

un collar da perles), 1'arallyade bronae D que penjava del sostre, un ral-
lo e enO~IDe la oaixa del qual era de roure ouriosament tallada i amb apli-
oaoions da ban~s nagra. Tot erosemb1ava grandi~s i imposant, pero potaer
era a caUSa que no estava aoostumada a la magnificencia. La porta vidrada
dal veat!bul era obarta ..Em vaig aturar al llindar. Era un espl~nd.id ruad
de tardor; el sol il,luminava serenament ala boscos arz-oncsoa i els n:ps

campa encar-a V'a:rda. Vaig avancar fins a la gespa. i vaig exa."inar la fa9Ma
de la mansió, Era una edif'ioaoi~·da tres pisoa, no pas de vastas propor-
ci~ns, sif¡ b~ for98 considerables: una casa senyoria1, pero no p s 01 oas-
te11 d*un noble, Els marleta qua ooronaven la part superior 1i ator aven
un aspecta pintoreac, car la sava cara grisa oontrastava amb el n1u da

131 gra11es del fons, que en aquella moments volaven en ... hau(¡- bandadas. Pla-
navsn sobre als éSflps i a.terraven en una amplia prada, de la qual en que-
daven separata per una tenea esbalandrada, i on creixien tot d'arbustos es-
pinosos, torts, nuosos i dura com roures, que azplicaven l1etimo10gia del
nom de ¡tindrét,.@ :BIh~sanlla de la pr ada, as d.ra~aven els turona, no pas

. l' 1 . da L d' esoarpatB. 11tan a te com es que circum ven owoo, n1 tan wsedD~ 1 BenSe aque
aspecte de barrera qua separava del m6n habitat, per~ sí prOU silenoiosos
i nitj¡cl!tw deserte per fer la impressi6 que Thornfield restava raelos en un
110e tan aillat com jo no mtas;parava de trobar tan a prop d tuna vila tan
populosa coro Milloote. F..n un daIs turons s 'hi albiraven, mig ocul s entre
ela arbres, els teulats d 'un llogarret. L r'esglésiadel districte estava
situada mt!s a la vera de Thornfield i el seu va11 campanar es dre9ava
sob~e un pUjol, entre la casa i les portes reixades d'antrada.

Me,nt:re gaudis da la calma del paisatge i da 1 'aire pur, ascol tava el

cuoleig de les g~a11es i pensava, tot oontamp1ant la mansi6, oom n'era,

@ Il'hornfields~gnif1ca; 11 teralment, en angl~s: cam-p d 'al'?~ (rs· Jd-1:)
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de gran, pelr a una velleta sola coro la senyora Fairfax, ella mateixa va
apar~txer a la p0rta~

- I a.t'al J$ ue heu llevat? -va exolamar-. Ja veig qua scu matlnado-
ra!

]e 1i va.1g aC0s1iar, j.. ella 13mva rabre amb una afalla basada i una ea....
1U;-e'liada mane ..

- US a~adá T'h.,.nfield? -13m va preguntar.

Li vaag contestar qUe m'agradava molt.

-sl; -va fer ella-, E1aun'inuet molt bonio, per~ 13m temo qua anir~

a mal borras, si el senyor Ro'ohester no es decidei:x:a venir a viure aqu:{

o; si m~s no~ a passar-hi lílIIiíJI5b:lt una temporada m~s sovint. Les cases grana

1 les benes ter~ea requereixan la pres~mc.ia del propietar1.

-. Qu1 és él senyor Rcchester? --vaig inq~irir.
-L'Q,mo de Th.ornfii.eld-va :respond.:reamb tota natura11tat-. No sab!eu

que ee¡.deia Roohester?
Jo, he ;igl'lorava, él:¡} clat': no n1haVia sent1t a parlar mai, d'aquell ca-

va11é~~ pero l'anciana dama sem'blava.donar per desoomptat que al aenyor
nOQhEtst~r devj.a ser univeraalment oonegut, i que la seva existencia havia

de ser endevil'lada, en tot cas, par inspiraoi~ divina.

--Jo 13mpenaava -vaig dir- que Thornfield era propietat vostra.

- Me~a? Valga'm D~u, criatura, quina ideal Meva? Jo no s6c m~s que la

majordoroa, lJadminiatrado~a_ s60, cert ~s, parenta llunyana deIs Rochestert

per part de la ma,re... 0, almenys, el meu marit ho era. EIl era pastor, be-

ne:fiaiat de Hay .... ,. d'aquell poblet del pujol" •• , i reotor d'aqueata es-

glési.a que ve'ieuallh. La mare d.el senyor Rochaster era una }i'airfu, cosina

segona dal meu ma:J;"it, pero jo mad no ho he fet valer ... ; f¡hllOll'.,*" en reali-

tat, sempre m'he eonsiderat coro una simple majordoma. L'amo es porta molt
132 b~ amb lIi, ijo no n'espero res m~s.

I la nena•• ~J la meva deixebla?
-Esta a o1u.'1'eodel aenyor Rochester. El1 13m va demanar que 11 busqu a
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una instiw.triu. Segons oreo, pretén que es cril al oomtat de
la te,nim amo la eeva "bonne? , coa 1i diu a la mainadera.

L'enigma va quedar explicat. L ,t afable i bondadosa v!dua no era una gran

_. Aqu!

dama, siné una subalterna corojo. No per aix~ la trohava menys digna d'es-
tima; al centrar1. La igualtat ent~e ella i jo era aut ntica, i no pas la
cónseqtl~nc1á d'una simple actitud condescendent de part sava" Mo1t millor
que fos a.ixlÍ;jo em sentia más 11iure.

Mentre ho l'u!Diava~tot aix~, la nena, seguida, per la saya mainadera,
s'aoostava corrent per l'esplanada de gespa. Da primer, no semblava havar-se
fixat en mi. Era ben b~ una nena--no devia tenir más de aet o vuit anys--,
de fragil contextura, cara menuda 1mol t pal.lida, i una abundosa cabellera
arrissada. que li arribava fina a la cintura.

-Bon dia, senyorata Adela -va fer la senyora Fairfax-. Veniu a sa-
ludar la se~oreta, que s'encarregara de la vostra educaci6, parque puguau
arribar a ser tula dona instrullda.

La menuda s1acosta.
- Cles¡-J.ama gouvernante? -va ~eguntara la mainadera, tot asse-

nyaian t-me a mi.
-Mais Qui, certainement-contesta la mainadera.
- SCSn estrangeres? -vaig demanart estranyada de sentir-Isa enraonar

en f.ranc€lS.

~La mainadera, a!, i l'Adela va n~ixer al Continent, i, segons tine
ent~St hi ha viscut aempre fina fa sis mesos. Quan va arribar aqu:!,no sa-
bia un borrall dianglas, per~ ara ja el parla una mica. Jo no l'entenc pas,
pe~qu~ en fa una herreja amb el franoes, pero confio que v6s l'entendreu
bt:1.

Afortunadament, jo tenia l'avantatge d'haver estudiat frances ámb una
pro!'ossora ne.diva, i JLIli!l!lü!lB m'havia basquejat a conversar amb madame Pier-
rot sempre que podia; durant aquells set anys, vaig procurar d'aprendre'n
t&nt com vaig poder i em vaig esfors:ar a imitar l'aocent i la pronunoiaci6
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de la mava professora., de manera que havia a66011t un cert dom1ni de ¡'idio-
ma franc~s 1, donas, }lO eroresultaría difícil d'entendra'm amb mademaiselle
Adela. Un cap va haver confirmat que jo ara la sava institutriu, s' propa
i aro va a.llargar la mi;l. 1Ientre la portava a esmorzar, li vaig adre9sr unes
frases en la seva pr~pia l1engua. Al principi em oontest~ ll¡oonioament, pe-
ro, quan ja feia una estena que se;i.em a taula, i despr~s d'ell8.Ininar-medu-

133 rant ben b~ deu minuta amb als seus gr oaaoe u1ls oasta.nys, to1;de sobte va
comenj:ar a enz-aonaa- pala descosi te.

~ Ah, parleu la meva ¡lengua tan b~ oom el senyor Roohester! --va ex-
clamar en frano\s--. Aix! pedr~ enraonar amb v6s oom enraono amb el1 i amb
la Sophie. Qu~ ofi>ntentaaatar'a.la Sophie! Aqu! 1'1ingJ no 11entén. la aenyora
Fa;Lrfax n01Jl~s sap .ang1~s. ¡'aSophie ~6 la meya maánadez-as va venir .b i

pel mar amb un vaixell molt gran, qua tenia una xerneneia el'on sortia molt
de f'unl ••• , quina fumez-a que f'e1al I jo em vaig marejar, i la Sophie tamb~,
:1. f'j.ns :1 tot el se1\Yor Roohas tez-, El senyox Roohaster es va estirar en un

sofa, en una oQ!llora mo,lt bonáca que en de1en el sal~, i la 'ophia j. jo
tan!em dos 11! teta e:n un al tra 1100. Jo :par ;pocque no vaig caure del meus

era olavat El la paret, oemun. prastatge. 1 despr~s, mademoieelle •••, oom

us diueu?
-Byre ••• ,J ane Eyre.
- Aire? Bah'!No ho s~ dir. J3e1, doncs , el nostz-e vaixel1 es va aturar al

ma;,,!,abana de ter-se completament de dia, en una oiutat molt gran •••; una
c;iutat enorme, amb Oases molt negres i molt de fum, ban diferent de la oiu-
·tattan neta d+on ven!em, i el senyor Roohaster em va pujar a coll i ero va

duZ' aterra per la palanca, i la Sophie venia al darrera, i varopujar tota
en ~ ootxe que ens va portar a una casa m~s gran i m~s bonica qua aquesta.
i deien que era un ho"tal. Bns hi vam estar gaireb~ una setmana, i la 80-
phia i jo ana.vem a pass~jar cada dia en un 1100 verd ple d'arbres, que en
deisn al paro. Alla hi havia molta nens i un. estany pIe d100ells preciosos,
i jo e1a tirava mollea de pa.
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- L'entaneu quan enraona tan de pressa? -13m va pre ntar la senyora
Fairfax ..

Jo ;I.'entenlamolt b6, perqul! estava aoostumada a l'eloqü~noia eleihadama
.t.ta:rnQUIl Pierr$t.

--Voldria que li'~regunt6ssiu pela seus pares --va afegir la bondadosa
senyora_. Qui sap si els ~aoorda •

.-Adela --11 vaig dir--, ~nb qui vivías quan t'estaves en aquella oiu~
tat tan bonica de qu~ parlaves?

-Valgo viura molt temps ame la mama., pero se·n va anar al 0131. La meva
m~a rotansenyava a cantar i El baIlar, i a dir versos. Venien molts senyors
i senyores a veUl'e la mamat i jo ballava davant de tots o m'asseia a la fal-
da GPalguns i els cantava una oan'9~. Era molt diveJ:'tit.Ero voleu sentir
cantar?

134

llavia acaba t, d ' esmorzar, de maner a que li vaig donar perm!s par fer una
demostraoi~ de las sevas hab:i.litats.Va saltar de la oadira, slenfil a la
meYa falda, es va tirar anrera ela cabella arrissate i, tot unint las mana
al Si9U davant amb coqueteriai a19ant als ulls oap al sastre, va oomen9ar

ti Qa.ntar una ~1a d'fopelf'"a. Es tractava d 'una dona abandonada, que, dospr~a
da p¡or~ la perf1dia del seu amant, apel.la al seu amor propi: 9S vesteix
amb les :cobes m's fines i les joiea m~s precioses, decidida a conc~rrer al
ball aquell vespre, al q,ual assistir~ tamb~ el deslleial adcr'ador-,per tal
de demostrar-U" amb l'a1egria. del seu aspecte, qu~ poc l'ha afectada el
seu aaaadonamen t ,

El tema em va semblar ben mal aaoo111 t par aaatar-d.euna oriatura. ~,al-
grat reoon~~er que la graoia consistia prec1sament qUE) foasin une llavis
infantil.s ela que prQferissin aqQ.lellesamargues queixea dfamor i de gelo-
sia, no par aizo deiXava de pensar que era una Oosa da molt mal gusto

LtAd~le va cantar entonant bastant b~ i amb tota la naivetá de la sava
edat. En acabar, va saltar de la meya falda i anuncia:

-Ara, mademoisel1e, ua recitar~ una poesia.
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r adoptant una. posa adequade., va ccmencaz- dient:
-uLa;L1@6 des Retelt

, fabla de La Fonta1ne.
1 va declamar la faula arabun ~mfasi, una cura en la puntuaci6 1 una

modu1aoi6 de veu, I!!!tWwj«lsQV8Í1118a. au! coro amb uns gestoe tan esoaiente,
que demostra:trenpe..lesaméntles mol tes vagadas que 1i hav í.en fet a sajar
aquel! reci t,a.t.

- Te la '\Té, ensenyar la teya mama aquesta faula? -11 va1g preguntar.
--sí. I ella eolia dir-ho d'aquesta manera: It Qu'avez-vous done? lui dit

u,!!~de Ces rats¡ ;earlezl't. Llavors em !teie ai:xeoar la ma••• t aix!, perque

record.~s que havia d'aixecar la veu en fer la pregunta. Voleu veure OOm

ball., áFa?

--No, ara no. Despr~s que l~ teya mama se'n va anar al eel, coro tu dius,
amb qui vas anar a. viure?

-Amb madama h~d~rio i el seu marit. Ella es va fer carrec de mi, per~
n0 ~s parenta meva. Ero aembla que deu ser pobra, perque la seva e sa no 6s
tan bonica ooro la de la roam~. Pero m'hi vaig estar poo temps amb ella. El
senyoz- Rochester eln va preguntar si m'agradaria d 'anar a viure amb ell a
Anglaterra, j. jo 1i vaig oOJltestar que si, parque ja ooneixia el senyor Ro-
cheste¡- abana de con~ixer madame Fr~d~ric, Ji aempre havia estat molt amable
amb mi,. i em regalava vestits i joguines~ Pero ja veieu que no ha complert
el que em va pro.mstre, pe;rque mtha portat a Anglaterra i ell se n'ha anat,
i ara nO el veig mu.

En acabar d'esroorzar, 1'Adele i jo vaID pasear a la biblioteoa, la qual,
par oñdre e.xpraasa dal sanyor Roohaster, segons que samblava, havia da ser-
vir d'aula. La majoria deIs llibres eren tancate amb pany i clau en pres-
tatgea protegits per vidres, per~ havia dei:lCat un armari obert que conte-
nia tota ela textos neoessaris par adquirir les nocions elemental s de la
primera ensenyan9a, i diversos volums de literatura amena: :poesia, biogra-
fies, viatges, unes quantes novel. las, etc. Vaig Buposar que al eenyor Ro
chestsr considerava qua a.quella llibres bastarien par omplir les necessi-
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tata de lectul'-ade la institutriu, i, en ef'ecte, de moment em van satiefer
fo1'98• Compa:r:'atsamb 1'eseas aasol'tit de lectures que, de tant en tant, po-

dia gaud1r a 1owood, aquells 11ibres em semblaren un abund6s arsenal d'ins-
trucoi~ 1 d'entreteniment. A la mateixa sala hi havia un piano vertical,
ben noui afinat, així ClOro un cavallet idos globus tel'l'aquis.

Vaig poder oonsta.tar que la meya deixebla era prou docil, pero m~s
aviat poo aplicada. No estava(acostumada a concentrar-se en cap mena d'ocu-
paci6 d'una manera regular. Vaig considerar que seria impl'udent d'exigil'-li
maaea d'entrada, de n,anerl:!.que, després de parlar-11 molt i de veure que
havia apr~s una mica del que 1i havia ensenyat, i per tal coro ja era gaire-
bé migd.la, la vaig dli.ixar tornar al costat de la seva ainadera. L'Lavors

em vaig dedicar, fins a l'hora de dinar, a fer alguna dibuixoa qua poeuessin
ser d tutil! ta,t peZ' a la nena.

Quan pujava a buscar la meya carpeta i ala llapis, em va cridar la ae-

nyo.ra Fai:rfax.
->:lUpOSO que ja. s(hauran acabat les hores de olasse, o.i? -va fer ..

Em parlava das d '\lna sala que tenia les portes obertes, Vaig entrar-}li~

L'e,atan9a era amplia i ".21!i._.lllfluxesa, amb cadires 1 oort1natges varmells,

una catifa turca, les parata revestidas de noguec-a, un gran finestral amo
vitralls i un scstre moltalt, decoratamb magn!f1ques.motllures. La se-
nyora Fairfax traia la pols d'uns garres de poroellana fina., que hi havia

sobre el trinxant.
- Quina sala mé:sbonáca l -vaig exclamar, mirant al meuvol tant, car

n'lai abans no nfhavia vista cap de tant imposant,
_s!, 's el menjado.r. Ha ÚJUIiI' vingut a obr1r la finestra perqull es

ventili una mica i hi entri el sel. Les cambres quan _ astan tancades fan

0.101' de resclosit .. Aque11 salonet sembla una cripta.

Assenyalava una arcada situada davant per davant de la finestra i 00-

beiL"ta·:per una gI'uixuda oortina ptITpura, que ara estava recellida. Vaig

pujar ala dos gr.aons i vaig dona1'-hi una ulladaf. Vaig ten!r la senaac1ó
v
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d'estar eo.ntemplant un indret encantat, de tant praciós co era tot el que
ve Len e,ls IDEt.US ulls poc ElNesats a tanta meravella. En reali tat, no era m~s
que una gal~ta seguida d'un recambr~, ambdós recoberts de sumptuo es cati-
fe¡;¡ blanquea, ornades amb garlandes de flors. Els enteixinats eren blancs
també i l"e:p:resentaveng<t>timsde re!m i pampols;- ....." en contrast amb aquella
blancor, les otomanas i ala divans aran de color carroes:!ban viu. Pitxers
de oentelleJant cristall de Boh"ámia" ve:rmal1s comrobins, ornaven la lle1%a
de la Xemaneia, de phl.lid marbre dEl Paros, 1 una enormes miralle col.10-
cate entre les finestres multiplicaven aquella reescla de neu i da foc.

- Qu~ ben ordenadas manteniuaquestas estancasf sanyora Fairfax! -vaig
dir-. 'Ni Uila .mica de :pols, ni cobertors par als moblas ••• Si no fos par
la f'redor qua hi fa, dirias que són ha'bitades permanentment ..

-.'ts qU9t senyoretatl!yre, per b~ que al serwor Rochester ve poquae va-
gadas, quan arriba ho fa sempra d'improvla. 1 com que he observat que 11
displau d I all~ m~s trobar les coses desendre9ades, .1 que tot vagi en doma
per posar ordre quan ell axriba, procuro ..... mantanir les camores a punt •

......Voleu dir que el senyor RDchester ~s un horne exigent, tocat i posat?
-No pas exces/¡3ivament.Pero E1suna persona de gustos i costums refínate,

i vol que tot r(¡)sponguial eeu taranna.

- V~s 11 teniu afeote? ts una persona apreciada per la gent?
_Oh, sI, la seva .fam!lia ha esta.t aempre lllo1trespeotada aquí. Gaireb~

totes les terrea de la rodalía, fins alHt onarriba la vista, PU WfrYjnals
Rochaster des de temps immemorials.

--B~, pero, deixant a part les propietats, sentiu eatimaoi6 par ell?
~$ apraciat per les seves qualitats?

--No tino cap motiu per n~ apreoiar-lo. 1 cree que ala arrendataria
él oonsideren un amo just i gener~s, par b~ que mai no ha viscut maasa entre
ella.

- Pero no t" cap tret \peculiar? Oom ~s, en un mot, el seu oaraoter1
--Oh, el seu earacter és irreprotxable, segons cree. Potser ~a una mi-
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l'entapissat¡l deIs qua1s encara conservav~ vestigis de valla brodats, obra
d'uns dite que ja faia duea generaciona s'havien convertit en pola a la se-
pultura. Totes aquelles reliquias atorgaven al tercer pis de Thornfield Hall
l'as aete d·una llar del passat~ un altar de la em~ria. A mi rn'agradava
el sileno~, la plaoidesa, la foscor d'aquells llocs apartats, durant al dial
pero par ras del m~n no mthauria quedat a dormir una n1t en ~ d1aquells
llite amples i feuues, taneets alguna, coroarmaria, b portes de raure,
o proteg1ts, d1altres, per antiguas oortines a l'engIaaa, amb estranys bro-
dats qU,g representa.ven e:X.~t1quesflora, ooalla n¡~sex~tics encara i estra...
retes figures humanes, ja que Da devien adquirir un aspecte espant<1s a la
,nit, quan els il.lumin~s la pSl.lida i somorta llum de la lluna.

- lii dorman els eria.ts. en aquestes oambres? -vaig preguntar.
-No. Aquí no hi dorm mal.ningÚ,.Ele criats ooupen dtaltl'ashabitacions

m~s petites lit la part del darrer~h Segur que'Fi a Thornfiald Hall hl hagu· a

un fantasma, aquest seria el seu agatall.
_Segur que et..Aix! que no nthi ha, da :fantasmes, aqu!?
-NQ n 'he senti t a parlar mai -responguá la senyora Fairfax, eomr-Lan t ,

- Tampoc no en registra cap la tradioi~? .Ni s'exp1iquen 11egendas o
hist~rias de tanta,smes?

-Creo que na. I a,ixtnque diuen que, als seus tamps, els Rochester
eran una 11ei de gant más aviat violenta que no pes pacífica. 'er~, potsar
ás arran d'aixo que $l'a reposan trenquil.1ament a les saves tombiJs.

- ..A......, tldesprés de la fab,rosa turbulencia de la vida, dorman tranquils"
-va1g mus s!tar-. 1 onem porta.u ara, senyo.raFairfax? -li vaig preguntar,
en veure que s·sllunyava.

-A dal t da tot. No veLeu veure el panorama que ea domina des de dalt?
La vaig seguir, pex una escala molt estreta, fins a les golfes, i des

~ ~ . terratdtal1a~ per una esoala de ma i a traveS d'una trapa, vam arribar al 1ÜldBJt¡

de la casa~ Ara podia veure l'interior deIs nius de la col~nia de gralles.
Par sobre els merlets podia contemplar els campa que s'estenien davant nos-
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ca estr61lV .. Ha via.tjat· d ·all~ ln~S, ha. vist mol tes coses d 'aquest m6n, di-

ría. jo.- Goaaria. aftl:'mar que ~:¡¡¡ ,inte14l'1;igent, perQ, en rea11 ta.t, no he con....

v6rua.·t maS,:sa amb ell.

- Qu~ ho fa que sigui 1lP. h~mlil4j}strany?

-No hQ :di sab).'1a. "';1r..... , no ~s :faoil d 'explioar-ho .... l'lo és res que

~oqu1, pe.l:'~·es :nota qu;.m us parla .• No se sap mai si ennaena en broma o serio-

samsrra, ¡¡¡;i eataenfadat o ·c()ntent ..... Jsn ti, no s-e 1 "acaba de cOUlJ)I'endre

mad, del tot-."'f 0, almeny,;¡, jo no ~)'1compIlane. Pero alxo no t$ cap irnpoI'-

tanc aa, j aqu.e &13 un amo roo1t Qo.

Aixo va aer l:ot el qu.e V8.:)..g poder-li 'treure, a la senY'o1'a JPa.irfax, res-

pso te al nostre amo. lIi ha persones que tenaZl la f'aeu I tat de no 'saber des-

oriure ele treta oaraote:dsties dIal tres pera.Qnes o Gosas, i aquella bona

senY0;t'B pertany1a, sens dub'te, a aquesta. mena de gent .• Lea meve s pregml'be,s

la so~pX'e~ient p$rb no assolien d ' 9$timular la aeva ir.lag;inaci6. Ala seua

ulls, el senyor Roehester no era m~s que el senyor Roahast$rt ás a dir: un

cavaller i un térrat:inent, res m's. Per a ella no ealia inda«ar ni valer sa-
ber res m~s, i. eVidEtnitroentt el meu desig d 'havar una nooi~ més definida de

la seV'a personalita.t la de;i.xava perplexa.

~'uan varo $ol'tir del roenjador, 13m va proposar de mostrar ....iae la J.'6sta de

la casa,. La vaig seguir :pujant i baixant esoales, admirant-ho tot, ja qua
tet era mQlt b9nie j. Cilstava ben ar.ranjat" Les oa¡n'bréS de la part del davant,

les vaig tJ"GiPar es;peeialmeJlt espaioses. i aJ,gunesdel tercer :¡5~s, fosques

i baixes de soske, eren :int~r~ssants :pel seu aire d'antigtlita.t. Era pales
que~ a. mida 'lue les lDQdelll anaven evolucionant, eLs mobles Q.&lspi:,;os J:.'in....

oipa.ls havien asta:t tranl1:l'portat.s alHt dallh LI escassa llum que psna tr-ava
pe·r les astretea finestre.s deixava entraveure oap9aleres da 111t2 qua te-

nien m~$ de cerrt any's; calaixeIl'&S da roura o de noguera. qua, amb els cape

de quet"Ubins i ela oomplicatsdibuixos en forma de palmera cisella.Xs a les
cantoneres, semblaven wod.els de ltArca del Testament; fileres da oadires

ve-nera,ble2,estre'tes i d,ta.lts respatllersJ =itli:USenoara m~s antias,
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tre COm un mapa: la vellutada i llustrosa esplanada da gespa que naixia
al la base B'risa de la mansi~; la prada, vasta com un paro, punt jada pels
arbres aDlfencs; el bosc, sec i daurat, di~idit per una sendera visiblement
envaida per la vegetaoié, m~s verda que no pas el fullatge daIs erbres;
1t esglés.ia a tooar d.e les portes reixades, la carretera, ala uaus turons •••,
tot resposant a l'esoal! del sol autumnal, i limitat per un horitz6 atzur,

138 jas:piat de b.Ianc perlat. No hi ha:viares d'extraordinari en a.quell paisetge,
pero ·tot era plaent de veuz-e,

fuan varoretornar a trav~s de la tral>a, b prou feinea podia veura
on posava als peus a 1f escala: les golfes em semblaveb. f'oaque s corouna rnas-
mOl':;t'a, en oomparaoi~ amb l'esplendida volta diafana que havia estat contsnplant
i sota la qual s'estenia l'esplendent perspectiva de la prada, el boso, els
verde tu:rons d.equa Thornfi.eld Hall n!era el centre, :1 que amb tant de del! t

havia admirat.
La senyora Fai:rfax es va entretenil' un instani par farmar la trapa. N,en-

trestant, una mica a les palpentes, va1g trobar l!entrada de les golfea i

valg ba.ixar l'estreta escala que condu1a al llarg passad:!s que separava les
caro"bresdel davant i del darrere del tercer pis. Era un corredor estret,
bah: de sostre i fose, amb una sola finastreta a 1 'altre cap i amb dues :fi-

leres de portes petites i negres, totes tancades, coro si fos un passad!s
del caste11 dáen Bar'ba Blava.

De scb te, uen tr-eavaneava s11enciosarnent pel corredor, vaie; sentir el so
que,menys podia imaginar-me d'o1r en un 110c com aquellc una riallada. Era
una _1IIIIi-. ria11a estranya, aguda, penetrant, trista. Em vaig aturar. La

r1alla stestronoa~ sols per un instante De seguida es va repetir, más forta,
cal' la prímelra 'legada, bé que molt clara, no era intensa, i es va convertir
en una estrepitosa riallada, que va ressonar en totes les solitl1ries estan-
ces, tot i que nom~s provenia d'una d'e11es, i jo hauria pogut in icar sense
equivooar-me quina era.

-- Senyora Fairfax! --vaig cridar, car vaig sentir que baixava l'esca-



Es va obrir la porta más propera, i en va sortir una. rrinyona.:una dona
que tindxia entre trente. :1. quaz-anta anya, de robusta oomplexi6, el roig

i cara poc a'tractiva. :.Diflcilroent es podria concebr-e una aparici6 menya

fantasmal i manys novel.lasoa ..
139 -Ma.sse. escandol, Grace -11 va dir la senyora :B'airfax-. ! ecor-da les

maves ordresl
La Graca va fer una muda reverencia i es va tornaJ:'a tancar a la se a

habitaci6.
-La tenim pez' oo»ir i parque a 'udi la. Leah en les feines dOln~stiques

--va ex' lioar la v!dua--. En oarta aspactas, no va a l'hora, paro, en ge-
neral, no hi ha res a dir. Per oert, com e'ha portat la vostra nova deixe-
bla atquest mat!?

v
La'conversa, aix! derivada devera ltAdela, va prosseguir fina que arri-

barem a les alegres i lluminoses regions inferiors. L'Adele va venir 001'-
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1a--. Hau sentit quina rialla? Qui 4s?
-Alguna de les criades, probablemant --va reslondre-. PotsGr la

Grac~ Poo Le ,
-Perb, l "heu sentida 'bé?

S, 1- 1, c.arament. Sovint la aerlto. La Grace eus en una d'aqud tes oanbras.
De vegade.s la Lean li fa companyáa i, 'luan astan plegadas, solen fer una
tabcla.~.

La rialla es va repeti+" aquest cop apagada, sorda, i tiaculrrdnar en
un curiós murmurio

- Gracs! -va cridar la senyora Fairfax.
Confesso que no esperava pas que re8pongu~s oap Grace, ja que la rialla

tenia un accent tan tragic, tan sobrenatural, COD!no l'havia Bentit nai. 1,
per bé í}.ueera pIe dia1 cil:'cuUlst~m/oia pcc prolHcia pez a lLaniíostacions

<:»
fantasmagoriques, jo no podi~ evitar liIiIIII!p d'experimentar un teClor su a1's-
t1ci~s. Aixo no óbstant, de seguida en¡vaig conv noer que era una ximple-
ria finsi tot el fe1t d'haver-me sobrssaltat.
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rent a reunir-se amb nosaltras al vest!bul, bo i axclamantl
"-Mesdames, vous etes servies! -i afagiat-- J'ai bien ~im, .oil

En efeote, vam trobar el dinar a punt, a la sala de la senyora Fairfax.
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CAPtTOL DOTZt

140 La promesa d'una vida sensa alts ni baixos, que les meves primeres im-
pressions a Thornfield Hall semblaven pronosticar, va comen9a:r a diesipar-ee
a mida queanava adquirint m~s coneixement dé l'indret i dale seua habi-
tante ..La senyol,'aFa1rfax era, coroaparantava, una dona bondadosa i de pla-
cid esracter, amb una bona edueaci6 i una intel •.ligencia mi tjana. La meya
deixebla ez-a una criatura vivas: que, per haver estat maese. aviciada i con-
sentida, de vagades era capriciosa; per~ ooroque estava enterament confiada
al meu earree, sansa in~omissions d'altres persones, de seguida va eSlenar
aqUlUls l>etite dafa/ctes i esdevingu~, obedient i aplicada. No posse!a un<:»

I .gran ta1ent, ni marcat treta de car~oter~ ni tampoo un espeoial deaenvolu-
pamen t de s'Eilntimentso d "1no11naeions, que 1'elevassin par sobre el n¡f¡vell
habi tual da les c:riatures da,la aeva edat, pe~o, així ma.teu,l~P~gnia vi-
cis ni deteotes que la situassin per sota draquell nivell. Va fer progressos
raohables en ele aeua estudis i han aviat va experime·ntar envers mi un viu
per bé quepotser no molt pr@fund afecte. 1 coro que ella era senzl11a, ale-
gré i am:iga de eomplaure, arova inspirar, al seu torn, la sufioient simpa..
tia perqu~ tetes dues ena sent!ssim contentes ¡'una de ltaltra.

ntra parentasis, aquest Ll.engua tge pot aemhLar tebi a aquella qui sus-
tenten solemnes doctrines sobre la naturalesa angelical de les criaturas i

sobre el daure que tenen ela encarregats de la saya educaei6 de professa.r-los
un afeote idolatrio. Pero jo no aserie pas per adular egoismes paterna ni
pe1' rapatll' tppios o dir ximpleries; jo no faig más que dir la veri tato Jo
sentia un sol"l!cit interes per ••• k la instrucoi6 i el benestar de
l'Adele, aix! oom una certa estimaci6, talment com experimentava un sincar
agralmerLt envera l'amabilitat de la senyora Fairfax, a qui apreciava de la
mateixa forma reposada i tranquil.la que ella ~tapreeiava a mi.

Potsar al~ ero oensurara quan digui que, en certes ocasions, quan 801'-

tia a passejar tota sola pel camp; quan baixava fins a les portee reixades



i contemplava la carretera, o quan, mentre l'Adela j gava amb la seva ma1-
nadera, 1 la senyora. Fairfax i'eia confi:tura a la cuina, jo ujava les tres
escalea, aixecava la trapa de les golfes, gr:i.mpavaper 1'escala de .' fine
al terrat i, des dtalla dalt, la vista satm perdia, per sobre €lIs camps i
€lIs turone~ en la tenue retlla de l'horitz~, aleshores, Riz dic, hauria vol-
gut tenir una vista que pogu~s superar aquell l!mit, que pogu~s arribar fine
al m~n actiu, a les ciutats i les regions plenes de vida, que coneixia per
referencias per~ qua no havia vist maL En aquells moments, anhelava posseir

141 m~s experiencia da la vida que no tenia; tenir traetes amb persones com ,jo;
co.n~ixer-lled'altres de ca.:ractermolt distint del d'aquelles que ara €1m vol-
taven. Apreoiava el que hi havia de bo en la sanyora Fairfax i en l'Adelo,
pero creia en l'existenoia d'una altra mena de bondat ~~s apasaionada, uo
desitjava ooneixer.
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(~i cm pot oensurar? Molts, sens dubte, que em titIlaran de per ona eter-
namént d.esoont~nta. P.erb jo no podia pas 9'1T1tar-ho:la inquiet-ud era oonSlibs-
tancia! amb la meya natural.esa, i de vagadas ero trasbalsava fine al unt de
resultar dolorosa. Aleshores, el meu linio consol consistia a pujar al tor-
cer pis, passejal' mnunt 1 avall pel passad!s, s0t:::>uraen el silenci i la so-
litud del 110e, i deixar que la meva imaginaci6 es rabe '~s a.nb les esplen....
denta visiona que se 11 oferien ••• i, cez tamen t, que eren mdl tiples i mara-.
velloses; daixar que el oo:r"bategu~s exultant, car, si bé el trasbalsava
1 '~l'1sia,tamb~,s "expandáa de vi tali tat, i, sobretot, parar 1'oralla interior
a un conta de l'of).fad6a,un conte que el creava la ava imaginaci6 i el
narrava cont1nuament, amanit amb tota ela incidents, la vida, el foo i les
sensacions que jo desitjava i que no trobava en lfexistencia que duia.

~s in&til aoonsellar calma als ~saars humana quan experimenten aquesta
inquietud: ela oal acoi~ i, ai no la troben, ella mateixoa la inventaran.
lii ha milions dtéasers condernnats a un destí m~s assossegat que no pas el
meu d -aquella epoca, i n thi ha milions que viuen en silencios revol ta con-·
tra el seu destt. NingÚ no sap quantas rabel.lions, a part de lee pol!ti-



quea, fermenten en ela anima de la gent ~ Se suposa, generalment, que les
""dones s~n m4s tranquil.les; per~ la realitat ~s que les dones aenten tal-

ment coro els hornes. qua als oal exercitar les sevas faoultats i desenrotllar
els seus esforsws coroels seus germans masculina; que sof'l:eixenuna rígida
l'epress16, una rest:ricci6 absoluta, exaotament com les que sofreixan als
hornea, malgrat que els m~s estrets de mires de.ls aeus oonglm~res privile-
giats eonside.r1n que elles s'haurien de dedicar tan soIs a preparar pl1dings
i la sarg1r mitjons, a tooar el piano i a brodar mocadora. ~s inaensat con-
derrmar....les, o ::dure-seIn, d 'elles, si asodz-en a reali tzar o a aprendne más
del que el costum ha dictat coro a necessari per al seu sexa.

Quan aropassejava tota sola, amb freqUencia sentía les rialles de la
Grace Poolet la ma'teixa riallada sorda, lenta, que, en sentir-la la primera
vegada , m'havia posat la.pell de gallina. 1J.1ambésentía eLa seua peouliers
murmuria, más estranys que les ¡-1a1les. lii havia dies que la Gl1aoe estava
silenoiosa del tot, pero en d'altres no hauria pogut deetriar ela aorolla
que feia ..Da vagadas, la veia 80rtir de la seva hab:1,taci6amb una palangana~
o amb un plat, o bé amb una ea:fata a la ma; baiXava a la cuina i, al cap
de poca estona, en rtJtorl'lava,generalment ( oh, ronl~Ultícleotor, perdona-m

l~ par dir la varitat nua!), portant una gerra de cerveaa. Bl aeu aspecte aem-
pre dissípava immediatament la ouriositat que les seves excentrioitats orals
deapertavenz sorruda. i lletja. com era, no posseia oap tret oapa9 de des-
vetllar intereso Alguna vegada vaig intentar d'establir conversa amb ella,
pe:¡¡o~semblava ser persona da poques paraules. Solia contestar-me amb mono-
811. Laba, que em traíen les ganes de oontinuar la conversa.

Els a.ltl'eshabitante de la casa: en John i la seva rnul1er, la Leah, la
minyona, i la Sophie, la mainadera francesa, eren persones com oal, pero
gens ramcu'ca.blesen cap aspecte ..Amb la Sophie solia parlar en francas i,
de vagades; 11 preguntava coses sobre el seu pa!s; pero ella no tenia dots
de narradora i, en general, les aeves :respostes eren tan sense solta i tan
enrevessades, que semblaven dites a posta per descoratjar-me a prosse ir
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:f'&nt PJ:'eguntes ..

Pasear,en al,s mesos d 'octubre, novembre i desembre. Una ,:¡~de gener~

la senyora Fairfax: am va demanar que deix:~s fer testa a lrAd~le, pe1'qu es-

tav!! refreiada. La menudava secundar la petici6 b un ardor que em va re-

cordar com n"eren, de :p1'e,c10608,per a i els diea de festa ocasional s en

la m6Va infantesa; vaig accedir, tot oonsiderant que feia b6 de o8trar-me

flexible en aquest aspecte~ El dia, b~ ,ue molt frad, era eS'pl~ndid~, sense
\!..-

vent. Call1sada dtestar-me quieta tot el mat! a la biblioteca, vaig aprofita!'

la circumsthncia. que la senyora l1'airfax havia eacri t una carta que calia

despauar~ per ofer'ir-me a dur..la,.EI.Hay. Em vaig posar el capell i l'abrio,

dispoaada a rec6rl'ar les dUBa millas de distancia comu=agradable pJlItlDIIlElilp

passejada hiverna.l. 1. 'Ad~le as va quedar llIB8f1@§"'"a confortablen.ent aaseguda

a la seva. eadireta, al costat del foc, a la saleta de la sazvora Fairfax.
1i vaig donar la sava. millor nina d..e cora (qua solia guardar embolicada b

:pa];l.s:rde plata en \Ul ... oala:ix), perq.ue jugu~s, aix! oom un 11ibre de

cQntes., par si es cansava de jugar amo la nina, Despr4s, vaig correspondre

amb un pet6 al seu; «Ravenea b1ent~t, me.bonneantie, ma ch~u'e 11 ademoise¡le

!!eannette", 1vaig amprendre la marxa,

El te:r:r.en,yel?s dur, hi havia oalma i el oam! estava Bolitari. De :pI" ex,

va!g caminar de pl"essa pá~ entrar en calor, i després va1g oomen9ar a cami-

n.ar m~s len tament,, per gaudir millor del plaer del passeig i del rnomant.

Eren les tres; tocaven justamant quan passava per sota el campanar de 1'es-

g146,1a" L·~mcant d'aquella hora residia en la suau i :pal.lida llurn del sol

que :U~luminava el paisatge" A una milla de Tlf\9hfield, la sendera, que a

1 test.iu 1'angalanaven les roses silvestres, i a la tardor, les avellanes 1

les ro~ras, ara. eneaz-a apa:reixia guarñida. par les gavarrares i els ar90s da

baáea coral.linas, si b~ les caractarís.tiques que ~s rotadali tavan a 1thi_

ve.rn aren el sou. aiIenc! i la saya solitud. Si bufava un ale d'aire, allí

no f'eia gens de remor, ja que no hi havia ubres defulla perenne, i els

esbarzera i avellanera romanian tan silenciosos coro les gastades i blanquea
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pedre.s del oamt. A. banda i banda, nom<3e hi havia campe, sansa hastiar as-
turant-hi, i els ocellets qua, ocaa1onalment, s 1tironaven ala ba.rdissara,
faien ¡'afeote d'asparses tulles seques que fine aquell morr:ents'havien
oblidat de caur~.

Aquella sendera s'enfilava ooata amunt f':1.nsa Hay. En arribar a m1g oa-
ro!, em vaig asseuee a.l ped.:L'!sdel portall d 'una tanoa. Embolcallada amb la

manteleta i amb les mans .. dina el roanegot, n sen tia fred, malgrat que
·1 .cobria elesteva ge ant, com he dell~ostravala capa de gla9 qua ~@:c!I!Il»l!tilbtai rie-

rol, ara conge1a.t, que s'b,avia format dssprés d'un rapid desgla9 d'une
mentre .quants dies abans, ... liav~a fet bo. Des del meu seient, es dominava Thorn-

field. el grle oasalot ernmerletat ara el punt destaoat de la vall que s'es-
tenia ale meua peus, cap al oant~ de ponent, es dre~aven ala arbres dol bose •.

fqsQoS
con'tr-a eLs qua.l s es l'etal1aven els/nl.us de garses.DJtlt»lt1DlIlM'h1 vaig estar
fine que el soL, carmesí i ben per:f'i1at, es va pon~e, tot enfonsant-ae
l'ere el eose. Llavors ero vaig tombar cap a llevant.

--.Bobre el oiro del tur& que es dre9sva a.lmeu davant, comen9ava a elevar-
se la lluna, pll.11da encara Qom un nl1vol lleuger, si b~ s'anava tornant
ro&s lDl'$illantpe1" moments. De les escasses xemeneies de Hay, mig ocult en-

tre els arbres, en sortia un :f.\un blavés. Encara quadava a una milla de dis-
tanoia, .pero en aquella absoluta quietud, pod La paroebre olaramant el debil
batee de la vida que l'animava. Sentia, a.ixí mateix, el ramoreig deIs rie-
rols; no hauria pogut dir en quines fondtu-ies ni en quina barranca, pero
a ltentorn de Hay hi havia molt!ssims turons, i sena dubte infinitat de tor-
rente solcav-en ele seus congosts. Tan gran era la calma, que igual podia
sentir la cantarella argentina deIs m~s propers, com el murmuti deIs m~e
remots.

Un soroll sobtat va rompre l'encantament d'aquelles do Ices remors: un
eolpejament soncr , un ms:rtelleig metEü.lic al tara la serenor del capve s-
pre, talment COro, en una pintura, la solida massa d'un panyal o el tronc

nu6s d'un roure enorme, esbossatl amb pinzelladas energiquas i colore foa-
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cos en primer terma altera l'hsxmon1a de les blave roun anyes 1luny ane s,
de l·asBolellat h0:rtiz~ i als n'l1vols aterie.

Era ev1dant que un oavall galopava pal oam!; les giragonaea de la sen-
dera eno$ra no me'l daiXElven Veure, per~ s'anava acostant. Va1g estar a

punt d' abandenar el ped.:rís, pero, com que el camino! era ,6tret, roIhi vaig

quedEQ:' pe:r de:1xa:r ...11 paS~ En aquella epoca ,jo era jove, 1 tota mena de fan-
tasias., ara. ru.t11ants, adt1a ldgubres, poblaven la meya ments els reoOrde

dela OGntes qu~ m~expli()aven de pat1,ta es barrejaven amb d'altres re embran-
0.$8, a les quals la jovanesa els atorgave una v1gor1a i una intensitat que
La inflmoia era :incape, d 'aportar. Mentre el oava11 s ' atansav8, i jo

lBIllU'8BR esperava, veure '1 apar~ixer entre la fosca, evccava certes rondallas
de la Bess!e, en les quals hi f;igurava un es:perit deLs comtata del nord
d'Anglate;t>~a" lmomenat uGytr8shfl, que, en forma da cavall.~:iula ode gO$

.gegant!, %'ooo1'r1a.als caminssoli taris i, de vagades, sobtava ela viatgare

tar($.ans, coro aquell oorcer~~~a es preoipitava cap a mi.
. si bé. ¡j delEl sentloa. molt a prop, __ anea-ll'a no el veis., quan, a mes/ s01'011 dela

cases, vaig notar moviment aota la tanca de baladres i, entre les branques

d'une avellanera, hi va.ig veure un gas enorme, amb taques blanquea 1 negrea
144 que as destaoaven elarament co:ntllaals arb-ree. Era la replica exac'ta del

"Gytraah" dtil la Bessies una. bestia lleonina de peI llargu!ss;i.m i un cap
formidable. Va passar pel meu davant, pero, en total 8i16nc1; ni tan 801a
es va aturar a mirar-me, amb els seus estranys ulla preternaturals, directa-

ment a la eara, coro jo mig eeperava que ho ~ faria. El cavall va apar~iXer
al seu darrere~ un magnífic coroei, muntat par un genat. L'home, l'ésser
hUlllIt, va. :r;'OBapre 1 'eno811tameni; de seguida. N1ngt1 no muntava mai el "Oytrash"r

~
aq1,l$$t uava sampre s.ol. 1, aegons les refedmcies queÁ tenia, si bé el s

follete podien emparar-se del cos d'un animal, rares vagadas adoptaven la
forma humana,. No es tractava, dones, d"un "Gytrash", sinó sols d'un viatger

que anava per la drsgera oap a Millcote. Va passar pel meu davant i va con-
tinuar fent via,. Jo ja. me n 'havia dseentés, quan, de cop , un r-enec i el
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soroll d'una caiguda a~ van far tambar. L'home i al cavall aren aterra.;
l'an' al h8.via rell~scat sobre la capa de gel que cobria el oamI. El goa
va acudir,..bicorrent1 i, en veure el seu amo en un destret 1 sen .ir ala ra-

nills del cavall, es va posar a bord+b tanta for9a, que ela lladruoa
ressonaren per tota le.. contrada. Va comen9ar a donar voltea a l'entorn
deLa dos oaiguts, i despr~s va venir ooez-ent oap a. mi; era Púnioa ooaa que

podía :fer: no podj.a re06I'l;er a ningtÍ m~s en oerca d'ajuda. El va.ig segu íz-,

acostant-me al via.tger,.que en aquells moments bregava par alliberar-se
de 1"estre-p. Ele eeus esfol'yos eren tan vigorosos, que vaig aupoaar qua no
a 'havia fét·gai:re mal" perb, amo tot, li vaig preguntarr

EstatU..feri t, senyor?

Em va semblal' que prof'eria renaos, perb no ntestio segura. De totas ma-
néli'eS,~S indub1¡a.bleque r-emugava alguna cosa que li impedía de oontastro'-
me d.irectamant.

- Pue ajudar-vos d 'alguna manera? -vaig insistir.
--Ápartant-vos d'aqut --va raspondre, mentre s'aixecava, primer posant-sa

de genol1s 1 després dampeus.
Jo el vaigobeili'. A partir d "aque Ll moment , tot van ser palfltaixa,po-

tadas, esfor90s, aeompanyats de lladrucs i clapits, que eravan obligar a
allunyar-me a unes quantes pasaes de distancia; pero no vaig voler marxar
fina a veure eom acabava aquell incidente Tot va anal'bé: el oavall es va
alxecar de terra, i un en~rgic: If Calla, :rilot!l', va fer emmudir el gos. El
viatger aleshores, ba i aootant-se, es va palpar els peus i les cames, CClli

si volgu~s cerciorar-se que no s'havia romput cap os. Aparentment, alguna
cosa li devia f'ermal, parque s t acosta al pedr!s on jo m'havia aasegu t, i

s'hi va aseGure el1.
Pensant que pOdria ser-li ~til, 0, si más no, sol.lícita, vaig tornar

--Si ua hau fet mal i necessiteu ajuda, senyor, puc anar a buscar algd
a T~nfiald Hallo a Hay.
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145 -G:dicies. Hi anil'~ jo mateix. No hi ha cap os m2liJ.lmtil

mthe tor9at el turmall.
1 de nou es va posar dret, per~ no va poder xeprioir un involuntari:

fraoturatt nom~s

rr Ai! tt.

A lt111tima claror del dia i a la br111ant resplendor da la lluna, vaig
poder observar detingu.dament aque.Ll, home , Sota el gec de muntar que duia,
aob 0011 da pell i botbns matal.lios, no es pod1a apreciar amb detall la
S$va ootJlplexit), paro vaie; oomprovar que era d'estatura m1tjana i tenia un
p1il vigor6s. Era bru de cara, b trata. energics i un front ample; ela ulls
i les eSpeSl$6S oe11es denotaven ira i frustraoió, en aquella moments; ha.-
vía paasat la jovontut, pero encara no havia arribat a la mitjana edat:
de,via tenir une tr'snta-cino anys. No m'inapirava temor, poro exper1mentava

una carta timid.ess davant dtell. Si hagu~s estat un jova arrogant i ben
plantat, .no r;:¡lhauriaatrevit a interrogar-lo oontra la seva vo1untat, ni
1i hauri~ of~rt els meus ser-ved.a, sense havar-me '115 demanat ell. Raro.., 'lle-

gadas havf.a vist joves par~¡n90sos, i mai no havia enraonat amb cap , Sentia
una a.dmiraoi6 te~rica per la ballesa, 1Ieleg~..noia, 1 'haroisme i la faso:ina.-
ci~,pero si mai hagu.~s eonegu t una persona del sexe rr,ascul! que reun:!s

aquestes qualitats, háuria sabut inst:intivament que no podia sentir mai cap
ena de silJlpatia envers una noia ooro jo, i haul"ia fugit del seu oostat com

se sol ev.itar el foo, ala 11amps o qualsevol altre cosa resplendent pero
;perillosa.

Si, donas, aquell estrany n'haguás somrigut i contestat amablement,
(luan me 1i vaig adre9a.:r, o si hagués rebu~jat el meu ofGrime.nt d' ajuda ale-
grement i. agra!da, segurament jo Muria prossegui t el meu caro! sense ganes
dt~nsistir fent-li pregunta$. Pero la saya rudesa, llexprassi6 Gorruda del
seu rostre, em feían sentir segura i per aixo, en comptes dlanar-meln quan

el1 mtavia, vaig ferl
-:No us deixar~ sol, senyor, a aquestes hores, i en aquest cam! 801i-
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Quan va1g dir aixo., ell em va.miraN fina aleshores amb prou feines

slhav1a dignat olav~-me' una llambregada.
--I jO creo quef a aquestes hores, sou v~s qui hauria d'estar-se a

casa saya -va replioar-, si viviu en aquesta corrtr-ada, D'on veniu?

-D'all~ baU. No am fa por de sortir ni que sigui tard, quan hi ha llu-
na. Si velen, anir~ a Hay a buscar ajuda, amb molt de guste Precisament,
hi añava a tira~ una carta.

--V1v~ualla baiX •••, voleu dar en aquella casa emmerlatada? --va in-
.quirir, assenyalant Tho~nfield Hall, que ara as dea tacava clarament amarat
par la 1luID de la lluna, en co~trast amb el cel de ponent i els boscos, que

en aquella moments no eren n:u1s que una massa d 'ombrea.
-$1." senyor.

- De qui ~·s aquella casa?

~Del senyor Rochester.
-- El oone.;!xe.u., el senyor Rochester?

.-No; no l'he vist mai.
- 1!fE> viu a la basa, dones?

-- l no sabeu on ~$?

-No.

--No sou pas una criada, ~s clar. Sou•••

Va ewnudir, alhora qua obaervava la meva vestimenta, que, oom sempre~
era molt sel'1zil1a:un abric negre de llana i un capell negre de casto].:,no
prou elegante 'par a una jova dama. Com que semblava desconoertat, el vaig
ajudar:

--S~c la 1nstitutriu.
- Ah, la inatitutriul -va exclamar-o Que em pengin si no me n'havia

oblidat,t La insti tutriuf

I va tornar a examinar-me amb la mirada. Al cap d 'un instant, es va

aaxeoaz' del peth!s'l Quan val. intentar de caminar, va fer una ganyota. de
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dolor.

-No us pue demanar que aneu a buscar ajuda -va d.ir-, per~ poden aj

daz--cie una mioa v~s mateixa, si sou tan amable.
0#-,,;~l., senyor ..

- Ne dueu pes paraigua, que podria servir-re de bast~?

-No.

--Mireu d'agafar la brida del cavall i porteu-Io fine aquí. No teniu

pes por, oi?

'rota sola, no ID 'hauria pas atrevi t atooB.r un oavall, per~, en demanar-

m'ho una aItra persona, vaig accedir. Vaig deixar el .anegot al pedríe i em
vaiS' acostar al magn:tfio 001'091.', que era un animal eeperi·tat i, quan jo mal-

dava pe·r agafar la br¡ida, alzinava el cap, Vaig fer repetí ts esfor90s, pe-

r~ toren en va, i . oada vegada estava más morta de por de no rebre una

gui tza. El viatger ero va observar una es tona t , per fi, es va posar a riurew

--Ja veig que -va cür-, eomque la muntanya no vi:ndra mai a J11ahoma,

no tindreu m~s remei que ajudar TI ahornaa amar a la muntanya. He de pregar-

vos que us apropeu ..

Me.11 vaig apropar~

-Perd neu-.me -continua-, si erova1g obligat a utili tzar els vostres

serveis.

Va col.looar la feixuga m\ sobre la mava aspatlla i, tot reoolzant-se

en mi, amo un eert esforp i 'tanque.jant, va arribar fins al seu cavaLl , Un

OQP agaía la brida, ~l va dominar i s'enfilk a la sella d'un aalt, fent una

ganyota., eal' 1i .devia fer molt de mal el pau dislocat.

147 ... -Al!'a -va dir, daixant de moaeegar--se el llavi da bafx-«, doneu-meel

fuet, si us plau. Ha anat a parar sota la tanoa.

El vaig cercar i el vaig trobar.

-Gr'B.cies~ kra aneu a Hay a daspatxar la carta i torneu tan de pr-esaa

com pogueu~
Un oop d'espér6 va fa.r qua el cavall se sobresaltE1s i racul~a, de pri-
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mer, i després va comen~ar a trotar. El gos s'a:fanya a seguir-li als pas-
sos, i tota tres s'esvairen

lt oo~la bruguera que, a 1termas,
el vent arremolinat s'emporta"

Vaig prendre el manegot i v~ig oontinuar fent via. L'inoident era ja
una cosa del psssat per a mi. Si bé fou un incident sense import~noia, gens
novel.leso i mancat d'inter'6s, en cert sentit, havia oonstitult un oanvi,
durant un bl'eu instan·t, en la meva mano tona vida. La meya ajuda havia es-
tat sol.lici'tada.i t1til, i ero sentía comp laguda d'haver-la poguda prestar.
Per trivial i transitori que el fet semblés, havia comportat activitat a
la meva passiva existemoia. El nou rostre, de Olés a més, era oom una pintu..
re .. :flatnantintrodu!da a la galeria de la meva memoria, i un quadre dis-
tint de tota ele al tres, en primer 1100, .perqu~ el '8".88""."t!l1I1 modal era
un individu del Sexe mascul!, i~ en segon lloc~ perqu~ era bru, fort i fer-
reny. Encara ero semblava veure'l quan vaig arribar a Hay i vaig despatxar
la oarta al oorreu, i contihuava. veie,nt-lo mentre retornava~ csmf avall,
cap a caaa; En arribar al pedr1s del porte1l, em vaig aturar un instant,
tot mirant al meu voltant i escoltant, coro si esper~s sentir de nou si.resst
deIs cascs del oavall, aix! coro veure apareixer un altre cop el genet i el
gos de Terranova, semblant al Gytraah dels contes de la Beasie. Pero al
meu davant tan soIs hi destr1ava la tanca i un salze podat, qua es dre9ava
ben enla.ire oom busoant la llum de la lluna, i no sentia m~s que la remar
mol t lleu del'ltent entre els arbres deLs vol tan ta de ThDDnf'ield, El una
milla de di.stanoia. I quan vaig mirar cap avall, en direoció al murmuri
de la brisa, vaig veure que hi havia 11um en una finestra de la mansió i,

apressa.roomprenentque era tard, vaig DIINdln" el paa,

Vaig tornar a entrar a Thornf'ie1d de mal grat. Travessar el llindar sig-
n;ificava retornar a la inacjtivitat; oreuar el vest!bul silenoi6s, pujar

<:»
la :fosoa escala, ceroar la meya oambra solitaria i, després, trobar-me amb
la serena senyora Fairf'ax i passar la llarga vesprada bivernal amb ella, i



sanse ningtÍ m~s que 811a, significava sufooar totalmen.t la. lleuge-
ra exeitac16 provocada per la passejada, tornar a col.locar sobre les me-
ves facultats els gr11lons invisibles d~una axist~ncia planera i maesa tran-
quil.la, dJuna existencia la segure.tat i el benestar de la qual oons tdtu'íen
uns privilegia que ja no apreciava del tot. En aquella epoca, com m'hauria

48 agradat ae.!.' arrossegada par la turbolencia atesrosa d 'una vida de l1ui tes,
i ra,b1"ela 1119Ó d r amargues i dures experiencias, tot anhelant la serena
calma en que ara vivia! !, talment CGm aquell q,ui,cansat d'astar-se mo.l ta
sstona assegu't en una "butaCa massa oomQdau, desitja aixeoar-ae i estirar
les camas, i tan natural era.el desig de moviment que o:>:perimentavajo, sota
les mevEl'seiroumstancies, oOm ho lImIJ seria el seu, ateses les seves.

Vaig romanoejár davant Les portea reixadesj vaig z-orance jar al' esplanada
de gespaj vaig caminar amunt i avall par la voreral les portes v1dradea te-

n:iert ela portioons tanca1;a, de manera que no podia sotjar l'interior. La
"-

meva l:mima i els meus ulls semblaven allunyar-se d 'aquella casa llbbrega
-de la grisl!\.buidor plena de oel.les sansa 11um, com se m'apare.ix1a a mi-

devers el 0191 que s'estenia sobra meu, cerouna illimonsamar blava immaculada.
La lluna ascendia majestuosament, de cara al firmament, mentre anava deixant
cada vagad.a m~s enxere els oams deIs, tur-ons , del darrere deIs quala havia
sorti t, ccm si aspir~s d 'abastar el zenit, pou negr·e insondable i mcommeneu-

Z"able, i la contemplaci<'SdeLe tremoloso.s estela que seguien el seu cura em
feia bategar el OOl' i accej¡erava el ritme de la f.sang a les mevos venes.
Per~ sempre hi ha un petit detall que ene fa tornar a tocar de peua aterra:
vaig sentir el rel10tge del vestíbul i ja en vaig tenir prou per, oblidant-
me de la lluna i deIs estels, obrir la porta lateral i entrar a. la casa.

El vestíbul era ~osc, Cal' encara no havien encas 1 'única auanya de bron-
ze que penjava de ltalt sostre. Un c~lid resplendor banyava el trespol i

els gmawuw graons del peu de l'escala de roure. Aquella claror rogenca pro-
ven~a de ltampli menjador, les portes del qual eren obertes i deixaven veu-
re el foo encas, que es reflectia en el marbr-e de la llar i ela ••••••
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at.1altors de bronze, aix! com feia reseal tar cEtlidament als oortinatges por-
jJrats .1 ala moblee envernissats. Tamb~11.1uminava el grup de persones aple-
gadas davant 1fesoalfapanxas. Per~ amb prou feines havf.a tingut tamps de
prestar a.tencl~a l' alegre' barreja de vaus, entra les quals 13mva semblar

lb:ult:*.Iilil:Iuit distingj,r la da l'Adele, quan taw!Dlllltlla les portes es van tancar ,
ana.r

Vaig f\l1!W corrent a lacambra de la s9Jlyora Fau'fax. El foc estava en-
c~s tamb~; pero no pas les bugies~ La senyora Fairfax no hi era. En canvi,
va;i.g vetl¡'e~ as.eagut a la oatifa i oontemplant amb posat greu les flames,
un encrme gas ~ de p~l llarg, hlane i negre, talment coro el Gytraah

del oam.l. Era, tan igual, que vaigacostar ....ulthi bo i dient; "Pilot", i lla_

nimal S'$~9ai sa'ro va acostar a ensumar-me. El va1g acariciar, i ell va

mO~e la llarga Cua. Amb tot, ero feia una mica de basarda d'estar-me alla
sola amb aquell ~as,ermist91'i~a, que no sabia d' on aaví.a sorti t. Vaig tocar

la c.ampanet;~, ja que valia demanal' una espalma, i també valia. sabe~ que hi

fela all! aquell visitant. Va acudir la Leah~
- ... Qu~ hj, fa aqu~ aquest gas?

-Ha vingut amb 1 tamo.

- Amb qui?

149 -Arúo 1 'amo••• , el aa~vr Rochester, queaea.ha d' arribar.

- Ah! r l.a senyor<;loFa.1rfu. est\ amb ell?
-St.. i tamb~ la s6l'lyoreta Adela. S6n al menjador, i en John ha anat a

buscar el rnétge, perque l'amo ha s,ofert un accident.'l oavall ha caigut, i

ell stha dislocat el turmall.

- lUeavall ha ca1gu t al cam! de 1183?
a la ba1xadaf ha relliscat al gel ..

Ah! Porta'm una espalma~ vals, L9ah.
La Le,ah me la va ;portar. Va entrar, seguida par la senyoz-a Fairfax,

que. BBnVa repetir la notIcia, bo i afegint que el senyor Carter. el metge,

ja havia arribat i ara estava amb el senyor Rochester. Tot seguit, va eortir
corre-ouita a ordenar que preparessin el te. Jo vaig pujar a la meva habi-
taci~ a treure'm 1fabric.
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CAP);TOL TRETZE

l~O Aquell vesplf:'e,aparentmel'ltper indicaoi6 del metge, el eenyor Roches-
ter éS va gitar d'hora., i l'andem~ al mad, es va llevar tardo uan va bai-
xa.r, ha Va ferper aténdre el seu administrador i alguna deleseus arrenda-
taritiJ,que l'estaven esperant,

L'Ad~le i jo vam haver d'evacuar la biblioteca" que aquell dia havia
de servlr de sala de recepei~ per ala visitants. Van encendre un hon foo en
una eambra del primer pis, 1 all~ hi vaig durela "wlII*pBallllibres,i la vaig
arranja¡¡:-per convertir-la en la futura sala d festudio .En el cura del mat!,
em vaig adonar que Thornf~eld Hall havia oanviat. Ja no regnava l'habitual
silenci q. ·esgl~sia. a eada mo ent, re·ssonavenels copa 8. la porta o el so
d tuna oampaneta" O b& el$ pasaos deIs qui travessaven el vaat1.bul, així com
las veus 'tiJiOttLlPmWpniR8 de persones desconeguda~ que anra.onaven en Smm dife-
I'~nts "Iions apag,ats. Un eOI'Jl'ent vital del m&n exterior ooz'ria per tota la ca.-

sa.. E'l'apar causa d$ l'amo; pel' la meya banda, mtho éstim'ava m~s, que fos
• •aul..

L 'Adela, aqua.ll di.a, no esteva en disposició d 'estudiar. No parava dla-

nar eorrent fine él la porta i guaitar per sobre la barana, par tal de po-
dar veure, ni que fos de bursada, él senyo:r;'Rochaster. Despr~s, sempre tro...
lo. prét~t " . ,'h 11' b 1 '\..1t d!Java un ~per oa:Lx&rf com JO m 'o ma 'caava, am' e pz-opoa e pre-
sentar ...sa a la biblioteca, on jo sabia que la seva presencia no era desit-
jada. Quan m'enfadatra una mica., i aCQnseguia qua es quedés quieta, ella
continuava eaz-acnans 1ncessantment del eeu "ami onsfeur douard Fairfax de
Rochesterftt com .1i deia (jo ignorava fins aleshores el nom de f'onts de l'amo
de la casa), i comen9ava a :ter conjectures sobre els ;presenta que 11 davia
havel' portat, ja que, aparen tme:nt, la ni t abana havia insinuat que, quan
arrih~s el seu equipatga de lilloote, hi haur1a una capseta el contingut
de la qual seria d finter~s per a la menuda.

-Et cala doit aigpifier -deia-, qu'il laura la-dedans un oadeau poul'



1\
mOi,t,E1t. PEtut-atr& ;pour vous aussi, mademoiselle. onsieur a par14 de vous:
11 ro'a demand~ le rOID de ma gouvernante, et si elle n'átait pes une petite
person,ne,t8$$GZ minca et un p!! pan ;p~la. Jfai dit Q.u'oui: ollr c'est v.rai,
n ,est..-oe pas, mademoisel+!?

La me va deiXebla i jo varo dinar, com de costum, a la saleta de la senyo-
ra 'airfax~ Feia una tarda rúfola i nevosa, i ena vam instal.lar a la sala
d'estudi. A.1 capvespre, vaig daixar que l'Ad~le abandon~s ala llibres i se
n'anás a bah, ja que, pel relatiu s11ene1 qua hi regnava, i pel fet d'ha-
ver oessat de trucar gent a la porta, vaig conjecturar que el senyor Ro-
chestar ja es trobava lliure" Un cOp sola, em vaig acostar a la finestra,
per~ no es veia res. La lluro.del crepusole i ela flocs de neu formaven una
opaoa cOrtina que ocultava fine i tot els arbustos de l'eaplanada. Vaig

1)1 dei:x:a:rcaune la oortina. i me 'n vaig tornar al costat del f'oo ,

Eavia comen9at a tra9ar, en lee cendres escampadas, ia silueta del cas-
tell de lie',," Heidelberg, sobre el ¡(in, que recordava haver vist en algun
llQc, quan va entrar la senyora Fairfax, tot desbaratant aix! el mosa1c
que havia estat formant, juntament amb alguna penosos pensaments inoportuna
que havia comen.9at a congriar en la n:eva solitud.

-Al senyor Roohester 11 plauria que v~s i la vostra alumna baix:~seiu
a pz-endr-e el te amb ell al wew;WW",,, 8a16, aque st vespre' -va dir-. Ha es-
tat tan enfainat tot el dia: que no ha pogut ocupar-se de v6s fina ara.

- A quina hora pren el te? -vaig demanar.
--A les s1s. Quan ~s al camp, sol anar-se'n a dormir d'hora. t~6 valdra

que us cáPvieu de vestit. Jo us acompanyarE1 i us ajudar~ ••• Preneu l'aspe a.
- ~s neceasari que em canvil de vestit?
-B:I, m~a val. Quan el aenyor Rochester ~s aqu!, jo sempre erovesteixo
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al vespre amb roba adient.
Aquella formalitat la vaig trobar massa solemne, pero, aix~ no obstant,

vaig anar a la meva cambra i, amb l'ajuda de la sanyora Fairfax, erovaig
canviar el vestit ~egre de roba ordinaria per un altre de sada negra, al
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millor :1. Úlli<: veatit addioional que tenia, tret d'un altre de oolor gris
olar, que, d'aoord ala conceptes adquirita a Lowood sobre qüestions d'eti-
queta, eut semblava maasa elegant par dur-lo en ocasiona que no fossin molt
senyalades.

-Aqu! us f·al na un :t'ermall -va remarcar la senyora Fairfax.
Jo tepia Una pet.1ta agulla de perles, que m'havia regalat la senyoreta

Temple eom a. recorc1, ab:! qu.emW vaig posar, i varobaaxar , Poo aoostuma-
da cero estava a traotar amb persones desconegudes, la formal invitaoi6 del
sen;yor Roc.hesteraxa rn's una dura prova que cap altra cosa per a mi. Prece-
dida :par la sanyora Fairfax, vaie; entrar al BIIi1i menjador, 'A~rocurant de
roantenlr-me a la sava ombra~ mentre ñ travessavem aquella estan9a; despr~6
varo passar per sota l'afeada, que tapava la cortina tirada, 1 v
a l'elegant aalon.et"

,"obre la taula cremeven duas bugies de oera, i dues más, a la lleixa de

penetrar

la xemen$ia.. El FilQt eetava astirat fr.uint de l' escalfor d 'un foo form1-
dable, amo 1¡Ad~le age,nol1ada al seu oostat .• El esnyor Roehestez-,reolinat
en un divan, iamb el páu reposant sobre un cOixí, contemplava l'Ad~le i el
gos.El resplandor del foo 11 il.luminava la cara de pIe. Vaig recon~ixer
al mau viatger, 8mb les seves espesses aelles i el front quadrat, que en-
Cal"a ha sembla:va m~s per la for¡na en qu~ duia talIate els Jl!s".iUII! negres
caballa. Va1g raconeixer el saunas an~rgic, bé que no bell, 1 ele amples
badius, taue, a la .meva manera de veure, denotaven un temperament colar1c;
la boca, tan lletja coa el ment~ i la mand!bula ... , s1.,eren desagradables,
sanse oaP dubtet El seu tors, ara que no duia el gec, erova semblar que
harmonitzava ame als trets angtilosos del seu cap. Cree, amb tot, qua tenia
una bona figura, en el sentit atletio del moti poseeis. amples espatlles i

152 e.ra est¡ret de malu.cs, pero no era ni al t n1 gallard.
El aenyor Roehester devia advertir la nostra presencia, pero aparent-

ment no tenia ganes de demostrar-ha, car ni tan sols va a19ar el cap, quan
ens vam apropar.
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--Haus aquí la senyoreta, Eyre, senyor --anuncia la senyora Fairfax,
amb la aeva 'iI , .... habi tuaIl placidesa.

E11 va inclinar el cap, pero sense apartar ela ulls del grup que :forroaven
la nena i el goa.

--Que a'ass$gui --va dj.r, pwro hi havia alguna cosa en la fox9ada in-
clinaci6 del cap, i en el to impacient da la veu, que semblava volar ex-
pre'ssar algun sentimE!lntoeult-. Qu~ dimonis m'importa que la sanyorata Eyre
sigui aquí o: no? En aques"t moment no est10 en disposici6 da parlar amb $11a.

Vaig seUr'e ambabsoluta desimbol:i:ura.Una acollida cortesa probablement
m'hauria terba.t.,per~ua jo no hauria sa.but correspondre-hi amb l'adequada
gant.;illllsa..En canvi, aquella aspra rebuda no m'obligava a res, ena al con-
trW:i, el fet d'obei;t"U'anquil.1aro~tJ li;Iotala capa de lea bones maneres,
ero daixa,va en situaci6 ava,r.tatjosa!iDe m's a m~s, aquell oapteniment oxolmtrio
em resultava. interasaant, cal' sentía ourlositat per vaure ooro es oomportaria
a partir dta~uell rnoment.

Es 11a oomportar OOm ho ha:uria fét una estatua, '6 a dir, no va parlar
ni es va moure. La senyOl'a Fa.irfax; pensant, sana dubte, que _
alg1Í havia .de' mostrar-se _._.11' atent, va comen98r a parlar. Amb la saya
amabilitat habitu'al -i tan banaloom de cos tum-c-, ea va condold:fe del seu
6enyo;r, que tan enfeinat havia estat tot el dia, per les monaties que ds-
v;l.a ca.usax-li la dislooaci&, i va acabar recomanant-li que s'ho prengu~s
asuo calma i pac1enoia~.,

-Senyora, voldria prendra al te -va ferell, per tota raspo sta.
~ senyora Fa:;.rfax va oui tal'a tocar la campaneta i,. tan bon punt dugue-.

l'$n el servei, va p:rocedir a distl"ibuir les tasaas, als plats, les culleretes
.itots elá altres elements, amb extraordin~iaoeleritat. L'Adela i jo ene

varo aoostar a la taula, perb l'amo no es va pas moure del seu 110e.
- Voleu pa.sear la tassa al senyor Rochsster? -em va demanar la senyo-

re Fairf'ta-. A. l'.Adele se 11 podr áa va ssar •
Vaig far el.que am deis. Quan ell va prendre la tasea, l'Adela. pensant
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·esj-oe ;Pas2 monsieur, qu'il y a un cadeau pour kademoi elle Eyre
dana votre ;petite ooffre?

ui parla de l'eg ls? -va remugar e11--. Eaperhveu un :present, se-
nyoreta Eyre? Ua agraden els presenta?

! m 'esoru'ta el 1'081;1"9 amb els seue u11s foscos, irats i pene;'trants.
-....;;/

_No ha S~tsenyor~ Uo tino g;airecostum de rebre~n~ L'o:pini6general
és que resulta gra.'t.

153 L 'opinié general? Per~, v6s qu~ en penseu?
-Hauria de prand:r9 fm un car t tempa, senyoz-, 'per¡;od~r

~ eS pOi; ,~~e ~eresq~es Iraspo .al g ¡Na la vQstra acceptaci.o. Un p!t'eaent~·t::••. a..,e "te s '/\. CO~s~~¡7ar-neijtots 918 '
lo un hau1":1á d.j\ .,s¡ .•. . I . 1_ abane de donar una opini6
seva naturales$f,

obre la

155

mar:

--SenyOl"ota Eyre, veig que Rl1Jww"WWW.R,sou mE1acomplioada que l' Adele.
Ella, ni b~ em veu, em demana un. "cadeault a crita, mentZ'a que v6s, en canvi,
filosofeu l:;Iobre·La qüestié.

mera~~m~~t8 ~-Parque jo tine menys conf1a:n9a en els meue I('1\Que no pas 1 f dale:
ella potear estk acostumada a rabl"s'n, ja que iu que ampre li porteu jo-
guines; en canvi jo aro quedaria sorpresa, si elJlfeieu un :pl"esentl,parque

""-"s6c una desooneguda par a v6s, 1 no he fat res :per mareixer-me'l.
Oh, res da falsa modestia! He exal inat l'Adela i he comprovat que

1i heues'tat molt a sobre. La menuda no t~ un gran talent, per~t aix~ no
ebstant, en poa tem:ps ha progressat molt.

--Ja m'heu fet un present, senyor. Ua n'estic agralda. Per a una mes-
tra no hi ha res de m4s afalagador que sentir elogiar els prograeaoa del
seu deixeb1e.

-- Hum! --va fer el senyor Rochester.
I es va prendreel te en silencio
-Acostau-vos al foe -va ordenar despr~s, quan ja hay en retirat el
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servei, i la senyol'a,Fai1'fax afhavia instal.lat en un ra06 a far mitja.
Mentrestant, 1'Adela m'havia agafat de la ma. i em dula d'una banda a

11altxa de la sala, bo i mostrant-me els preciosos llibres i ala baIla or-
namenta que hi havia a les oonsolasi chiffonnieres. El varo obei1', com una
soldadets. l·.Ad~le va volar asure a la meya falda, pero horo 11 ordena que
an~s él. juga.r amo el Pilot.

- Ja fa. tres mesos que viviu a casa meya?

S~- :¡., senyor¡o

-- ;,r veniu de ...?

154

-De l' esoolada Lowood, al eomta.t de _.

- Ah, e!! Una institucié benefica.!'Quant de temps us hi vau estar?
-Vuit anys.

- V1Iiit suyal Deveu ser una persona que s'e.ferra tenas:ment a la vida.
Jo erais, que n 'hi havia. prou .amhla meita.t de temps per acabar' fina i tot
aiab algt1 que t1ngu~a una salut de ferro 1 No ro'eetrany a. que tingueu l'a8peo-
te d 'llll ~sser de 11a1 tre m6n. Em demanava cera és que feíeu aquesta Cara.

Quan us va1g top~ anit al caro! de Hay, no vaig poder evitar de pensar que
hav!eu sortit dfun conta de fadas, i vaig arribar a t~mar que no m"haguéasiu
embruixa:t el oavall. Encera no n 'es1;10 segur, que no ho f'~ss1u. i s6n

els'v@stres pares?
-No en tino~

-Ni n'heu tingut fila!.,suposo. Us en reoordeu, d'elle?
-No ...

--Ja. m'he imaginava.!' 1 alla a8seguda a la vora del cam!.eaperaveu la
vostra ganta:t,a, oi1

-- A qui, sen¡Or?
--Vull di1' si eapar~veu ela tollets del baael feia una nit de lluna

ide.al :per a ella .. MI afiguro que, com Elcastig per havar romput un deIs vos-

tres carolas magias, vau estendre aquella malaida capa de gel al mig del
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Vaág sacs~jar el cap.
-BIs follets del bose -vaig respondre, parlant b tanta seriositat

eom ell- van abandonar lmglaterra fa más de oent anys , 1 ni tan sols al
earo$.d.e HaYf ni ala cam:ps: deLs encontorna, en trobar!eu cap rastre. 1:a1 m~s

no tornaran a dansar d,ur,ant les ni te d 'satiu ni sota la freda lluna d 'hi-
VerIl.

La senyora Faipax hav1a,deuat de fer mitja i, amb les celles arqueja-

des, aeroblava demanar-se quina mena de conversa era aquella.
-Be, dones-va fer el sa.nyor Rochestér-, si nc teniu pares, deveu

teni..r parents: oncles :4 ties?
~io; no nlhe conagut mai cap_
- 1 la vostra casa?
-No. en tine, d,e oasa.

- r on viuen ela vostras germana?
-No tine nt germans :ni germanas •
...-Qui as va ráoomane,r <luan vau venir aqul?

-Vaig posar un anunc~, i la senyora Fairfax va z-eapondre al meu ofe-

;r1rnenil •

.....sf -va inter'Ven1r la bone S9-l1Yora, que ara ja sabia quin terreny
trepitjava-,l. oada dia cionograoias a la Providencia par haver e il.lu-

minat~ La senyoreta Eyra ha estat una, companyia invalorable par a mi, 1
una méstra bondadosa i efioient par a l'Adele.

·-No 001 que llQeu les eeve s vir"tuts -11. etziba el aenyor Roaheater-.
lUla el~g.is: no em convencen, Jutjar~ par mi mateiX. Per comencar , aque sta

senyoreta va provocar la ca1guda del meu oavall.
- Que dieu, senyor? -va exclamar la senyora Fairfax.
--A ella 11 he d'agrair aquesta dislocaci6.
La v1dua estava desoonoertada.
--Senyoreta Eyre, no hau visout mai en una ciutat?
-No, .Senyor.
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- Heu til'lgut tractes amb malta gent?
--Nom~s amb les alumnes i les mestres de Lo 'od, i ara amb leo perso-

nes que viuen a Thol"nfield.
-- geu lleg:t molt?
--Tan sols ela 11ibres que he tingut al meu abaet, que no han eatat

molt nombrosesni dtalte erudici~,
--Veig que hau viscut oorouna monja. Sens dubte deveu estar ben imbuida

dela precep"tes religiosos," Tino en't'asque el direotor de Lowood , en Brookle-
hurst '6 alargue, o1?

e'- .....:.1., S6pyor.

--I prebablement tetes les n~ies l'ador~veu, com totes le religio es
d'un oonvent adoren el seu pa,sto.r.

- Ohí no!
-I ho d;ieu tan fresoal Oon!que no? Una nevfcaa que no sent davooi6 pel

d tI r.·" 'b'" f' ill 1seu eacez o'. aaxo gaaz-e e es una a l.!'ll'laco b asfema.
-Detestav~ el senyor Brooklehurst, i no era l'única que experimentava.,~ ,mesQ~l..aquest sentiment • .r..sun home o;ruel, arrogant J., alhora, ltlDDmlW.WW9WflT Ens feia

tallar e La oaballa i, per economáa, compnave, aguIles i fil de mala quali tat,

que gaireb~ ni servien per oos1r~
- Quina u,Ianel'a tan aqui voeada d'entendre l'eoonomia! -va remarcar la

senyora Fail'fax, que ara seguia el fil del dHüeg, senee oap difioul tate

-- .I ~questea e6n les mostres de la saya maldat? --va preguntar el se-
nyo¡." Rochaste!'"

--Quan era l'~ic que a'encarregava d'establir el no~tre regim aIimen-
taxi, abana de la formaciód'un patronat, ene matava de gana. Una vegada
a la setmana ens feia morir dfavorr ent amo ela seua llarga sermons, i

cada VGspre ens llElgia llibresque parla.ven de morta sobtadea i del Judioi

litinal,que EU~S teíen agafar por fina i tot d'anar a dormir.

-- uina edat ten!eu quan vau ingresaar a Lowood?
-Deu anys ..
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-- l us hi vau estar vuit anys? A1eshores, ara en teniu divuit, 01?
Vaig assentir amb al cap.
-Lta.ritm~tica, sabeu?, ~e útil; sansa la seva ajuda, dif:!oilu.ant hau-.

ria pogut endevinar la vostra edat. lisuna cosa dif!eil de preoisar quan
les faocions 1 la c'omplexi~ d 'una persona estan tan en deeacoz-d, con!en el
vostre cae. 1 qu~ 111vau aprendre a 1owood? Sabeu mt1:.aica?

-Una mica,
-as el~: aq,uesta pe la resposta de rigor. Aneu a la biblioteca ....B~,

vull du que feu el favor d'anar a la biblioteoa. Dispenseu el rneu to au-
toritari. Estie aooetumat a dir que es faei aix~ o all~ altre, i a ser
obEtlt, i no pue pas violentar ele meua costums par v6ri,..Aneu, donos; a la
biblioteca, em:porteu-vos una espalma, deiXeu la porta oberta, aeíeu al
piano i toqueu algUna cosa,

Vaig obeir les seves indioao:l.ons.
-J a n'hi ha prou! -va c.ridar al1 al cap d'uns n inu ts-. Toqueu una

156 mica, ja ho veig, com qualsevol col.legiala d 'una eaco La anglesa, i fins
1. tot mi110r que algunas, potaer, per~ no pas b~.

Va;i..gtanoar la tapa del piano i vaig tornar a la sala. El senyor Ro-

cheater va: prosseguir:
-Aquest. mp.t!, 1 'Adela m'ha ensenyat una dibuixos que, segons diu, ala

heu fat v~s. Jo diría que no ele heu fet tota sola, qua, probablement, ua
va ajudar un professor.

-- No, 1 ara! --vaig exolamar.
- Ah) Veig q\1e taniu orgull. B~, porteu-me la vostra carpeta de di-

bUixos, si ~s qu~ eropodeu garantir que s~n autenticament vostresJ per~, si
no, m~e val que no obriu la bOQa. '~reconeixer quan un dibuix ha. estat re-
tocat.

--Aleshores, no dir' res, i jutjareu por v~s mateix, senyor.
Va:;1g anar a buscar la carpeta a la biblioteoa.
--Acosteu la taula --orden~ ell, i jo la vaig fer rodar fina al divan.
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L'Ad~l~ i la senyora Fairfax s'acostaren per veure els dibuixos.
--No us agomboleu --va fer el senyor Rochester--. Quan jo acabi, us els

anir~ paesant, per~ no us tiren a sobre meu.
Va axam;inar m1nueiosamant eLs dibuiXos i les pintures. En va separar

traf;!¡el.e altres traballe, un cop als va haver vist, els va apartar tot
dientt

-Endueu-vos-els al' al tra, tauIa, senyora Ii'aiff'ax,i mireu-los amb

l'Adllle. 1 v6a -va a:fegir, tombant-se cap a mi-, seieu i contesteu les
maves preguliltes.Veig que a.queste dibuixos van ser feta per una sola ma.
Aquesta m~, ara la vastra.?

1quan vau tenir temps de fer-los? Dev!eu trigar molt 1us devien
I

exigir malta dedicaci~.
-Els vaig fer durant les duea 111times Wa.cances que vaig pasear a 10-

wood, en qu~ no tenia cap alt1;"aocupaci6.
-- Dton els van copiar?
-Els vaig treu.re del meu cap.
- Dtaquast cap qua V'e'ig sobre les voatres aspatlles?
-31., aenyor~
--X, voleu dir ~ua encara hl resten d'altres coses semblants?
--Jo creo que a1., i oonf10 que ••• mil10rs.
:tUl va escampar les pintures al seu davant i, de' nou, les va anar con-

telTlplantalternatlvament •
.entr~ el senyor Roohester est~ ooupat, t'explioar~, eatimat leotor,

coro eren les pinturas. En primer 1100, he de dir que no eren oap meravella.
Ele temes, en efeete, eren fruit de la meva imag1naoi~. Mentre ala veia amb
l'ullespiritual, abans d'intentar Po de plasmar-los sobre el papel', eren
imposants; per~ la rneva .!La no va ser eapa9 de secundar la meya fantasia, 1
en cada cas el resultat fou una p~l.lida 1matge de ltesplendorosa obra que
jo havia concabu t ,
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Aquellas pinturas eren a l'aiguada. 1a primera represantava una núvols
baixos i l!vids, despla9ant-se sobre una mar emhrav1dac tot, a la distanoia~
quedava eoli:psat pela nl1vols, aix:! com bona part del primer tl~rlLe,o,

ben dit, les :primeres ()nadas~ Cal' no~~pareixia oap tros de terra. Un raig
de llum ponava en ¡-elleu al pal d 'una nau mig submeng í.da, sobre el qual hi

reposava un oormor~, negt'e i enorme, amb les ales esquitxadas d'escuma; al
bao hi aosten¡q un brsyalet, d '01', a b geInl1'eaenoastadas, qua jo hav í.a:pin-
tat amb als oolors m~e brillants que em podia proporoionar la meva pa1<3ta,
i ar:nb teta la resplendent definioi~ que el roeu 11api8 era capa9 d'a3s01ir.
Tot enfonsan"t-se sota l'au i el pal, el eadaver d'una persona ofaJ'ada sem-
blava fitar amb als ulla ooerte a trav~s de l'sigua verda~ Un bra9 delicat
al'; l'dnic membX'e clarament visible, el bra9 d'on ha-*s s'havia esllllv1a-
sat, o d'on havia estat arrencat, el bra9alet.

1".asagona pintura of'eria al primor ple solament el cim indistint duna
muntanya, amb una filar d Iherba mig aja9ada per la brisa. M~s anlla i sobre
l'hoI'it~~, el firmament, d'un color bleu fose, corosi fas al capvaspre, i,
dre9ant-se contra el cel, el bust d·una dona, pintada amb colors tan snaus
i f'Qseos com vaig poder obtenir. El front ara coronat amb un este1; les l!-

nias infer10ra eren vistes com a trav~s d'un vapor difús; ele ulle tenian
una llu1ssorfoaoa i irada, ala oabella flameja.ven ombrosoe, talment un nú-
vol esfilagarsat pel vent o per una deschrrega eleotrice. Al calI s'hi des-
*888$U taoava. un pal.lid reflez, corode llum de lluna; la mateixa claror
llau tenyia l'enfila!! da n vols d'on sorgia aquella visi6 de l'Estrella
Vespertina.

La tercera mostrava le punta d'un iceberg que perforava un cel polar:
üD feiz de raigs de IluID boreal s'a19ava en t~nues llaneea, eatretament
unides, tot al 11arg de l'h~ritz6. Projectant tot aix~ a la distancia,
aparaixia, a primel.'terma, un cap i era un cap oolossal, inclinat 18I81u de-
vera l'iceberg, fine a reposar-hi. Duea mans molt :primest unidas aota al
front, estenien, tot aguantant-lo, davant las facciona inferiors un val



negl's; s 'h! 1'ela visible, el front, blanc coroun os, 1 un ull de mirada
buida, fiza, ine~pre8siva, a no ser pei la lluentor vidriosa da la d sespe-
raci~~ Sob~e les temples, enmig els plecs arrugats d'un turban{de drap ne-
gra, amo la tenue consistl;ncia d'un m1vol, hi resplendia un anell de blan-
ca flama, Ol"nat amb aspUl'nes d'un to roganc. Aquella paI.lids rnitja lluna
que formava era "talment una cor-ona reialH, i all~ que oen,yia corouna dia-
dema.era "la forma que forma no teníaU-,

- lSreu feli, quan pintaveu aixo? -va del.anar el senyor Roohester, al
oap d'una estena.

-]'Phi oonoéntrava, senyor, i, s!, ara feli9. En un mot, pintar va ser

par a mi gaudir un dela plaara més grans de la meva vida.
158 -Aixo no ~s dir gran ooaa, Ela vostres :pIsara, segone que hau dit, han

estat ,es(;assos.Per~ gosar~a. afirmar que, meni:re donáveu a les vostree pin-

turas aquesta 'astra.n;'{smat:i,.sos,viv1eu en una mena de IIl6n de somnis prop1
deLs a.rtiste,a. Hi, dediola.'Ii'eumol tes horasper dia?

~Com qua nQ tenia ~es m's a fer, perqu~ estava de vacanoea, hi trabal-
lava del matí fina al migdia, i de la tarda fina al vespre. Coroqua els
días a l'eliltiu$~n llargs, aprofitava for98 el teropa.

-- 1 esteu aatiefeta del resultat deIs voatres febrosos esfor90s?
-Lluny d'aixll. Em 'tul'mentala difer~noia que existeiX entre allb que

imagino i l'ob:1"aacabada. En tota els oasos, imaginava coses que ac5cinca-
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pA9 de realitzar.
-No pas del tato Heu plasmat l'ombra del vostre somni, per~, probable-

ment, res aJa. No teniu el talent ni domineu la t~on10a de Partista en
plena madurase.. Amb tot, els vost1"es treballa sc5nmo1t aingulars, per ha-
ver-los fet una col.legisla. Qu,ant 8 les idees, s6n da na tur-a.Laaafant'ha-
tica. Aqueste ulls de 1 'Estrella Vespertina ele deveu haver vistos en un
somni. Coro, si no, hau:r:íeupogut fer-los tan clara i, aix~ no obstant, gens
brillants? Quina intenoi6 s'oculta en les sevas insondables pregonases? I
qui us va ensenyar a pintar el vent? Hi ha borrasca en aquast cel, i una
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brisa suau al oiro d'aques t tur6. On vau veura Latmos? Perqu~ aix~ ~s Lat os ,..
Teniu; g¡:¡al'deuaixb I

Amb prou teines havj.a aoabat de lligar les ointes da la oarpeta, quan
el senyoi.t'Rochester, tot consultant el seu rallotge, va dir bruscamente

-S~n las nou to.oades. Qu~ preteneu, sanyoreta Eyre" consentint que
ltAdble estigui llevada fine tan tard? Porteu-la al llit.

L'Adele Va :fer-ll l,lnpeté abana de sortir de la sala. Ell va acceptar
la as.:do:i.a, per~ a penes va demostrar m~a tendresa que b no hauria de o _
tra:tel l'ilot, o aá.gui, no pas raaaea,

-~Apat bona nit --~a fer, tot assenyalant la porta b un gest, com si,
ja cansa.t de la nostra campa.ny1a, ens acomiacié,s.

La senyora Fairfax va 1'eooll11' la seva labor, i jo, la meva oar-
peta. Vam :fel:'una lleugera rev,exlmoia al senyor Rochester, que ene va oor-
respondre fredament amb un cop de cap, i ens varo ~etirar.

-."lftI"hav!eu dit que el aenyol' Rochester no ara una persona eapec1alment

rara,~~ aenyora Fairfax --11 vaig comentar, quan vaig reunir-me
am.b ella. a la saya oambrat déspr~s de :ficar l'Adl:!leal 1lit.

-B&, 1 ho ~s?
-A mi. m'ha sam.bla. :l!!smolt voluble i reolt brusc.

-ts v6ritat. No lai ha dubte que 1'ot sernblar una mica estl'any, per~ jo
estic tan acostumada al seu taranna., que mai no ro'hi fixo. I de m~a a m~s,
si t~ un temperamen t fart, cal ser tolerant amb e1l.

159 - Per qu~?
-En part, per.qu~ ~s el seu natural ••• , i ningll no pot avi tar de ser

c@m ~s, i em Pal't, perqul:!el turmanten les preoQupacions, i aixo altera el
seu 66p9rit, sena dubte.

-- Qu~ &5 el que el preocupa?
-Par 'oornen9ar,. problemes familiars.

-Per~ si no t' fam:!lia•••
-Ara no, pero n 'havia tinguda ... o, si m~a no, tenia paren·h. F'auna
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anys va morir el seu germ~ gran.
- El aeu germtt gran?
-S~.L'actual senyor Rochester no fa paa molt que e tlt. en posaessi6

d'aquesta propietat, dau far Bola uns nou anys.
-Nou anys ~s f'OI'98temps. Tant se l'eatimava., el seu germa, :par no ha-

var-se consolat enesz-a de la seva perdua.
_B~, nG)••• " potear no. Jo creo qua hi havia oartes desavinances entre

els dos g.rmans • .El senyor lowland Roohester no va ser del tQt just amb el
senyQt" Edward~ i qu.i sap si nO va predisposar el seu pare contra all •. 1
pare 11 agi'adaven molt els diners i volia que ela b~ns de la fam1lia romM-
guess1n indivisos, i. aixo no obstant, desitjava ansioBament que el senyor
lildward tingués :fortuna, també, per tal de fe·r bonor al ncm, i, tan bon punt
va ser major dtedat~ v~ fer certes maniom;.es no masaa cIares, que van cau-
sar molt de mal. El vall senyor Roohester i el senyor Rowland es van posar
d'acord par d,1xar elsenyol:' Edward en una penosa situac1c1, 'par tal que

fer-~e unaes vei&s obligat a AP/fortuna. :No he sabut mai Den b~ quin era el oaracter

pree:ts d'aquesta situaci<5, per~ el seu esperit no va poder suportar el sofri-
Illent que va compoz-taz-; Com que no ~s home que perdoni :facilment, va partir
peres amb la f'am!lia, i durant molta anys va dur una vida errant~ Des que,
en morir el seu garmh sensa fer testament, va entraren posaessi6 de lthe-
r~ncia, no creo que hagi passat a Thornfiald quinze dias seguits. En el
fons, no m'estranya. que fugi djaquesta caSa_

,- :Par qult?
-Potsar 11 PQrta records massa tristos.
La l'esposta ara evasiva. Jo ha.uria volgut que fos m~s oonoreta, pero la

senyoz-a Fairfax no volia o no :pod.ia donar-me detalla m~s expl!ci te sobre

1 tOrigen i 8·1caracte.t' de lea preccupacions del senyor Rochester. ~ Ha-
vis donat a entendre que eren un misteri par a ella mateixa i que all~ que
sabia ho havia dedu1t fonamantalment a base de conjeotures. Sigui coro sigui,
era evident que volia canviar de terna, i per la meya part aixl ho vaig faro



1bO Durant els dies. segf1ents el vaig veura poques vagadas, al senyor Ro-

ehaster. Ale matins esteva rnolt ocupat en ala saua assumptes i, a 1 tarda,
el visi'tavan persones de Millcote o de la rOdalia, les quals, da vagadas,
es qusá aven a sopar amb ell. Qaan va tenir el turmall prou b~ er tomUl'
a muntar a cavall, sortiá sovint, segurament par retornar les vis1tes. ja
que, en general, no tornava fins a altes horas de la nit.

En aquel1 perloda, ni l'Adela solia veure'l amb freqUenoia, i tetes las

!llevesrelaciona amb ell 9,g reduiren a encontres casuals al ves"liÍbul,a 1 'el;1-

Qala o a la galeria; en aquestes ooasiona, e11, a vol tes, pas~ava pel meu
costat amb posat ~l"ogant i distant, tot saludant-me amb una distreta ine1i...
n80i6 de cap o una freda mirada; i, de vagades, erofeia una reverencia i som-
reJa amb cavallerosa afabilitat. ~ls~us canvís d'humor no em moleataven,
perqu~cQm:prenia que jo no h1 tenia ree a veure: als alts 1 baixos qua pro-
sontava el sau car~oter depenien da causes que no teníen cap re1a016 amb mi.

Un dia, que havia tingut una quants invi tata a sopar, erava de snar la
carpeta, sena dub te l¡er !M)stra;e...Loa el seuconi;ingut .. Aqual1s cava lIez-s
van marxar d 'hora, per tal d 'assisUr a una reunté a Millcote, segona que
aro va informar la senyora Fairfaxj pert:>, coro que la nit era humida :t inole-
.ment, el senyor Rachaster nG eIs va aoompanyar. Poe deaprE1s d'haver-sa n
anat els invitate, va tooar la campaneta i ordena que baix~ssim l'Adela 1
jo. Vaig pent1nar la nena i la vaig aTreglar una mioa. Despr~s de comprovar
que no hav!a de retocar res de la meva vestimenta senzil1a coro la d~una qua-
quera _...tot era masaa cenyit i llist fins 1 tot el caballa recollits en
unes t¡-Emest parqu~ as pOg".lée desarz-e lar-, vam baíxar ..L'Adele es pragun-
tava s1,~ fill'lalment, hauria arribat él seu petí t cof'fre, cal', a cauaa d 'un
e3l'l'or,a'havia endarrerit uns quants dies. Tan bon punt v entrar al menja-
dor, va Veure una capseta de cartr6 sobre la taula 1 va man1festa:r una gran
alegria, com si hagu~s sabut per instint de que es tractava.
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-- Ma b0~te!Me. boltel --va exolamar, corrent cap a la taula.
-sí, áqu! tens la teya boi te, per fi. Es veu que etsuna a t~nUoa pa-

risenoal Emporta-te-la a un rao~ i entretén-te treient-li les entranyes
--.va fer la greu i sarcastioa veu del senyor Rochester, muntant des da les
profundiclat$ dtuna i~ensa ."ma88 butaoa on estava enfonsat, al oostat del
foo-. Per~ no m'empipis -va afegir- donant-me detalls de l'operació ana-
tomica ni nQt:tcia de lfe.stat de les entrallyes, Fes-ho en si1enoi; tiena-to!
trtmqu;1l1e,enfant, comprende-tu?

161 L f Male, per~, no sembIava tenir neceasi tat que 11 diguessin qu~ havia
de fé~: ja s'.havia retirat a un sofa amb el seu tresor, i feina tenia a des-
lliga~ la oorda que fermava la tapa. Ravent el1minat l'imped~ent, i dés-
prés de treure una fulle d.epaper de seda, ea va limitar a exolamarJ

- Oh. ciel! guec'9st beaul
1 va l'estar absorta en extat;i.cacontemplaci<5.
- La $$nyoI'ata Eyre Efeaqu!? -va demanar ltamo, mig incorporant-se

$ la butaca pe;r mirar cap a la porta, on 'estava jo enoara-. Ah, b~, ve-
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~n:i.ui seieu aqu::l•._Va acostar una butaca a la seva-. No suporto la xez--

rameoa de les criaturas -va contill.uar-, ja que, vell conco oom s6c, no
oonservo cap record '1'adablerelacionat amb la xerrera infantil. .a.mre-
s'IJ,lta.riaintolerable passar tot un vespre tete-s.-tete amb un marreo. No
sJl1'etireum~s la butaoa, senyorei;a Eyra. Seieu exac'taaent on jo 1 'he 001.10-

oada"., si us plau, vull dir. Al diable tota aquesta oomplimentat Sempre
me nfoblido ..Tampoc no sento una especial afeocit5 a enraonar amb velles
ximpletes • .Par cert, m'oblidava de la de casa, i aix~ no esta bé: ella ~8

1 ~ ~una Fairi'ax, o es va casar amb un d'ells, 1 diuen que a sang as me a espes-
ea que 1 ,t aigua.

Va tocar la campaneta i va fer comunicar a la senyora Fairfax que la
in"titava a baixar al menjador, i la bona dona no va trigar a presentar-se,
8mb el covenet de la labor a la ma.

--Bona nit, senyora. Us he enviat a buscar par a una missi6 benefica.
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He prohiblt 11 l'Adele que em digui res a proposit dels seulSpresents, i

esta a punt dtesolatar d'alegria. Tingueu la bondat d1ocupar-vos d'esool-
tar-la i de conversar amb ella sobre el tema. Sarh aD~3i~3B~~

obres de oaritat más grans de la vostra vida.
En efecte, l'Adele, tan bon punt va veure la senyora Fairfax, la va por-

t~ cap al sofa i de seguida 1i va omplenar la falda lb els objoctes de

una de lea

porcellana, de vori i de cera que oontenia la seva bo~te, bo i donant ex-
plieaci.one tan vehemente com 11 he permetia el seu aseas domini de 11an-

glas.
--.Te he fet el papal' d'un bon amfitri6 -va prosseguir el sonyor Ro-

chaster-, brindant als meua hostes l'ooasi6 d'entretenir-se i, par tant,
quedo en llibertat de divertir-me jo. Senyoreta Eyre, t1reu la vostra bu-
taca una roica más endavant •••, encara estau maasa enr-er e, Des d'aqu:! no ua

puo veura bá sense abandonar la comoda p081c16 en aquasta butaca,coaa que
no penao pas fer.

Vaig oheir, si bt la mi m'hauria ~ agradat de romandre más a
1"ombr-a, 'per~ el senyor Roohester tenia una manera de donar ordres tan im-
pera.tiva', que t'ob11gava a obeir-lo sensa discutir.

}freID, he dit, al rrtenjadQl'" L ,aranya, que havien .. sopar,oom ancas per
continuava inu.ndant l'estan9a de llum festiva; el foc cremava vivament, i
les oortines pOl'prades penjaven, ~Jplies i sumptuoses, davant l'alt finestral
i al pes de l'elevada aroada. Tot estava en silenc1 i nom~s se sentia el
xiuxiueig de l'Adele, que no s'atrev1a a aixecar la veu, i el pepic de la
pluja hivernal contra els vidres.

El senyoz- Rcche stez-, que seia a la seva butaca adomae sada, oferia un
d'altres vagadas: el seu rostl'e no era tan sever ••• i las trista.

Tenia un sonriure ale llavis i li brillaven els ulle, si
b~ no podria a rmar que fos a causa del vi, pero ho considero molt probable.
Es trobava, en un mot. en l'estat beatífic de la digesti6, i es mostrava
,m~s expaneau i m~s indulgent que no pas al matí, quan adoptava una actitud
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r!gida i glacial. Amo tot, no havia desaparegut la seva sorruderia, mentre
mantenía el cap r~cl1nat contra el tou respatller de la butac J i el res-
plandor del foc 11 il.luminava de pIe les dures faccions i els graBaos ulla
negres; parque tania uns graBeos ulls negras, i molt bella, per cert, a les
pregonases deIs quals sthi endevinava, ara i adé s, un cart an.or-oedrnerrt , que,
si no era tendrasa, podia oonsiderar-se corouna manifestaci6 semblant a
aquest se,ntimant.

Feia una estona que contemplava el foc, 1llsntrejo observava el seu ros-

sonomia.
-Mtestaveu mirant, senyoreiia yre -va fer-. 1!:m trobeu atraotiu'?
i hagués tin¡ut temps da meditar la resposta, hauria denat una conte

1>ació convencional, vaga i oortasa; paro satrova escapar de la llengua sense
ni adonar-msfn:

_No, senyor.

- Coro11iha. D~u que seu una persona curiosa! -va exclamar-o Teniu
l'a.ire d'una ~Qnnette: tímida, callada, ~ seri~sa i candorosa, 1 aeieu
amb les mana a la falda, i ela ulls generalment olavats a la catifa (tret
de quan, oom ara, per(~em.ple, m'escruteu el rostre); en oanvi, si us fan
una pregunta o ~ comentari que no teniu m~ remei que conte tar, engegueu
una reSpol;lta,si no oateg~rica, almenys brusca. Que vol dir aixb?

-Jardoneu-me, senyor, si he estat massa franca. Raconec que hauria
d'havar oontestat que no ~s faoil respondre una pregunta sobre l'aparen9.;
que és una qttesti6 de gustos i que la ballasa té pooa importanoia, o una
ooaa aix!.

--No hav!eu de contestar res d'aixo. Aix! qua la bellasa té poca impor-
tancia! Ara, amb el pretatx de pal.liar l'insult d'abans, de calmar-me,
m'introduiU, perf1damsnt, un estilet a l'orella! Endavant: quina defeotes
€1m trobeu, digueu, ue ho prego! te que no tinc tote ala membres i totes lea

163 faccions coro tota els homes?
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-San.yor RQohester, permeteu-me que rectifiqui la meva primera res-
posta: ho he dit sensepensar. Ha. estat un disbara't.

-Aixo· ~e el qUé jo oree, i ara n1haureu de pagar les conseqUlmciea.
Apa, O'+,1tiqueu.-me: no us agrada el meu front?

Ea va tirar anrere els negres cabells ondulats que 11 queien sobre les
calles i va descobrir la s~lida :pxoteoci~ deIs ~rgans intel.lectuals, en
la qual, per~, hi mal!lcavan.lea protuberancies caraoter!stiques de la bon-
dat,_

l.

- 1 que., se.nyoreta, tino aspecte d t imb~oil?

--Al contr~i. senyor. Pensareu que ~s una descortesia, potear, si ua
pregunto, al meu torn, si sou un filan trop?

- .¡Ya hi tornem a ser! Una altra ganave tada, quan pretenia con olar-mel
¡ tot parque he d~t que no mfagrada traatar amb criatures i velles (sigui

bona minyona; ~
d1t en veu bab:a!). No, ;ODa .. , en general no seo filhntrop, pero tino
oonsoi~mcia.

¡ Assenyala les prominencies que, segona d1uen, indiquen aquesta qua.li-
tat, 1 qUe, afortunadsment per a el1, eren for9a notables~

--De m's a m~s --va afeg1r--, en una ~poca posae~a una mena de ruda bla-
nasa. de Cor. Quan tenia. la vostl'a edat, era un xioot for9& sentimental i

mfemoeionava dloilmen1l davant ela infortunats i ele deevalguts ..Pa:r~ des-

prés la fortuna mtha cOlpejat de tal manera, m'ha baquetejat tant, que ara
ero vanto de ser dur i resistent coro una pilota de goma roaaaiaea. Aixo no
Obst~,~,~gc vu.Iner ab.l.eper un parell de ienedures, encara tinc algun punt

flao, S!. Creieu que .ai:x:o ero deua alguna esperan9a?

-- Esperan9a de qu~, senyor?

- uDecididament ha pres maesa vi", vaig pensar, i no sabia pes com
respondre una pregunta tan peculiar. com podia jje-iS dir jo si tenia pos-
sibili tat de sofrir de nou una transforu¡aoi6?

-SeIllbleu mol t deaconcez-tada, senyoreta Byre, i si b~ v~s teniu tant
de bon1aa coro jü d .atl'sct1u, aquesta expressi~ de perplexi tat us afavoreix.
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D'altrEt bandat és convenient, perqu~ aix! no manteniu clavada la vostra
sacro tadora mirada en la meva fiso_mia, sinó que _ ea ded o a estudiar'

les :flors de la catita., Aix! que ja podeu continuar de aconcer-sada, Bona
minyofiá, aquest vespre em santo oomunioatiu i sociable.

1, dasp:r~s d 'aquest.a digressió, es va aixecar de la butaoa i es va
quedar dret, reoolzat a la llsua d.emarbre de la xemeneia. En aquella po-

¡js1e1e, se 11 veia el cos tan b~ oom la oara. L'amp1~ria del seu pit era
164 quasi desproporcionada en relaoió a la llargaria deIs seue membrss. Estío

havia un ~ tal aire d'sspontania altivesa en el seu posat, tanta natu-
ralitat en les sevas maneres,.-~~~!I¡t~g¡:Ii¡=.i~u~~rla ava a a-
ren,a exterior, una creen~a taJil.ferma en la importancia d'altres facultata
seves, 1ntr:.fni.ques o no, pero eom ti compensaoi~ per la mera manca dI trac-
t,iu personal, que, en observar-lo, hom compart1a inevitablement la indife-
r\naia, :i,p0tser d.'una manera. caga i ;tnoonsoien:t¡, se sentia inolinat a oon-
f'i~ en e11.

-Aquest v6spre erosento comunioat1u i sooiable -va repetir-, i per
aixo us he enviat a busc~, ja que el foe i ela oanelobres no ero feien prou
compan;yiat ni tampoc el Pilott ja que, COro tats els aeua cougeneros, no par-
la. LtAdale ocupa un n.ivell m~s elevat, pero no paa pz-eu, i la sonyora Fair-
f~, !dem. in oanvi, estio persuadit que v6s us podeu posar ti la meva altura,
si ua ha propoaeu. La primera vegada que us vaig invi ter a venir aquí, em
va.u deuar parplex. Dos;pr~s em '\I'a1gobl1dar de v6s ga1reb~ del totf tenia
d'altlrEls coses al cap_ .fero aquest vespra he deoidit e tal' tranqui1, evi-
tent 8110 que importuna i oercant a110 que em oomplau. I ara m'agradaria
saber m~s coses de v~s ••_, parleu, dones.

En oomptes de parlar, vaig somriure. i no pes d'una manera complaent
ni subm:issa.

--Va, par1eu --va insistir.
- De que, senyor?
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-Del que volgueu. Deixo l'elecció del tema 1 la manera de tractar-lo
enterament a la vostra voluntat.

J)'acord amb aixb, erovaig quedar callada. "Ji :tt::BlipJtIa espera que par-
li :pel'gust de l"axlu 1 de lluir-me, s'adonar~ que s'ha equ1vocat de per-
sona", vaig pensar.

--Us heu quedat muda, senyoreta Eyre.
Vaig oontinuar callada. Ell va decantar el eap devers mi 1 em va escru-

tar ele ullli¡;'
- Obstinada? -va fer-. 1 enutjada ..Ah, teniu rsó! Us ho he démanat

d'una manel:'aabsurda i gairebé insolent. Senyoreta Eyre, disculpeu-me. ua
consti, d'una vagada par sempre, que no us vull tractar com a una. persona
inferior, ~s á. dil' -va rectificar de seguida-, lÍnice.mentamb la superio-
ritat que oomporten vint anys de diferlmcia d'edat i més d tun segle d'ox-
per1encia • .Aixt, és lag! tim, .. et j ';y tiens, oom diria l'Adele. a en v1r-
tut d' aquesta, /;>'Uperjl¡oritat,únicament, que us demano tingueu la bonda t

depa.l'lar-me una mica, per distreure 'm d f al tres pensaments, doloro os coro
una plaga gangrenosa provocada par un clau rovellat.

165 S'havia dignat a dona;r-me una ex:plicació, quas1 una disculpa, i jo no
podia mostrar-me insensible a laseva condesoendencia.

-Mfag:rad.aria distJ;'eure-us, si pogu~s, senyor ••" amb mol t de guat, pe-

ro no s~ de qu~ parlurperqu~, coro puc saber quines coses us intereosen?
Pregunteu-me el que vu Lgueu, i ue contestar~ tarl b~ oom sapiga.

-Aleshores, i en primer 110c, estereu dtaoord 8mb mi que tinc el dret
de parlar-vos amb carta autori tat, d 'una manera brusca, po·tser savera, de
vegades, tenint en compte que, com he d1t abans, per ltedat podria ser el
vostre pare, i que, a m~s a mE1s, posseeixo una vasta experiencia, adquiri-
da viatjant par mig m6n i ·tractant mol tes i diverses persones, mentre que

viSa hau viscut aempre b la ma.teixa gent e11 una mataba casa.
--Feu coro vós vu1gueu, senyor~
--Aixo no és una rasposta, 0, ~s ban dit« ~s una rasposta molt 11'1'1-
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tativa, parque resulta evasiva. Contesteu cIar ent.
-Dones bé, senyor, jo cree que no teniu cap dret a manar-ma, simpla-

mant perqu~ sou más velJfoue jo o perqu~ h~giu vist 1.4smén , Aq esta supe-
rior1 tat que us atribuiu dependra de l'lÍs que hagiu fet del vostre ton¡ps i

de la vcstra e.x:'peri~ncia.
- Huml Aviat és dit. Pero jo no ho pue admetre, ja que aixo mai no

stadira al meu eas, par tal com n'he fet un ús indiferent, per no dir r 1

ús, de totea dues avantatges. B~, deixem de banda aquesta superioritat i
posem-nos d'aeord quet d'sra endavant, rebreu les mevas ordres sense efen-
dre-us ni epfadar-vos pel te autoritarJi.,us sembla b~?

Vaig sor.nriureen pensar com era curiós que el seny r Rochester semblava
o·blidax....se que em pagava trenta lliures 1'any pez rebre le seves ordres.

-Esta ulolt b~ que somri¡lgueu -:va fer ell, advertint instantani ent
\!.-

;La fdga~ axpressió-, pero parleu també.
-Estava pensant, senyor, que ben poques persones es preocupar1en de

pregunt~ ala S6ua assalariats si s'ofendran o s'enfadaran quan ela don1n
or41'es.

-- Assalariais? Oom? v6s sou assalariáda meya? Ah, sI: ffi'haviaoblidat
del soul Bé, doncs, posata en aquest terreny mercenar1, esteu d'acard a dei-
xar-me adoptar una. mica l'aire d'home superior?

~Ne, senyor, no pas en aquest terreny. Fero, at~s que ho havíeu oblidat
i que .. us preocupeu per saber si la vostra empleada se sent comoda com a
subordinada, bi estic d'acord.

W::?iruiei?cL-- 1 censentireu a dispensar-me que ~~~ de les formes i de
les frases convancionals, sensa suposar que l'om1ssi6 implica insolencia?

-Estic segura, eenyez , que no contondré ai la n.anca de bones maner-as
amb la insol neis. AIlo ho podria tolerar, pero cap ésser huma nasaut 111ure
no s'ha de sotr:.etrea aixo, ni tan soIs per un sou.

__ Ximplariasl La ajoria de les persones nascudes lliures se sotmeten
a qualaevol cosa per un sou. Per tant, parleu par v6s mateixa i no us aven-

l66
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tureu a formular generalitzacions _ sobre coses que ignorau en absoluto
tizo no obstant, en el fons, ua felicito per la vostra resposta, a pesar
de la saya inexaoti tud, tant per la manera que ho heu dit, eom par la idea
1mpl:{cita..La, mane%'a ha estat :franca i sincera, cosa poccol'rant. 1 contrari,
en aquesta casoa,un sol trobar afectaci6, fredor, estupidesa, la incompren-
616 m&s absoluta., en re'sposta a la franqueaa. Ni tres entre tres mil insti-
tutr1us inexPtIJte,ahaurien contesta.t coroho heu fet v6s. Per~ no ue en vana-
glol'ieuf si sou diferent de la majeria, no ~s pas merit vostre, sin~ de la
natura que us ha fet aix!, 1, comptat i de'batut, encara vaig maesa l1uny

en las l1léVe,scQnolusions, perqu13potser no sou millor qua les altres i teniu
intolerables def'eotes qué compensen les vostreo banas qualitata •

•tI auo mate1x us pot pasear a v~sl/, vaig pensar. Devia llegir aque t

pensatll;$nt en ela meue u11s, quan es van creuar amb ala eeua, parque eracon-
testa COmsi me 1 'hab-'U~s aentit expl'essar verbalmente

-31., .sf., taniu ra~ -va ,dir-. Jo estio carregat da 4efectes, ja ha s~,
i BO pretena ;pe,sde pal,liar-los, ua ho asseguro. Déu sap que no puc ser
RlaSSa sever amb ela altres, perqu~ la meya pr~pia vida t$splena dtexper~n-

cies i de f'ets, que amb j'llst!c1apodrian mereixar el menyspreu 1. les Censu-
res del pro!sme. Quan tenia vint-1-un anys, vaiS' enfilar, o, m~s ben dit,
ero van portar (j.a que, com a tata ela equivooats, m'agrada atribuir la rneitat
d~ la mala so1't a les circ~etancies adversas) par un caro! tortu6s, i des-
pr~s ja no vaig poder seguir el recte. Per~ jo podria havar estat molt di-
farent; podr1a havar estat tan bo com v~s.+., ga1rab~ tan put ••• i, per
descoroptat, m~s assell3at. Jo envejo la vostl'a pau d'esper1t, la voatra oons-
ciencia neta, la vostra mero~ria lliure de reoards ominosos. Una oonsci~ncia
aix~t bona minyona, deu sal'un tresor exquild t, una deu inesgotable de con-
f'ortaei&•••, 011

-- 1 coro era la vostra congc!~ncia ala divuit anya, senyor?
-OOUl: cale neta i clara, sanse que ni una gota d fa1gua bruta l'hagu~s

convert.ida en un f~tid panta. Jo era coro v~a; ala divui t anys. u, talment
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11caro ves, La natura volia que jo foa, en general, un ome bo, senyoreta Eyre,
un homa de' m~s bona llei, i ja vejeu que no ho séc. Podr!eu d1r que no ho
veiau.,.., si m4s no, erofaig la il.luai~ de llegir-ho als vostrea ulls

167 (p$r cert, vigileu el que exprssseu smb iVlI\8I_••• ". 1 f esguard, parque jo in-

terpre~o de seguida el seu llenguatge). De dono la meya paraula que die la
varitat: jo no sóc un oanalla, no ho crefiueu pas ... , no m'atribu!tsaiu pea
malvadas inc1inaoiolls. Jo astic convencu t que, m~s en virtut de les oirol.ur.s-

t~noiesJ que no pas per natural inclil'laoi6t s60 un ecador com n Ihi ha mol ts,
enllota,t en totes les miserables diasi:pacions amb qua

ela rioa i ala 1nútils procuren d'envilir la vida. Us sorpr~n que ua ho oon-
fesal, a1b::b? NQ us E;lstlraN.Vi, per'lue en el cura de la voatra vida trobareu
mcüta gent que, us cQnfiara, :involuntariamí)nt, ela sena secrets, perqu la
gent' sl;fbra.,d 'una manera. ;instintiva, corom'ha pasaa;, a mi, que us a timeu
mIs escoJ:tar ela altres :parlant d'ells mateaxca, que no pas parlar de véa
mateixa; desoobriran, tamb', que esoolteu sense menyspreu par la seva in...

diso:re016, sin~ amb una mena.de natural aimpatia, molt m~s consoladora i

estimulant perqu'e no és indiscreta en les aeves manifestacions.
- Ooro bo sabeu. ... , coro hQ podeu endevinal'~ tot aixo, senyor?
--Ho s~ molt b~. Par aiXo us parlo tan sincerament coro si eaorivfs els

meua penaamenta en un diari !ntim. POdríau d,j.r que hauria d 1havar proeurat
de ~parar les oircumstancies~ it"l~aé5...J t:nd¡-\<~a~; perh ja veieu

quo ~o ho vaig ter. En oomptes de rebre amb impasaibilitat els cops del des-
t!, erovaig desesperar i, des¡,r~s, vaig oaura en la depravaci6. I heua aqu!
que ara, qu.an qualsevol timple degenerat em fa fastic arran .. d1alguna
Cl)b~cenitati,nsignifieant, no pue considerar-ma pas millor que e11= no tino
m~s :rameic,lueoonfessar que ell i jo ena trobam al mateiX nivell. Tant de

<,

bo m'hagu~a mantingut ferm" .•", D~u sal'que he dio s1nceramant! Quan un cau
en la temptaci6 de pecar, després ha de safrir la pu.nyida del remordimant,

senyorata Eyrez el remordime.nt ~s el ver! da la vida.
-Perb el penediment diuen que ~a l'ant:!dot dtaquest verí, senyor.
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-..No ho ~·s.La reformaci6 ho podria ser, i jo podria reformar-me •••,
encara tine fOI')'a de V'olunta.tper ter-ho •••• si. •• Per~, a qult treu cap
pensar-ho, ai jo estic malelt? De m~s a m~s, per tal coro la feIicitat ,~s
negada irrevocablement, tine dret a gaud.ir els pIaars de la vida, i aix!
ha fa1", coati el qua coatí.

-Aleshores us degradaren encara m~s, senyor.

-Possiblernent. O potssr no, perqu~, i si puc haver un renovat 1 ÓJDI

dQ19 p1I!Ui~r?Un pIaer tan con:fortant i daIS' com la mel silvestre que l'abeIla
xucla al bruguerar~

-Sera arnarg oore la t'el, aenyor ,

- Ooro he sabau? :\110 l'heu tastat mai. Par molt seriosa que us poseu i

per molt aolemnement que em mireu, sou tan ignorant sobre aquesta qüe ti6
com aquest camafeu -i en va p¡-endre un de la lleixa de la xemeneia--. No
t· d f ~ ~ "f" ...enau 013.1' 'ret a er-me un sermo, parque sou una neo l. ca, que encara no
ha passat sota el portie de la vida i desconeix absolutament ele seua mis-
tarís.

--.Em 11mi to a r-ecoz-daz-..vos les Vost1'9S propies parau1es, sanyor: heu
dit que el pecat comportava remordiment, i que el rGIllordiment és el ver:!
de l'e~ist~ncia.

- ! qui parla. del pecat, ara? No sabría dir si la idea que m'ha passat
poI ca.p era un pecat. Jo cree que m~s aviat era una inspiracié que no pas
una temptaoi6: era una idea genial,. a.ssossegadora ••• , aix~ 31. que ho s~.
Sen té> que, torna: a temptar-me 1 1 us aeaegur'o que no ~s gens diab~lica, o, si

no ~s. se 'm presenta. engalanada coro un angel de lluro. Jo cree que h(.dtacollir

un visitant tan llumin6s quan truca a la porta del meu COl'.

-No ua en t:i.eu.senyor. No ~s un ~ngel vertader.
-Insisteixo. com ho sabeu? En virtut de quin instint p1'eteneu de dis-

ting1r un ~ngel de l'abisme d'un eroissari celestial •••, entre un ... guia
i un seductor?

-Ho jutjo per l'expressi6 del vost1'e rostre, senyo1', que s'ha t1'as-

168
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muda.t quan heu d;i. t que ua tornava la inspiraci6. E tic se
m~s desgraciat si feu cas d~aquesta suggestió.

-En absolut. Ero porta el missatge m~s emocionant del món. uant a la
resta, vós no sou pas la meva directora espiritual, de manera que no us
anw!p.eu.,V:;i.neala meus bra9oa, serafica aparició I

Aquesta frase la va dir cerosi s'adrec~s a una visiÓ, invisible a 'al-
tres ulla qua no fossin els seus. Tot seguit, despr6s d'estendro els bra-
~cs abarts, als va tancar sobre el pit com si abrac6s aquell ~sser invisible.

-Ara -va pr0ssegu1:r:,tombant el oap devers mi-, ja he rebut el ball
p$regr;l"l." una de! ta:td1sfressada, com ho 6s sena dubte • .M 'ha causat un

afecte benefie: el meu Cal' qua era una mana d'oasera, ara as convertir'- en
un sagrario

a que sareu

-En honor a la veritat, eanyor, nO' us entenc gens. no puc seguir la
vostll"aoonvarsa, perque escapa a la mava oapacitat da comprensió. Nom~s em
8€lIllbla. entendre un,a cosa; d1eu que no sou tan bo COI'l1ue agradaría de ser-ho
:i qua lamenteu la vostra imparfecci6. Abans em parlaveu de la vostra mem~ria.
plQna de mala ~'ec()l'dsi deiau que a.fio era un turment perpetu. Doncs b~, a.
mi ero,semb.Ia que, si us ho p¡>epQs~veu de debo, arribaríeu a ser al10 que
voleuser, i que a1, a partir d'avu1, comencéssiu a reotificar reso1udament
ela vostxes penaal!lsnts i ela vostres actes, al cap d'uns anys aoumularíau
un grapat de novelles i immaoulades rernembrancea, que podr:!eu invocar b

plaer.
-13en pensa.t i. mE1s ben di t; s6r¡yoreta Eyre, i en aque st mate1x moment

ja estic empedrant 1t 1nfern amb energía.
_ Com dieu, aenyol'?
-"stio ampedrant-lo de bones intenciona, que espero asran duradores

oom el a:!le:x;.n afecte.• des d'ara els meus penaamea ta 1 ele meus desigs
aeran mo1t distints deIs d'absns.

169 - I millors?
-l millora ••• , tant com 1'01' pur és mo1t millor que l'oripell. Sembla
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que dubteu de mi, pero jo no dubto gens. Conae al meu objaotiu i quins són
ala meus mot1us, 1 an aquast moment decretg7Üna 11ei, tan inflexible coro
les deIs medes i els perses, que ambdós són justos.

-Ng7g¡;~nsa.r, sen10r, si oal un nou estatut par legalitzar-los.
-Seran, senyoreta E;yre, encara que calgui un nou esta.tut. una inusitada

oembinaoi~ de oircumst~tncies ~ requerei.x una reglamentació inuai tada.
~Aquesta max1ma resulta perillosa., senyor, ja que és evident que es

pl.'estaa interprataciona abusdvoa,

Qu~ sentenoiosa asteu avuil Per~, juro pels meus d~us dom~stics que
no en far~ ab~s.

-Seu un ésaer huma i, par tant, fal.libla.
~-Ho sóc, i vós també. 1 qu~?
~t~e qu1 ga huma i fal.lible no es pot arrogar el podor que nom6s pot

ser conf1at a la suprema divinitat.
-- Quin poder?
-El de dir en nom d'una 1161 desconeguda i no sanoionada: "Aixo ~s

justl'~
--··A1x~ és juat'f 1 aqueata ~a la frase adient~ v~s l'hau pronunciada.
--Dones que sigui just --vaig fer, mentre m'aixecava, oO~3iderant que

no servia de res continuar una conversa que jo no entenia.
De más a más, intu1a que el caracter del meu interlooutor era superior

a la meva penetraci~, si m~s no, en aquell momont. ~ Ero sentia indeoi38 i

tenia la vaga sensaci6 dfinaaguretat, que aeompanya la convioci6 d'eetar
traotant un tema qué ignores.

-- On aneu?
-A portar l'Adale al llit, que ja sfha passat l'hora.
_Em teniu ;P0:r, parquo enracno com l'Esfinx.
-.l!il vostl¡'ellenguatge ás enigma tic , senyor, [Jero, si bá estic descon-

certada, podeu estar segur que no us tino por ..
--S!, que teniurpor ••• El vostre amor propi us fa témer que arribeu a
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dir un disbara.t.
--En aquest sentit, sento una cal' a aprensi6 •••, no voldria pas acabar

diel1t una xifllplel'ia..
--ni la digu~ssiu, ho far!eu d'una manera tan seriosa i ez-ena, que

jo me la prendr;i..a COJa una cosa. aasenyada , 'o rieu mai, senyoreta yr? No

ea.1 que ua molest~ssiu a contestar .... Ja he vist que ríeu poo , pero tambE1
he vist que podeu riure alegrement. Creíau-msl vó no ou austera el'na-
tuxalesa, -talment com tampoc jo no s~c un dagensrat per naturalesa.. lJla1-

.- -
guna. manera, la rigidesa de LOWQod encara pesa sobre voatre, obligant-vos
a d.ominar els vostres :¡¡ent1ments,a controlar la veu i a refrenar els gestos.
En presencia d'un homa (sigui l'amo, el pana. un germa o el que sigui) te-

170 niu por de riure massa alegrement, de parlar a.mbexceasiva llibertat o de
mour-e-ue amb masaa vivacj_tat. Per~. amb el temps; oonfio que aprendreu a
capten:1r-vos amb mE1s naturalitat en presencia meva, ja que a mi em resulta
impossible de tenir en compte lesconvenoions en el tracte amb v6a. Ales-
llores, el vostre eSg'ua.rdi ela vostres moviments tindran m6s vivaoitat i
seran IIl~S espontanis que no :pas ara. De vegadas veig que teniu la irada
dfun ooel1 ex~tic engabiat, c.¡,ue,allí dins, 66 un oaptiu inquiet, resolut
i vivaS', pero que, si fQ·slliure, volaria par sobre ela núvols. Enoara in-
sist1u a marxar?

-s6n les nou tooades1 senyor.
-Ta.nt ae val ....., espereu una mica. L'Adele no t' ganes d'anar a dormir,

enoara. En aquesta p061e1ó, senyoreta Eyre, d'e 'quena al foe i de oara a
la sala; puc observar-ho tot faoilment. Rantre enraonsva amb v6s, he estat
contemplan-t 1 ~Ad~le de tant en tant, ja que tinc motius per creure que 'a
una personeta digna d'estudi ...., motius que, algun dia, poteer •••, no, no,
ua els he dtexplicar~ Dance b~, fa uns deu minuts, he vist que treia de la
capaa, un vestidet de seda rosa. W-entre el desplegava, se 11 ha encas la
cara d'emooi6: porta la ooqueteria a la sang, al cervall i fins i tot al

moll de Le oaso a, Ha cridat; "11 faut que je l'esaaie, et a l' instant I eme!"
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i ha $o,rtit oorrant de la sala. Ara deu ser a la o bra de la -iophie,e
provant-se el vestit, i d'a.quí a una Inomenta la veurem entrar convertida en
una. C~l:l.neVarens en mil'liatura,tal com solia apareuer a....la esoenaris al
comen)1ament•••, per~ deixem-ho oérrer. De qualsevol manera, ela meu senti-
menta w~stendres es,tan a punt d 'axpar>'entar una commooá.ó, No 's més que
un pressent;i,me:nt"~ix;{ que esperem a veur e si es produeix.

Al cap d'un instant, varo sentir el trepig deIs peueta de l' dele al va _
tlb1il. Va entrar, transformada talment com havia predi t el seu tutor. Un vesti t

decelor r-osa, de setí;, mol t curt i d 'limpliafaldilla, reempla9sva el ves-
tit foso que duia abana; una garlanda de ponoelles de rosa cenyia el seu
fro:.nti eal~Hlva.mitges de seda i unes petites sandalias de setí blanquea.

Est ...ce que ma robe, va bien? --va exclamar, en irrompre a la sala-.
Et mEH;' souliers'l'TenE;lz" je crots que je vais df'ms.!~1

I, to"& esten~nt la faldilla del vestit, va travesear la sala de punte-
tse, fina arribar davant el senyor Raohester. en va giravoltar corouna
balla¡-wa. i, despr's~ es va agenollar als seua peua, alhera que exolamava:

-Monsie~r, ;levous remarcie m:Ule roie de votre bonté -i, tot segui t,

ineorl'0rant....s& va afegir: -C'ast camme cela que maman faisait, n'est-ce pas,
Monsiaur?

-- Exaotamentl -fou la resposta del senyor Rochester-, 1 ",9omme cela"
feia desapaI'~ixer els meue diners anglesos de les bu txaquea deIs meus pan-

171 talans 1>1'1 tanics~ Jo tamb~ ha astat jova, senyoreta Eyre, s1.,jove i cap
verd ..EIs voaues anys tendrea no ho s6n pea m~s que ho van ser ele meus.
Ara, per~,la meva primavera ja ha passat, perh no senee deixar-me aquesta
florete francesa a la rn~~ que, hi ha momerrta, quan estio de mal humor, :x:KtJ!

UD de Dona g~a la regalaria. Psrque ara ja no sento oap afeote per
l' arrel d t en va bl'Qt@x; arran d 'haver ocmpr ovaü que nem~a podí.afructificar
si era abonad.a amb or en pola, la poncella nom~s ro'agrada roitjanament, 80-

bretot quan as veu tan artificial com ara. Si la conservo i la rego és tan
soIs en virtut del principi .. catolio d'expiar els nombrosos pacata, gr ns
o pet1 ts, mi 1;janqa:ntuna bona obra. Algun dia ua ho axplica:r~ tot. Bona ni t.
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CAPtTOL QUmZE

172 En una alu-a ecasi6, al ssnyQr Rochester he va. explicar, en efecte.
Una tard.a ens va topar par casua.litat, l'Ad~le i a mi, a l'esplanada, i

4..

mentre la nana jugava amb el Pilot 1 la pilota de badm1nton, ell am va:de-
manar de passeja:r amunt i avall par la fageda., des dton pOd!am vigilar-la.

Lla"írol'serova eonfassar que l'Adela ara la filIa. d 'una baIlarina: france-
sa, la C~lina Varane, per la qual e11 hav1a san 'tituna "g:randa p6Bsion1t, coro
va dir. LaÓ'liha 11 havia assagurat que corresponia a la saYa passi6amb
m4s ardor sncsz-s, EIl es penaava sar l'!dol d'aquella dona, lleig i tot eom
era; eraia, corova dir, que ella praferia la saya faílla d'athl~te a l'ele-
g~mcia de l'Apol"lo de :Belvedere.

-De manera, senyoreta Eyre, que, afalagat per aquella prefer~noia de
la s{lfid, gal.lica envere el gnom britanio; la vaig 1nata1.1ar en un hotel, i

1i vaig proPQrc1onar tot el paramant de ariats, carruatge, vast1ts, ~il1anta,
'te. En un mot: vaig comenyar a arruinar-ma par oausa d'alla, segona el oos-
tum establert, eom qualsevol altre embadocat. Segons que sembla, ni tan sols
no valig 1;,e111r1 'or1ginali tat de triar una nova via devers la vergonya i la
destruoci6, sin& que vaig seguir l'antio cam! amb l'est~pida. pracisicS de
no apR •• R'l\1W.\J!.IjLl~.xllllmiInauhU¡¡!,.I$"," desviar-me tn ni una polzada. I tamb~ em va.pas-
ear (com rntho tenia oen merescut) el que sol passar en tota aquests oaso •
Un vesp~e, qua la C~line no m'esperava, se'm va acudir d'anar-Ia a visitar,
i em va1g trobar que havia aort11l. Per~, oom que feia una, nit caloroaa, i jo
estava oanaat de voltar per ParIa, erovaig asseure a esperar-la al seu re-
cambr6, feli9 de respirar, 1 taire embalsamat par la seva preslmcia reoant.
No: exagero, Jio vaiS' pensar mai que 1 'aire estigu~s embalsamat pel seu ale
ni eonsagrat par les seves virtuts. M~s aviat era la flaira d-alguna pastilla
perfumada, una sentar de mese i d'ambre, que no pas olor de santedat. Co-
men,ava a aufooar-me en aquall ambient saturat d'aromes de flora i d'esslmcies,
quan se'm va oc6rrer dtobr.ir el bal06 i sortiD-hi a respirar aira frese.
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La nitf il~luminatta par la lluna i pals fanals de as, era olar i serena.
Al calcé hi havia un parell de cadires. .'hi vaig asseure, vaig encendre
un cigar" ...Par cert que, amb el voatre perm!s, n'enoendr& un ara •••

Va seguir una pauaá, dUl"ant la qual va tx-eu.rei va enoendra un oigar.
Da ap:r's da posa.r-sell ala llavis i d!exhalar una; glopada de fum del fra{5 nt
haya, que s 'elevll en l'aire frad d "aquelI dia sense sol, va pl'ossagu1r*

-En aquella apooa, mtagradavan molt als bombona, sanyoreta Eyra, 1
mentre estava crlJquEll1~( dissimulau el bal."bar1smet) uns confita de xocola-
te., bo i alternant-~os amb pipadas al cigar, contamplava ela elegante oar-

m rUá:tgss que passaven pal oarraraíl di.recci6 al teatre de 1'~pera,/fiuaara
alll a la vora, €luan en vaig veure arribar un de tanoat, tir t per un para1l
de magn!fics cavalls anglesos;. qua es de'stacava en la brillant ni t urbana
i que vai« reoon&iXer oom la ~oiture~que havia regaIat a la e lineo La

meva estimada retornava i, coro ~a natural, el COI' em bategava amb iopaoilln-
cia contra la barana de ferro en qu~ estava recolzat. El carruatge s'atura,
CQm jo espe1'ava, davan1¡ la.porta de l'hotel. La mava !>assi~ (aquest ~s el
mot aseaient par a una in~orata baIlarina) va baixar dal vehiale. Par b~
que anava amb el co11 de I'abric a19at (una previsió inneceas~ria, par cert,
en un xa.f'ogésvespre del mes de juny) , la vaig reconeixer de seguida pel
peu d1minut que traía el nas per sota la vora del vest1t, en saltar de 1'e6-
trap del cotxe. Em vaig inclinar sobra la barana i ja estava a punt dtex_
~lamá.r; 11 rtQn 8ll!9 t 11, en un to que nornga hauria estat audible per al meu
amor, quan vaig ve~e una altra figura que ba1xa.va del carruatge al seu
d.a:l'l' sr e, ta.mb~ embo9ada, per~ nom4s va ser un cop de tal~ amb eaper~ que
va d.ringar contra el paviment i un cap cofat que pasaava par sota 1 "ancada

e
de la porte c4h~re de l'hotel.

It V~s no heu sentí t mai gelosia, 01, senyoreta Eyre? s cIar que nos
~s suparflu que ho pregul'lti,perqu~ no heu eat· at maí,; li1 ha aentiments
qua no hau axpe~imentat encara: taniu l'~ima adormida; encara s'ha de
produir la commoci~ que la despertara.. Us imagineu que tota l'exist~noia
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flu~i.x tan manaament comha 111aoat en la vostra . joventUt fina ara.

v6s 5U~eU en el corrent de la vida amb e1s ul1 c10ao 1 les or lles tapa-

des, .~ ne veiéU ela esculla que del fons arriben a curta distancia de 1 su-

perf;Íc;i.e ni sentiu iawJ¡rWI#!RIIIl el brogit del rompent. Per~ us ElS egu.ro (1 fixeu-

VOsb~ en el que us dic) que un dia arribal'eu a un 110c del riu on el oorrent

forma remolina tUDlultuoSeos 1. tot ~s escume i 801'011, i aleshores, o b~ us

estavella1'6u cont:ra ele penyals, o bESuna onada po erosa us dura cap a un
ccrz-en t m~s calm~s•• _, COfA em pasaa a mi ara.

'encanta aquest dia; m~encanta aquest cel pl bi; m'encanta la aeveri-

tat i e-l siIenei d 'aquest pa1satge congaLa t , !Iagrada Thornfield, per la

saya antigor, par la saYa soliwd, pela seua arbras i ala seua al' os, per

la Saya gl'.'1aa fafana i les filares de fosques f'inestrea que reflecteixen

l'acerªda volta del cel._1, amb tot, quant de temps he avorrit finé 1 tot

el peneaaen t de peneaz en Thornf1ald, i en fugia com d 'una ca a empe tada 1

Com.1'avoI'reixo enca;ra.... 1

Va fer gri.l\;rolar les dents i emmud!. 'a va aturar un moment1 va picar

violentament amo E!,} peu el ~l empadre1t pel gebre.. emblava qua el dominava

un sent1ment d'odi tan poder6st que no el deixava avan9ar.
An~vemmuntant pe¡' 1 'avi:nguda quan ell es va parar; el casalot es dre-

ya.va al nostt'e davanttl El senyol" Rochaster va al9ar l' eaguard cap ala marleta,

amb una expreaaié coro jo no 11 havia vist roai abans. A la dilatadas pupil-

les dels seua ul.ls, sota les negras celles, saroblaven contend1r el dolor, la

174 vsr.gon,ya, la ira, la impac;i~nc1aJ el fastio i llodi. La faroei ta.t predomina-

va en aquella lluita, pero í'inalment un altre sent1ment, qua podría quali-

ficar-se de dur i c~nic, va predominar i ~ triomfar sobre les altres pas-

sion8, tot petrifioant els treta del seu rostre.

--Durant aquesta estona que he restat oa11at, senyoreta Eyre --va conti-

nuar--«, discut;l.a una qtlesti6 amb el meu fat, que se m'ha aparegut al p6U

d 'aquell iaig_. '.J corouna de les bruazea que S6 11 van apareixer a acbath,

al bruguerar da Forres. 11 T'agrada Thornfield?U, m'ha preguntat, entre
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tl'a9ava amb el dit, coro si escriv!s en l'aira, figures jeroglífiques tot

al 11arg de la fa~ana, entre les finestres m~s altll1 i la más baixes. "A
veuze si tfagradal'f A veure si ttatreveixes!1t 1 jo he contest tI" 'agradar

M'hi atravei,xo 111 1 mantindr' la meya paraula -va afegir malenconiosament-,

abatiré ele obstacles qu.e a'opoSlll a la felioitat, a la bondat ••• , 1., a la

bcnda't , Vli;U ser un home millar que no he estst,_ que no 860. Comel levis-

tan de Jo~ va rompre la llan,a, el dard i la ouirassa, destorbs que els al-

tres eonsideren dca ferro i da bzonse , par a mi no ser an m~s que de 'palla i

de fusta podrida.

En aquell moment, 1 'Adl:r1eva. arribar corrent fine al seu davant, tot

empa1tant la pilota.

- Fc~a d'aqu:íl --va Qxidar ell, secament-. N ttacostio, criatura, o

vas ....tefn la d.ins amb la Sophiel

Quap va continuar oaminant en sllenei, em vaig aventurar a dur la con-

v~r-$á; al PUllt en que s 'havi.a desviai; sobtadament del tema.

- Vau abandonar el bala~, quan mademoiselle Varens va entrar a lthotel,

aenyor? -.1i vai, preguntar.

Gaireb$e-spel'lii.va que eroelav~s un rehuí davant d'aquella pregunta tan

poe óportunas 'per~f al eontrari, va 60rtir de la saya abBtracoi~ i em va

mirar aense aquella ex:pressi~ que un instant abana enfoaquia ela seus ulla.

- Ah, m'havia oblidat de la O~line! Dones bé, re sum1ntr quan vaig veu...

re la meya amada aeompanyada dtun oavalle~, erova semblar sentir el xiulet

d 'un repid,lJ i la verdal aerpent de la gelosia., dreyant-se s.ínuoa ent al

bal06 il.luminat par la lluna, es va introduir sota la meva armilla i es va

anal" obxint pas rapidament fina al fons del meu oor. Que eatrany I -va ex-

clamare! setlY0r Rochestex de sóbte, desviant-se de nou del t.ema--. '8 es-

trany que us hagi elegit a v~s oom a oonfident, pona roinyona! I encara ~s

m~s estrany que M'escoltau amb aquesta serenitat, com si fos la oosa m~s

natural del m6n que un homa coro jo expliqui les intimitats de la relao16

amo la seva aman;; a una noia inex.perta Oom vós! Pero la darrera singularitat
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expliea la primera, oom ja us ho v~ig dir: a b la ostra sario 1tat, la
vost.ra prud~neia i el vostre seny, sou la persona idea.lper ser d1posita-
1'18 da confid~meie.a. De m~s a más, conec la mena d 1esper1 t amb que he en-
trat en comunioac16, i estío segur que no us enQomanar~ la meva maldat: e

n5 un esperit peculiar, un esperit ~ic. Feli9roent, no tino inteno16 de per-
véz·tir-lo, ;par~ encara que la t1ngu's, no he aconseguiria. Corom~aco ver-
serov&a i jo, millor, ja. que, mentI'e que jo no a pue sollar la vostra hn1-
ma, vl>s podeu confortar-me a mi.

Despréa d'aquasta digréssi~, va prosseguirl
-Em vaig ·quedar al balc6~ Vaig suposar que pujarien al recambr6 i que

des d'aquel1 1100 podría. veure'ls i sentir-los. Aix! que vaíg tanoar les 001'-

tines del balo~, totdeixant una obertura aufioient peI' podar e piarS des-
" . lIt ~~res vaJ.:gc cure es por es, proourant que quedes un badall per on ogu s

ascol tal'lea promesas de La amanta dites en veu batxa, Aleshores erovais aG~·

ssure de nou. Oomesperava, la parella va entrar al racambr6. La meva mirada
va Oel'08lllde seguida ijnf¡lIflllillita.MlB ¡'eacletxa de les oortines ..La obrara
de la C~¡ine va dur \ID canelobre, el va deixar sobre la taula i es va reti-
rar. L1avora vaig poder veure olaram.ent la parella; tota dos as van llavar
ele abrios, i lilaVarensu va apar~ixer en tot el seu esplendor oobarta de
sedes i joiea (regala maus, natllralment), acompanyada d'un oficial uniformat.
EIl era un briva11 de be~comte, un jove disaolut i ourt de gambals, que al-

guna vegada havia eonegu t en societat í a quí roa!no se m 'haur1a ocorragu t

d·odiar pe,r tal com el menyapreava absolutament. ll.nreconeizer-lo, la serp
de la gelosia va de1xar de roosaegar-me el COl', parque, en aquell mateix mo-
ment, al meu amor per la C~line es va dissipar instantanimnent. Una dona
capa)' de traiI'-me amb un rival coroaquell, no era digna del meu amor. Nom~a
mereixia dasdeny; no tant, per~f com jo mateix, que havia estat la seva in-

I genua v:lctirna.

W?s van posar a enz-aonar-s la seva conversa era tan frívola, mercen~ia,
insípida i estúpida; que reeul tava m~s avorrida que no pas irri tanto Dar.unt



U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

185

la taula hi havia una targeta mevat qUét en sal'desooharta, em va oobvertir
en teme de la sev'sconversa. Cap deIs dos no possaia l'energia ni ltanginy
par of'endre'm dtuna manera :profunda.,pero erovan insultar tan grolle:rament
com van :Podel~a la seva mesquina manera, sobretot la C~line, que fina i

tot os va rebejar posant en ralleu els meus defectes 1"18i08•••, las maves
deformitats, en deien ella. 1 aixo que sempre es mostra.va feryent admiradora
del que qualificava. com ~ la mava flbea.ut'm~lelf!En aixo diferia di ,etral-
ment de v(Ss, que a la nostz-a aegona entrevlsta em z:w:wti:c vau dir, amb tota
franqu'esa, que no em t:robaveu atractiu. El contrast em v scb tar- en aquell
moment i .••.

L JAdéle va venir Qorl'ent una altra vagada.
-- onsieur, en John ha vingut a dir que aoaba d'arribar l'administra-

dor i us vol veure.
-- Ahl En aquest oas, caldr~ abreujar. Vaig obrir el balc~, vai~ pene-

trar al recf,pllbr~,i ella ea van quedar perplaxos. Vaig notificar a la C~-
line que li retirava la meva protecci6, i la vaig comminar a abandonar. l'ho-

176 tel, bo 1 oferint-11 una quanti tat per a les sevee necessi tats inúl'lediates.
No vaig fer cap cae deIs planysf de les s~pliquas, de les protestes, dela
ataos d'histaria ni dels gestos tragics. Ena vam citar amb al vesoomte per
a l'endem~ al mat! al Bois de Boulogne, on vaig tenir el plaer de olava.r-li
una bala en un dela aeus bra~ms escanyoli ts, m~s feble que 1 tala d 'un pollat,
i em vaig quedar la mar de content, conven9ut que me'ls havia. tret tota dos
de sobre. Malauradament, per~, la Varena, ais mesos abana, havia donat a llum
aqueata fiJ.lette, l'.Ad~le, afirmant que era filIa meva, i potser ho St par
b~ que no 11 veig cap tret que demostri aquesta suposada patarnitatt el Pi-
lot se m1ansembla m~a que no pas ella. Uns anys desp:r~s d'haver partit pe-
res amb la seva mare, aquesta va abandonar la seva filIa i 69 "n va anar a
It~lia amb un m~sic o un cantant. LtAd le no t~ oap dret natural a la ne-
va I)rotecci~, ja que no s6c el seu pare, pero quan vaig saber que la j.obr-eta
havia quedat abandonad~ la vaig arrencar del llot de Par!s i la vaig tras-
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plantali'aqu!, pel1'qu~cresqués ben ufana en el rio sol de la ruralia an le-
sa, La aenyora Fairfax UB va oontraotar perque en tinguéasiu cura, per~ ara
que, sabeu que éa la filIa il.legitima d luna baIlarina franoesa, poteer o
vá areu d'opinió raspe'cte al vostre comás i a la vostra prot~gée~ un dia,
em 'indl"eu amb la not!cia que heu tl'oaatuna al tra ocupacaé , •• J que em 1'1'e-
guau que busqui una altra institutriu, etc, 01?

-No .. L fAdéle no é$ pas resp(lnsable de les ral tes de la seva mare ni de
les voatres • .Jo 11 he posat afecte, i ara que sé que ~s, en cert senti t,
orfena (je que la s&va méUJ'a¡'ha abandonada i v6a no la reconeixeu), encara
roe 1 festima:r<1m~s, Ooro.podría pl.'áferirla nanaavioiada d 'una f'arn:!liaadi-
nerada, que detestaria la aeva insti tutriu importuna, a una orfeneta :~oli-
tari& que l'aaull eom a UDa, amiga?

- Ah" si ao ve í eu d'aquesta. manera ••• ! B~, ara me n'he d'anar. I v60

tambg fareu b~ d'entrar; esta fosquejant.
Perojo G/f¡ vaig quedar alla f'or-aune minuts m&1s, amb l'Adele i el Piloto

Vaig c~rl"er amb ella i vam jugar une partits de badmdrrton i de raqueta.
Quan varo entrar a la casa, i 1i vaig havar trat, la cofia i 1 'abrie, me la
vaig aaeeuz-e 8. la falda í, duran t una hora, la vaig dsuar que xe¡'r~a a
gust, sensear1lilar-li l'atenci6 per certes llibertats i frivolitats que es
parmati~uan 11 prestav~n n~ssa atenci6, i que denotaven una superfioialitat
da CBl'acter, probablement heretat de la sava roare i d.ifíoil de oonoebre en
UI'.l eSl'er;itanglas. Amb tot, la menuda tenia els seua merita, i jo estli.va
disposada 8. racon~ixar totes les seves bonas qualitats al maxiro. Vaig mirar
de descobrir en les seves facclons una semblan9a amb al sanyor Roahester,
pare no la hi vaig saber veurat cap tret, cap expressi6 no delatava que
existís cap p.arentiu. Era una lHi:Jstima,perque si hagu~s pogut demostrar
que hi tenia una retirada, 1311 s'hauria interessat m~s per la nena.

r.pot just quan em vaig retiréU" a la meya cambra, al vespre, vaig recor-
dar minuaiosament la relaci~ que el senyor Rochaster m'havia fet. Coro ell
havia dit, possiblement no hi havia res d'extraordinari, en aquella hiat~-
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ria: la passi~ d "un anglas aoabalat pelOuna baIlarina anoa a, i la tra~oi~
par part d'alla, ara una cosa molt corrent, sena dübte, dina la societat.
canvá hi havia una cosa, decididament estranya en el paroxisme emocional qua.

eLl,havia experimemta.t en ill!!~~:~~d' expresssr el seu momentani bon humor
i el renovat plaer que 11 eauaava la contemplació de l 'antic oasalot i ala

seus enco;ntorns. Vaig meditar, perplexa., en aquell incident, per~, de mioa
en mica, hi vaig renunciar, cal',de moment, el trobava inexplicable, i em
vaig eoncen tz-ar-en la,consideració que 1tamo de la casa em manifeatava. La

confian9a que l'l;aviadiposi'uat en mi, vaig considerar-la com un tribut a la
maya disc:reció, i com a tal l'accep tava, 11'e1aunes set .anea que es oaptenia
amb mi d 'una manera menys varLab'Ie que al prinoipio No se nblava molest peJ.'

la meya prEHl~mo1a~ ~ demostrava altivesa. Quan eIn topava ina parada ent,
semblava oomplagut per ltencontra; sempre em tenia reserva, un mot amable
i, de vegadest un eomr íur-e, Quan ni 'invitava formalment a comparb íxez-davant
seu, m'aoollia amb una cordialitat, que €1m feia pensar que realment devia
posse.ir la. faoul tat de dist:reure'1, i que aquellas converses vespertines
pl:'éteniaque foss1n tan satisfaot~ries par a el1 com per a mi.

eí' b~ que jo solia e.nraona.rmolt poo~ l'escoltava, en canvi, amb de-
lcctaci6. Ell ara eomun.í.oa'táu par natmralesa, i 11 agr adava d' obrir uavan t

el llleU espsrit, ignorant del m6n, amplis horitzons sobre ela saua coatums
i 8scenaris (no érnrefereixo a costums perversos ni a esoenarls de oorrupc16,
sin6 a aquells oostums que es caracteri tzaven per la seva estranya novatat,
i a aquells escanaria que resultaven intereasants per lea inusitades esce-
nas que s'hi representaven)_ Jo experimentava un gran plaer esooltant les
noves idees que ell eU!brindava, imaginant els quadres que el1 em pintava
i seguint-lo amb la imaginaoi~ a trav~s de les ignotas regions que desco-
bria davant la meva ment, sense fer mai cap oomentari que eropogués sobtar
o inquietar.

La saya éspontane!tat mtalliberava de la molestia de sentir-me cohibida,
i ¡'amistosa franquesa, tan correcta ooro oordial, amb que €1m tractava, des~
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pertava la meva simpatia per el1. :Devagades tenia la impressi6 que el se-
n:yor Rochester era un :pa:rentmás que no pas el meu 8.MO, tot i que, a voltes,
em tractava d'una manara imperiosa; per~, a mi no aromolestava, p rqua oom-
prenia que era el seu taranna. En sentir-me m~s feli~, más atiaf'eta arran
d'aquell nou inte~asque se $Umava a la meva vida, vaig deixar de delir-me
per trabar animes beseenees el meu 1imitat dead eemb.Iava que s'expa.nd1a.
Els bui te de la meva existlmcia s'anaven omplint, i, alhora, millor v ff-
slca.ment: m'havia engreixat i esteva m~s fort •

178 El trobava. rr\~slleig, ara, el senyor Roohester? No, lector. Lo. gratitud,
unida a d'altres sentiments, tota ~ats i co~dials, folan que 1 ~ou rostre
se m'afigur's la cosa ros agradable de oontemplar; la seva pre noia en una
estan9a samblava alograr l'ambient millor que el foc m~s brillant. Aix~ no
obs tant , jo no oblida~Ta GIs aeua defaotes, jé. que a .,b freqüencia ela po aya
en relleu. Era orgul16a ;1 sarcastic, ruda en el tracte amb persones de rang
inferior; al fans de la maya anima, jo reconeixia que l'extrema amabilitat arub

qu~ em ~ractava a mi . .¡... ara compensada per la.lllJusta severitat que derr.ostravaenvera ele altree.
3stava generalment de mal humor; sovint, quan n 'envi&va a buscar perqu~ 11
lleg1s en veu alta; el trobava a la biblioteca tot 301, amb 01 cap inoli-
nat sobre als bra90s plagats, i quan 1'a19ava, una expressi6 tacaturna, un-
si maligna, 1i WISIJt,Ii'WRt/lS enfosquia l~a faccions. Pero jo cr-eí.a9.~eel 28U mal

al1t.cs do "tIC- .Jhumor, la saya rudesa i e1s seus defectas morals (die" parque
ara semblava havar-los esmenats) eren causats par alguna orl.sl 1njusdoia
del dest1. Jo antenia que, per naturalesa, el senyor Rochester ara un homo
da bonaa inc1inacions, alevats principia i gustos delioats, que les circums-
taneias, l'educaci6 o el dest! havion desviat. Jo considerava que era de
bona pasta, perb que, actualment, pel motiu que fos, s'havia malm s. No puc
negar que em dolia la seva pena, fos quina fos, i hat<ria donat qualsevol
cos~ per poder mitigar-la.

lO,

Aquella nit, per bé que ja m'havia ficat al llit i havia apagat I'Gs-
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pelma, no podia adormir-me pensant ... en l'expressi6 del senyor Rochester,
quan s' a tur~ a l' avinguda, i va ex licar que s 11 havia paregu t 1 fa"1;i
l'havia deaafiat a ser feli9 a 'lhornfield.

11 Per qull no? -em preguntava--. Qu~ l' allunya d' aquesta ca a? r.col'nar
d"ua abandonar-la aviat? La senyo:t'aFairfax que mai no hi p asa nl~ de

quinze dies seguits, i ara ja fa '....uit setmane s que s'hi ea a • ..:>8 la
~ de dol~e que se n'an~s. Quina dies tristos, a pesar del 01 adiant
i el oal cIar, m'esperen a la primavera, a l'estiu i
no hi ~sP'

la tar o, i e11

No sabria dir si ero vaig adormir o no des ré 'a~8St P ns~ ante '1
eas és que em vaig despertar en sentir una vaga remor, e trany i li~~bra,
a aobre mateix de la meva habitaci6. Hauria ~olgu~ tenir e la
la ni t era terriblement fosca •.i];msen tia deJ:íl'iida. ¡¡; vaig i COl' Ol~b.I' i
ero vaig quedar aaeeguda al 1J.it, euco Lbanb, La raulor s'havia apagst.

Vaig intentar d'adormir-me de nou, pero el COI' d:mama em ba tegava ansio-
sament, i jo havia perdut la serenitat. El llunya re110tge del ves íbul va
tocar les dues.. En aquell prec:Ls moment~, ero va semblar que tocaven la por-

\,.;..

te del meu dormi tori, coro si 1mS d.í,ts aagueas ín fl'ogat la fulla montre avan-
~aven a les palpentes per la fosca galeria. Vaig fer:

Nin~ no va contestar. Bstava esgarrifada de por.
Tot d 'l..mavaig racordar que, da vagades, al Pilot, (luan la porta da la

cuina quadava obarta, pujava fins al llindar de la J1W"VÍIB eambra del senyor
Rochaster, on jo llhavia vist aja9at algun matí.. Aque11 penaan.ent etcJva tran-
quil ..litzar una mica. Em vaig estirar. El ailenei aaso8~e~a ela nervis i,
par tal coro la quietudt~!:w:~a tota la casa, vai comenyar a AWWwWW*

traapassar-me da nou. ero aparentment 9stava accrit ue aquella nit no ha-
via de dormir mt1s. Amo prou feinas acabava d.'a afar el son, 'luan un nou in-

cident em va deixer gla~ada fins al mol1 de l'os.

Aquesta vegada va ser una ria11a dFmon!acal sorda, reprimida, greu,
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i que aonava, segons que em va semblar, a trav~s del forat del pany de la
meva porta. El caP9al del meu llit quedava a prop da 1 'entrada de la can~
bra, aix! qua de primer vaig pensar que un fol1et burlaner 'estava al 006-

tat del rneu llit, o poteer arraulit al coix{ mateix. Erovaig llevar, vaig
mirar pa~tot erreu, pero no vaig veure res. Encara estava mirant, quan a
va repetir aquell eo sobrenaj;ural, i llavora vaig poder comprovar que venia
de l'al tra banda de la.porta. El meu prin¡ar impula fou posar la balda. El

eagon, ;preguntar una altra vagada:
- Qui hi ha?
Va.lg sentir una mena de gruny 1 de gemElo. Tot seguit, soroll de pasaos

que. sta11unyaven per la galería cap a 1'e cala que duia al tercer pis. Dar-

re:rement hi havien fet una porta que la =~aquella 9soala. Vaig sen....
tir que e ' obria .1 es tancaVB; 1 després tot va tornar a quedar en aileno!.

n Seria la Graoa Poole? 1 estarli pasrae!da peldiable?", vaig pensar.
ImpQssible de romand.:r?e m~s temps solal vaig decidir anar-me'n a la e m-

bra de la se~ora Fairfax. Em vaig pasar el veatit i un xal, vaig treu:re
la bal(la i vaig obrir la porta amo ma tremolasa., Sobre l'estora de la gale-
ria, algÚ ... hi havia deixat una bugla enoesaj Ero va sorprendre aquella
circumstanoia, pero m~s erova estranyar advertir que aemblava havef-hi fum,
en l' ambient, roen tre é-,"Uaitava a dreta i esquerra, cercan t l' origen d'aquellas
volutas blavoses, em va.ig adonar qua tamb~ se sentia una torta olor de cre-
mat.

Alguna cosa cruixia; vaig veure una porta entraoberta: era la da l'ha-
bi taoié del senyor Hachaster, i d 'alla an sortia ua:w ... ,,, .... un espas m1vol
de :fum. Ja no vaiS" pensar m's en la senyora Fairfax, ni en la Graoa 1:>0-

ole, ni en les 1'1a.1198. En un instant, era dins la oambra. El Hit estava
rodejat piel'les flames: lea oortinas creu;.aven.Al m1g del foo i del furo, el
se-nyor R.oohest,ar;completament immobi1, dormia profundament.

De spe:rteu-vosI l>esperteu-vos! -vaíg oxidar.
El vaig saosejar, pero ell es va limitar a mormolar alguna oosa i es va
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tombar de 0ostat: el fum l'havia deixat eavanit. No es podi perdre ni un
segon, ear el foe ja s'havia agafat ala llenyolso En; vaig preoipitar c p al
rantanlBna i la «erra; afortunadament ala dos atual1s eren plena d'aigua. Un
rere l'altra, els vaig abocar sobre el 11it i el seu ocupant; despr~s, vaig
tornar cOl'rent a la meva cambra, va! prendre la meya gerra d'aigus, qu
vaig buidar tamb~ sobre el 11it, i, amb ltajuda de D~u, vaig aconseguir
d'exting1r les flamea que el devoraven.

La c:re.pa.taoi~deLs elaments ence sca, el 601'011 de la gerra en estavel-
lar-se contra terra~ quan aetm va escapar de la ma, despr~a de buidar-la,
i, eObretot, el bany qUe havia prOdigat al senyor Rochaster, el van fer tor-
nar e.n s~ • .Par b4 que la oembz-a ar-a esteva. a lea rosques, va1g oaber que
s'havia despertát, perqu~ el vaigsentir profer~t violentes m led1ocione
en trobar-se ~ers en un tell d'aigua.

- ts que, s'ha prodult una inundaci6'? -va exe Lamar ,
--No. senyor --vaig l'espondre--, pero s'havia calat foc. Lleveu-vos, de

seguida, que e~teu amara.ttAnir& a buscar una espelma.
- Par tota eLs dimonis de 1tinfern, que ~a la Jane Eyre! Que m'heu fet,

bru~; fetillera.? Q.uim~s hi ha a 1 ¡hah.i taei6? Us heu proposat ofegar 61

-Vaig a. bue.ca.r una espelma,. eéIlyor.,l. per 1tamor da D~ut lleveu-voal
.Alg¡1ha maquinat alguna oose.. Encara no s~ qu~ ha passat ni qu1 ho ha feto

-- Ja e$ta~ ja mihe llevatl Par~ res dfanar a buscar 1'espalma encara,
EsperE)u un momentt a veure si trobo roba ~ eixuta, si ~s qua alg'Una pe9a
stl:¡.a salvat de 1 f ait'Uat. H S:!, aqu~ estA la meya bata! Ara, aneu,

Vaig sorta.r corrent, i vaig tornar amb ¡'espe1,a que encara ara a la
galerial' :E11 me la va prendre de la m'h, le. va aixecar enlaire i vá examinar
tÜ llit QX'emat, ela llen901s xope, la catifa que nedava en aigua.

_ ~~u~ha passa t? (luiho ha fet? -va demanaz-,
Li vaig relatar breument el que jo sabia; l'estranya rialla que havia

sentit a la ~aleria els passos a ¡'escala del tercer pis, el fwn ••• l'olor<3 , .

d~ cremat que m'havia conduit fina a la eeva cambra, l'astat en que l'ha-
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via trabada 100m l'havia nogat amb tata l'a1gu que tenia a l' ba t.

Ell m'eacoltava amb posat greu. El seu rostro, mentro jo parla a, ax-
presaava m~a preooupaci6 quo no pea sospreaa, i, quan vaig havar aoebat,
va restar callat.

Crjdo la sanyora Fairfax? --vaig preguntar.
-- La sanyora Fairfax? No. Por que dimonis l'heu de cridar? pot fuI'

ella? De ixeu-la dorm1r tr anquil.la •

--Aleshores anir~ a busoar la Loah i despertaré en John i 1 sava dona.
-Res d'a;J.Jto. No Uf;mogueu dtaqu!. Dueu el xal. Si ha 9ateu prou abri ads,

poseu-vos el roau abrio per les espatlles i so~eu en aquesta butaoa ••• així.
Ara. ool"loqueu ela peus sobra l'esca.mboll, perque no so un [;lullin.He dai-

181 xar~ aquí sola un momento lPemportar~ 1 'espalma. li:mmJmzm Q.uedeu-voa aquí
f1ns que jo torni, quieteta cora un ratol! .• He de fer una euoapada al pie de.

dalt. No us mogueu, eh?, ni crideu ningú.
Va

lIIi sortir~ i jo vaig observar COlf.\ s1a.llunyava la claror. Ell va rec6rrer
la galeria senaa far 1301'011,va brir la porta de l'esoa1a tan silenciosa-
mant com podia, la va tancar al seu darrere, i es va eavair l'últim raig de
llum. mm vaig quedar totalment a les fosques. Vaig escoltar amb ateno16,
pero no vaig sentir ras. Va transo~rrer mol t da temps. Jo m' anava impacien-
tant; tenia fred, a des:pit de l'abria, i, de m~a a m~s, no veia quin aentit

tenia de· quedar-me alla, si no havia de despertar tata la casa. Ee tava 11

punt de desobeir les ordres del sanyor Rachaster, a riso de far-lo enfadar,
qua:n vaig veure reapareixer la lluraprojectant-se debilment sobre el mur
de la galeria i vaig sentir pasaos a:pag~r$ sobre la oatifa.

nConfio que sigui ell i no alguna cosa pitjor", vaig pensar.
El senyor Roohaster va entrar, pal.lid i molt 00ri68.
--Ja sé que ha passat --va dir, tot col.locant l'espalma sobre el 18-

bavo~. ~s el que Jo m'havia afigurat.
ue ~a, senyor?

Ell no va contestar, sin~ que va romandre amb ela bra90s plegat , mirant
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a ter:ra" Al cap d'uns minuta, em va dir en un to for9a peoul1ar:
-No raoordo si heu dit que hav!eu vist res quan heu obert la porta de

la vos,tra,oambra.
--No, senyor. Jomás el eane10bre aterra.
-Per~ heu sentit una rialla. estranya. Tino entes que ja 1'hav!eu sonti-

<la abana; o una eosaaixl?
-8!~senyor. Hi ha una dona que eue. aquí, anolllenadaGraoo Poole, que

l'1u d 'aquesta manará. te una persona mol t rara.
-Justament. La Grace Pocle •••~ he heu endevinat. 'S, com v6s dieu, una

pal'sotlá. +. mol t rara. Bá, ja hi pensaré, en a.queat assumpte. ,antrestant,
¡n'a1egro que sigueu l'l1:o.10apersona" a part de mi mateix, que eoneix eLs de-
talla d'aquest inoident. Vos no sou una d'aquestes ximpletea bocamollosl no
en dj,gueu res a ningd. Jo ja donar~ une. explioao1~ sobre tot ai:x:~-va afe-

bo ;i. tgir, Ultlassenyalantel Hi.t .......Ara torneu a la vostra habitac1o. Jo puo
pasear perfectament la reata de la nit al sofa de la bibi1í10teca.Ja s6n prop
de l~s quatre, i d'aqu! a un pare11 d'hores ja es llevaran ela criata.

--Ale shore s, bona n1t, senyor --vaig ter, disposada a retirar e.
iiü Va samblal."sorpres, cosa qUe vaig trobar absurda, ja'que el1 lIIateix

rot acabav,a de dÚl' que me n f ant1s.

- Com! --Va e)t.clamar--.Jaem dai:X:eu,i d 'aquesta manera?
~Heu dit que ~Q'n podia anar, senyor.
-Pero no pes aenae que jo ro'hagi aoomiada,tJ no pes senas d1r-voa una

paraula d'agra1ment; no paa, en un mot, d'aquesta manera tan f:reda. Carem,
ro"heu sa1vat la vida. n, m'hau ealvat d 'una mOl't horrible, atroill 1 v6s
U$ n+aneu coro si f6ssim dos estranysfl enys, perme teu-ene que us eetrenyi
la ma~

Ero va ,a11argar la m~, i jo 1i vaig oferir la mevas ell la va estrtmyer
de primer amb una i despr's amb totes dues.

---M'hau salvat la vida, i erop1au de tenir amb v6s un deute tan gran.
~s tot el que puo dir. Amb qualsevol a1tra persona, un deute semb1ant re-
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presentaría par a mí una oarrega intolerable; pero, amb v6s, és diferente
El vostre favor no el sento com una feixuga 03rl'ega, J ane ,

Va callar, ruirant-me fitamant. Els llavis 11 tremo 1aven, com ai vOlgu'e
afegir algun mot más, pero no 1i va sortir la veu ,

--De nou, bona nit, senyor. En aquest oas, no hi ha oap deute, ni favo~,
ni carre,ga, ni ob11gaci6 de cap mena,

....-Sabia-va prosseguir_ que, algun dia, obraríeu favorablernent obre
la meya vida. Ho vaig veure ala vostrea ulls la primera vegada= la vostra
exprea.si6 i el vostre ecmr-íur e no van .... -va callar--, no van ••• -1 va
afegir r~pidament:--- omplir-me el COI' de joia par no ras. La gent parla
de les simpaties espont'anies; també he sentit a. parlar de genia bona: a
totes les feules, par fantastiques que siguin, hi ha una engruna de veri-
tate Estimat 9sparit tutelar, bona nit!

A la saya veu vibrava una energia inusitada, 1 un foc insoljt animave
el seu esguarde

"alegro d 'havar estat desperta-vaig replicar, i em vaig tombar cap
a la porta.

- Coml Ja us ntaneu?
-Tino fred, senyQr.
- Fred? lts olar, si estero ficats en un tolll Aneu, dones, Jane, aneu ,

Per~ no ero deiXava anar la roa, í jo no podía desl11urar-me de la seva

estreta_ Vaig havar da buscar un prete:tt,
-Em sembla que sento la senyora Fa.irfax, aenyor --va1g fer.
-Esta b~, ansu ,

Va afluixar els dlta, i jo vaig abandonar la omobra.
Erovaig tornar a ficar el !lit, per<:,ja no va!g poder dormir. Fina al

matí, la meya imaginaci6 va flotar en una mar 11GB"". riolera, pero turbu-
lenta,on les onande s m~s violentes eren tapadas per eaclats de joia. es-
tones, m~s enlla de les agitades aigUes, ero samblava alb1rar una platja,
placids. coro ela turons de Beulah, i, de tant en tant, una fresca brisa dea-
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vetllava la meya esperan9~, menava triomfalment el meu e perit devera la
riba, pero j·o no podia abastar-la, car un al tre vent que bufava des de ter-
ra am fala ~ecular. El seny tractava d'oposar-se al deliri; el oriteri a'im-
posava a la pa.asi6. Maasa febrosa per reposar, ero vaig llevar tan bon punt

va clarejar el día.



Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

196

CAP:tTOL SETZE

183 L' andemh d !aquella ni t de vetlla, te 1a i desi tjava alhora da veu e el
senyor Rochestar. Deaitjava .. sentir de nou la seva veu i, aixo no obstant,
temia haver d"acarar...me amo ela seua ulla. Durant les primeres hore del
mat.l, vaig estar esperant la seva arribada; no tenia ~ d'entrar
sovint a la sala jawiew d'astudi; pero algunas vagadas venia i 6th1 quedava
UDS min~t~; i jo tenia la impressi6 que aquell dia hi faria acte de pres~n-
cia~

'l~a.nmatei.x,el matí va tral'lsc6rrer com de cos tuat no s'esdevingu res que
inter:rom;p~sels estudia de l'Ad~le. l1nicanent vaig sentir, poo despr&s d'ea-
morear, un oert renou prol' la cambra del senyor Rochester, ix! com loa veua
de J).asenyora Fairf'ax, de la Leah i delaouinera -o sigui, la muller d'en
JOh~l--, i fins i tot el te rogallés del mateix John. ·Tot eren comentaz-Ls
com ara; It Quin miraole que llamo no s'hagi :=\ll seu 11itl" "Sempre 60
peril16s da deixar l'espalma enoesa a la nit." It La ~rovidencia ha vdlgut
que tingués la serenitat par pensar en la garra. d'aigua!" It ~!'estranya que
lr'l.O despertt1s ning¡1t f/ "Co.nf!em que no s'hagi re:f'redatdormint al sofa de la
\)iblioteca..n ¡ d' al tres par l' estilo

l)es:préa de tata aquella. confabulaci6, es va sentir el 601'011 que teien
fregant, netejant 1 poean t les coses en oz-dze, Quan va1g pasear par davant

1'estanya a l'hora de dinar, vaig veurea través de la porta obarte. que
tot estava de nou endreyat. Tan soLa el 11i t apareixia sanee oortines. La
Leah, an~ilada al banc de la finestra, fregava els vidres fumats. Vaig estar
temptada de preé~tar-li que havia psasat, cal'volia saber quina explicaci6
s'havia.dQnat de l'incident, pero, en entrar-hi, vaig advertir que h1 havia
una altra persona a la oambra: una dona, asseguda en una oadira al costat
del 1lit, quecosia les anelles de les noves cortinas. Aquella dona no era
I

altra ~ue la Grace Pocle.
Romanía seriosa i taciturna, com de oostum, amb el seu vestit marré,
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el davantal de quadres, el mocador blanc i la cofia. Estava oap assada en
la sava faina. a la qual semblava dedioar tots ele seua pen amenta. ~i al
fraNt etstret, ni a les :fulgars faooions :nohi havia oap rastre de la pal.lidesa
ni de la desesperaci6 que un esperaria de desoobr1r al ro tre dtuna dona
que havia intentat de cometra un assaasinat, 01 m~s quan la po aible vío-
tima l'havia seguida fins al seu cau i (segons suposava jo) l'havia aoua a
del orim que pretania de perpetrar. Erovaig quedar perplexa, desoonoer-
tada. Ella va a19ar la vista lnantra jo encara l'observava, pero no ea va
sobrasal tar pae ni se 1i va altarar el coIor- de la oaral la seva expres6'1i6
no va delatar cap emoci6, ni sentimant de culpa, ni por de ser desoobarta.

--Bon dia~ senyorata --va dir tan flematiearoent i seoa corosampre.
184 I, prenent una altra anaIla i un booí da veta, va oontinuar ·081 t.

"He de posar-la a prava -vaig pensar-. Aquesta impassibilitat t n ab-
soluta és incomprensible.u

-Bon dia, Onaco -vaig far en veu alta-. Que ha passat aqu!? 1!'auna
estona, mtha aembLat sentir els cr í.a te enraonan t, tots reunits.

-.Anit el senyor es va quedar llegint al 11it, es va adormir ~mb l'espel-
ma encasa i ea va oa1ar foo a les oortinas. Par~, par sort, es va da pertar
aban no stagaf~s la fusta ni la roba del 11it, i va atinar a apagar las
flamea 8mb 1'aigue del :tentarnans.

_ Qu~ estrany I -vaig dir en veu baixa; despr6s, mirant-la fixament,
11 vaig preguntaI's-- No va despertar ning~ el senyor Boohester? NingÚ no el
va sentir moure's?

Ella va tornar a aixecar ala ulls, i aquesta vagada teníen una expresJi6
atenta. Va semblar que m'examinava amb recel i tot seeu1t va contestar;

-.J·a sabeu, senyoreta, que ela criats dorm~~711uny, que n ~s probable
que sentissin res. L 'habitaci6 de la aenyor a :&'aiffaxi la vostra sén les
més proximes a la del senyor, per~ la senyora Fairfax ha dit que no va sen-
tir res. Les :persones da carta edat solen tenir el son profundo -Va fer
una pausa, i despr~s va afegir amb una mena d'afectada indifer ncia, per~
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amb un to forya significatiu:- Per~ v6e sou jove~ senyoret , i diri que
teniu el son lleugar. No vau sentir cap Borol1, per casualitat?

--sí --vaig respondre, tot abaixant la veu, per tal que la ean, que
oontinuava netejant ela vidres, no pogués sentir-me--, i de primer em va1~
pensar que era el Pilote Per~ ela goseos no riuan, i jo estio segura que
va1g sentir una ria11a, una rialla molt estranya.

Ella va tallar un tfos de fil, el va encerar curos .ent, enf1lh lfagul-
la amb ma ferl'llét i dospr's ero va observar amb ;~:i~1i~calma.

-A mi ero semb1a, aenyoreta, que fe poc probable que el aenyor rigu e,
quan corria un perill tan gran. He devleu somiar.

-No somiava -vaig replicar, acaloradament, oar la seva s ímu.Lada frodor
em treia. de polleguera.

Em va tornar Q, mirar amb ulls eacodrdnyadcr s i atente.
-- No ho hau dit al eenyor que vau sentir una r1a11a? --va preb~ntar.
--No he tingut oeaaié de veure'l aquest matí.
-- No vau atinar a obrir la porta i donar una ullada a la galeria? --va

continuar inqu1rlnt.
S~rnblava que ero sotmetia a un interrogatori, traotant d'arrenoar-me in-

[o1't",aoi6aenas que jo me n'adon~s. Em va aaaa.I tal'la ....,c•• idea que a1
daseob.:riael que jo sabia.o que soap í,tava d '€lIla,podría fer-me v!etima

185 deIs seua malignes prop~sits; vaig creure oonvenient prendre preoauoione.
--Al contrar! ~vaig conteatar-li--, el ~ue vaig fer va ser posar la

balda.
Aix! que no teniu oostum de tanoar amb la balda abana de fioar-voe

al llit?
" La bruixota vol saber ele meus cos tums per maquánar- adequad ient els

" t 1 d" "aeus planstlt
, vaig pausar. I la índignae10, superan a meya pru encl.a,

em va fer contestar, seoamantl
-Sovint laedeixat de p1'endre aquesta preoaució, perque no la oonaide-

raya neoessaria. No pensava que a Thornfield Hall calguás t~me1'cap par111.
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MliWWII/HÍl8w.. aQRWHI!I\Ti'Isi/lQwlIlIjl\1:pa Perl> d ' ara endavant --1 vai raíl.arcar les a-

raulas-, prend:r~ totes les precauciona abana de gitar-me~

-llareu b~ -va replicar e11a-. Par b~ que aque te contrada ~s nolt

tranqu:U.laa jo no ha sentí t a dir mai que haguess1n intentat de robar

en aquesta oasa ... r sub que tothom sap que aqu! hi ha cobez-ts i vail:ella

de plata par valor de centenars de lliures. De ~s s m~s, per sor una caaa

tan gran,. hi ha molt poca criats, perqu~ el senyor mai no hi ha paa at

1largue s temporadas, sabeu? 1quan ve, ooro que és soltar, no 11 cal dispo-

aar d 'un gran servei. :Perb jo sempr-a he cragut que val i~ pecar de pltUdentl

no costa res de tanCar una porta ambpany i clau, 1 ~s millor tenir

as~eblfJlradala porta que et separa de qualsevol parill que pugu í, sohrevenir.

Molta. gard¡, sanyoreta, ho deixa. tot en mana de la Frovid~nc1a, >6ro jo die

qu~ a m~s de pregar cal treballa.r.

1 aix;! va acabar la seva arenga, fo1's:a llarga, tractant-se d' lla, 1

pronunciada amb la pudio!oia d 'una quaquera.

J9 rnthavia quedat esmaperduda davant el que e~ semblava un 1nore1ble

domini de si mateixa i una hipocresia refinada. ?\n aquell momerrt va entrar

la ouinera.

- 'enyora :Poole -va fer, adregent-se a la O1'aoe*-- el dinar deIs eriets

estar~ a punt de seguida. No baixeu?

-No; poaeu un got de cervesa i un boo:! de púding en una aeiata, i

m'ho amportaré a dalt.

-- No voleu carn?

-Nom$s una queixalada, i tarnb~un tias t de formatge. Res m~$.

-- 1 el sag¡1?

-No paa ara. Ja baixar~ abana de l' hora del te. Jo ,ateixa me' 1 pre-

para.r¡;.

1a cuanez-a es va tombar cap a mi per dir-a,e que la senyora Pairfax

m'estava esperant, au:í que me n'hi vaig anar ,

Durant el dinar1 amb prou feines vaig prestar atenci6 a la enyora
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Fairfax mantre enl relatava l'incen i de lea cortines, de tan conoentra a
com esteva ~~ pansant en l'en1gm tio oar~oter de la Grao Poole,
i sobretot en la sava posici6 a ThlJDnfield, ja que trobava eatrany que no
lfhagu.essin feta detenir 0, en tot cas, que no l'haguessin 613patxad. El
senyor Rochester havía declarat gaireb~ obel.'tamentque ella era la oulpa la.

Par quina misteriosa ra6, liones,no l'acusava? Per qu~, de m a m s, OI'ha.-
via fat guardar el seoret? 3ra estrany que tm cavallar tan en rgio,
tan sobexg i tan rancor6s, estigu~s coroqui diu a ~erc! de la s in igni-
ficant da les saves criadas, fina al punt que, quan ella atemptava contra
la eeva vida, aquell heme no s'atrevia a denuno í.ar-d.a i molt 0I0nyS a cas-
tigar-la.

Hi la Graca hag'U~s estat jova i ben plantada, jo 'haurla incl1nat a
creure algun sentiment m~s tendre que la prudencia o el t~ 01' influ~a on
el sanyor Roohes·ter a favor de la dona; par~, tr-aetan t-se d' un Jhuar nJQ tro...
na tan poc agraciada, aquella idea no es podia ao.u,etre.

~Amb tot --vaig reflexionar--, un dia b~ va ser jove, i ho va ser quan
tamb~ ha era el seu amo. La senyóra Fairfax va dir que feia molta anys que
vivia aqu!. No cree que h.agi estat mai bcnf.oa, pero 'lui eap i no n:Q_

posse1a una for9a de car'cter i una personalitat que Oompensaven la manca
: 't ';

de bellesª, f!sica. El senyor Rachester gs un adnirador de lea pel-

sones resoludas 1 excentriques, i la Craoe, si més no, d~excentrioa prou
que ho ~s. Qui et diu qua un rolticoaprioi (un antull ban natural en un
temperament tan impetu6a i ente~at com el seu) no l'ha deixat aotmea a la
voluntat d·ella, i no fa que aquesta dona exeroeixi une seoreta influ neia
en els seus actes, com a conseqüencia de la seva propia indiscrac16, a la
qual no podia escapar?"

Per~, en arribar a aquest punt da las maves conjoctures, vaig evooar
la massisoa figu~a de la sanyora Poole, i la sava cara lletja, eixuta,
fins i tot tosca, i no vaig poder evitar de pensara

liNo, ~s impossible! La meva suposici6 no ot t)erencartada."
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Per~ aquella veu secreta que de vegades ena parla des del fons del
ll~HJtreCOl', m' infiilinuava.

tlTatlmateiX, tu tampoc no ata Danioa, i potaar el aanyor Rochaster et
tr0ba atractiva. En tot cas, ja ho has advartit ID s d'una vagada, i anit •••
Recorda els seue mota; racorda la Saya mirada; racorda la sava veut"

Jo ho raoordava tot molt b~: les frases, l'eaguard i el to, que en
aquell moment semblaven v1vidament renovats. ~rem a la sala d'estudig
l'J\.deladibuiXava, i JO, inclinada sobre d 'ella, li guiava la ma , De sob-
te aro va miral:'fiilobresaltada.

187

- gp. 'avez-vous, r.nademoiselle?-va fer-. Vos doigts tren.blent oomma
la rauilla, etvoa jouessont rOnges: mata, roueas oo~a dea oariaeal

--M'ha acalorat, par la posioi~, Adela.
Ella. va continuar dibuixant, i jo arovaig sumir un al tra cop en als

maue pensamants.
Va1g ouitar a allunyar de la ment la detestable idea que havia oonoebut

respecta a la Grace Poole,#'erodeaagradava. Em vaig comparar amb ella, i
v,aig conolGure que ~rem diferente. La.:Besa,leLeaven havia di t qua jo era.
tata una. se,nyo:ra,i tenia.ra~: jo era una OH,,, •• , dama. I ara jo tenia
molt m~a bon aSPaote que no pas quan m'havia vist ella; tenia m's bon color
i estava m4e grsssa, m~s viva, m~s animada, perqu~ lee mavas esperanoes eren
m~s prom:1ss~ries, i les meves sa.tisfacciolls,I1i~S plenes ..

liJa comen98 ti fosquejar -ero vaig dir, tot mirant cap a la finestra-.
in tot al dia no he sentit la veu ni ela pasaos dal senyor Rocheeter, per~
saguramant el veuré aquast vespra. Al mat! tenia por de veure'lJ en canvi,
ara, he dasitjQ de tot oor, perqu~ l'expeotativa ha eatat tan prolongada,
qua ara n'estic impaciant.1I

Quan es va far fose del tot, i l'Adela arova deixar per anar a jugar a
la cambra dela nena amb la Sophie, am moria d'i paciencia. Eacoltava par
si santia sonar la oampaneta a la planta ba1xa; esperava que la Leah m'avi-
s~s parque baix~s; de vagadas, fins i tot tenia la impressi~ qua entia
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ala passos del mateix senyo~ Rochester i em girava epI port, espe-
l"ant qUé s'obrts i e:ntr's ell. La porta, per~, continuava tancada, 1 nom6s
entreva la foscor de la nit par la finestra. Amb tot, encara no ara tan
tard¡ sovint m'enviava a buscar cap alla a lea set o les vu1t, 1 enoara
no eren les ais. No podia ser que erodefraud~s en les meves esperanoes
aquella nit que tantes coses tenia per dir-lil Volia tornar a tooar el teroa
de la Graoa Poole, par veure qu~ oontestava; volia preguntar-H. claratont
si verameni; ereia que era ella la oulpable d'aquell detestable a.temptat, i,
si era a1X!, par que desitjava guardar al secreto No importsva que la meya
curiosi"tat l'irrit~s; jo coneixia el pIser de fer-lo enutjar 1 de calmar-
lo, al terna.tiveun~nt.All~ m "encantava, i un segur inatint sempre em privava
de fer..ne un ¡¡re. measa; mai no m'aventurava m~s enlla del l!mit de la pro-
VQoa.oi6, si b~ n¡1ag.radava.de posar a. prova la meya habilitat de no arribar
a ¡fextrem. Tot conaervant les mwime.s 'ormes per no faltar-li el respeote,
era capa, de fer-lo entrar en una disouss1~ sense cap temor ni reatriooi6,
i d 'aquesta manera quedavem contents ell i jo.

Par fi, vaig sentir pasaos a 1'escala i va apareixer la Leah, perb
tan sola par anunciar-me que el te era servit a 1'habitaoi6 de la senyora
Fairfax. De tates maneres, erovaig alegrar de baizar, perqu~ aix!, m'imagi-
nava jo, seria m's a prop de la sala on era el senyor Rochester.

--Ja. deveu tenir ganes de prendre el te --va fer la bona senyora, quan
erova veure--. Heu IDenjat molt poo a ¡'hora de dinar. Em fa l'efecte --va
afegir-- que avui no ua trobeu gaire~ b~. De veig oom febroea i agitada.

188 _ Oh, estio b~! 1I':aino ID' he senti t millor.
-.A.leshores m'ho heu da demostrar menjant amb bona gana. Voleu servir

el te mentre a.oabo aquesta passada.?
~an ho va havar fet, es va alpar per tirar les cortines de ~BW~HB"

~ la finestra, que segura.ment havia. deixat obertes par aprofitar la
lluro del día, si bE1ara ja era del tot fose.

-Fa bona nit -va remarcar, mentre guaitava cap a fora.--, malgrat
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qua no h1 ha estels. Ban airat, el senyor Roohest r ha tingut n bon tamps
par viat¿ar.

Par viatj,ar? ~s que sé n 'ha anat el sanyor Roohe ter? No ho sabia
pea.

--Oh. a'ha posat en caro!aix! que ha acabat d'e morzar! aa anat a oa a
del senyolt'Eshton,. a Leas, unes deu millas m~s enl1~ de illcote. Tinc en-
t~s que 9lhi reunirh molta genta lord Ingram, sir George Lynne, el coronel
Dent i d'a1t.l'os.

Esperau qua estigui de tornada aque ta nit?
--No, ni dama tampoco Sagur~nent 8thi estara una Bet ane o m~s. Quan

aquestes persones tandistingides i elegante s'aple uen, es diverteixan

ta»;;, 1 s'hi troben tan a gust, que no tonen oap pro sa a separ-ar--ae , Elo

oava11ers, especialment, s6n molt sol.licitats en aquestes oc siona, 1 el
senyor Rochaster ~s un heme tan encantador i inte1.ligant en la reunions
800ia1a, que jo cree que ds al predilecta, sobretot da las senyores, a pe-
sar de fe,X> la impressi6 qua el seu aspeo te no 1 t afavoreix. Jo SUPOBO que

la saya ~nte1.ligencia i el seu talent, i potear la seva rique a i el seu
llinatge, compensen qua.lsevol petit defecte fIsio.

-- Hi haura senyoraa a Leas?
--Hi saran la aenyQra Eahton i les savas tres filIes, que 6n unas sa-

nyoretes d'all~ m$s elegants, 1 les honorables Blanohe i Mary Ingram, que
deuen ser preciosas, aupo8o, perqull fa gis o aat anys que no veig la BlanoJ,e;,

des que era una noieta da divui t anys. Va venir amb motíu d 'un ball i un
festa qua el senyor Rochaster va donar par Nadal4 Raur!eu d'havar vist el
menjador aquell dial Tan asplandidan,ant daoorat i tan :i.l.luminatl Calculo

que hi devia havar una eínquan'tena de damas i de cavallers, de lea millora
fam:!lies del corotat; i la senyoreta Ingram va ser consideracla com la m~s
bella de la fes'ta.

-Dieu que la vaa vaure, senyora Fairfax.: coro era?
--sí, la vaig vau<re. 1a pOl'ta dal roenjador ara obarta de bat a bat,
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..perque, coroque er~ Nadal, ela criats tenían permla per con egar-se al
vast!bul, per tal que poguessin sentir llI/llIiWW"'!8!ilwC'"'''&1R co algunes senyores
cantaven i. tooaven el piano. El aenyor Rochester em va fer entrar, 1 jo
ero vaig aSSGure en un rao6 apartat i ho vaig veure tot. No he presenoiat
mai cap espec-taole m~s esplendid: les senyores anaven .agn!fic narrt V6S-

tidas, i la majoxia (si m~s no las m~s joyas) eren bellíssilTLes.La senyo-
.reta Ing;ram, part, sra verament la reina.

- 1 coro era?
.ar('ocA~n ;de-S.?--Alta, ban formada, dIe patl1es amb un co11 llarg i gra-

ciós, la pe11 bruna i fina, les faccions delicades i els ulls semblante
ale del sex~or Rochester, groseos i negres, brillante com les savas joies.
¡ tan1a una. cabellera negra com l'atzabeja, recollida en une trena en
~orma de corona, i sobre el front, els rulla m~8 Ilustro sos 1 bonie qua
hagi vist ma1. ánava vesUda de blanc, amb una banda da color d' bre que

li creuava el p:l,t"1ligada en un eostat, amb un sarrall que 11 arribava ala
genol1s. l'a;mb~ duia una flor ambzada als cabe lLa, qua ressa1tava entra ela
rulls negra,s.,

-- Devia ser ltadrn;iraoióde tothom, oi?
-.sI, ~s cIar, i no soIs per la saya ballasa, sin6 pals seus dote. Va

aSir una de lessenyores que va cantar-,acompanyada al piano par un cavaller.
Ella 1 el senyor Rochester van interpretar un dueto

El senyor Roohester? No sabia que oarrtava,

- IOh, t~ una preciosa veu de baix i un gust excal.lant par a la rou-
sios.

-1 la sen;y'oretaIngram, quina veu tenia?
-Una veu e~quisida i mol t potent. Va cantar delioiosan,ent; era un gust

eeooltax-la. 1 daspr~s va tooar al piano. Jo no hi entanc, en mlÍsiea, pero
el senyor Rochester sf, i li vaig sentir dir que hav1a astat una execuci6
admirable ..

--I una dona tan bella i talentosa, no s'ha eaaat encara?
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--Es vau que no. M'imagino que ni ella ni la seva germana pos'aeixen
una gl'an fortun.a. La majoria de les terres de lord Ingram van pasear a mana
de l'he:reu.

-Paro m'estranya que n.o se n'hagi enamorat cap noble o algun hisendat.
El sanyor Rachaster, pa~ample. ~s un home ric, no?

-- Oh, s!1 Per~ ja veieu que existeix una oonsiderable difer noia
d'edat. El senJrorRachaster ja té gairabé quaranta anys, i ella noro s vint-
-:1-01no.

- I qu~ hi fa? De matrimonia más desiguala en veurau cada dia.
~l.s veritat. Tanmateix, no puc imaginar-me el aeoyor Rochaster conoe-

b t'd t p ~- ~:Md¡:~.en una ~ ea oon aques a. eru, no mangeu res! Amb prou feines
... el te~

-No, ~s qua tine més sed que gana. Em perms teu que n.e "n eerveixi una
altra tassa?

Estav·s, a ;punt d f insistir en la possibili tat d 'una uni~ entre el se~yor
Rachaster i la bella Blanche, per~ l'aparioié de l'Ad~le va desviar la

190 conversa cap a un al tre tema.
Quan vaig tornar a trabar-me sola, vaig repaasa!' la informaci6 que ha-

ví.a hagut; vaig sondan el meu cor , vaig examinar eLs meus pensaments i sen-

timenta i vaig intentar d'emmenar les coses qua la meva imaginac16 havla
dut m~s enll~ deIs lfmits devérs el cam~ que aconsellava el aeny.

Pres1dint el meu propi tribunal, despr~s que la ~amoria va havar preaen-
tat les proves de les esperances, ala desigs, ela sentiments que jo havia
C0Va.t des de la nlt passada, aix! com del general 9stat mental en que m'ha-
via sumit des de feia ben b~ quinze dies; despr~s que la Ra~ havia declarat,
amo el seu to ~posat, de manera plana 1 clara, de quina SQAWBA.forma jo
havia menyspraat la realitat per u.mergir-me r~pida lent en la fantasía, des-
pr$s, diot vedg dictar sent~ncia a aquest efecte:havla

Que roa! a la vida no 11 existit una es~pida m~s Tan que la Jane Eyre,
i qua mai cap al tra idllotano s 'havia sadollat mal de tan dolcaa mentide ,
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bo i empassaut-se el ver:! com si fos n~cta.r.
fI ~, predilecta del senyor Rochester? -ero vaig dir-. !!!, dotada de

la f'acultat de complaure tI? 'fu, una persona important ala seue ulls? Váe,
vás! La teya follia ero fa pena. ~s possible qua t'hagis angrascat per unos
poques mostras de simpatia •••, r!iostresarub:!güeapropies d 'un cavaller i

d'un home de m6n~ anvera tu, qua ats una inexperta i, de más a roés,una
subordinada saya'; Corohas gosat, pobra estúpida1' No podias, ni qua fos par
interes pro])i, sal' más prudent? Aquest nlat! has rema orat 1'ascena d 'anit?
Oom no et cau la cara de vargoll,Ya'¡Cadallet ceo l' Obre bé e Ls ulla 1 con-
templa la teya execrabla insansatesa! ~o és convenlent que una dona es dei-
xi adular pel seu amo i se~or, que de oap manera no té intanoi6 de oa ar-se

_.
amb ella, i és una bogaria, d'altra banda, que les dones deixul que nel i

al seu coZ' un amor aecl'et, que, si mai no és ••".,"Wl'1!!!8C reconegut n1 001'1'

;post, aoabara devorant-los la vida, i que, si és reoonagut 1 corre po t,

les menara, coro ignis-fatuua, cap a un panta 110t6a d "on no se "n pot sortir.
1I,6!seolta,dones, Jana Eyre, la teya condemnas dama, sitaa't davant un

mirall i dibutxa amb un guix el teu autoretrat, tan f1dalmant com puguis,
sense dissimular oap defecte, senaaometre oap tret savar, sanse aasuaujar
cap maoula desagradable, i escriu-hi a eo tas 'JRetrat d 'una inati tutriu,
trf'ena, pobra i 11etja."

nJ)espr~s, pren una 1'"ina de vori poli t•••, en teno una de preparada
a la oapsa de dibuix; pren la paleta;# mesola ela teu6 colora m~s lbmlú

;purs i deIioats; tria ela teua pinzelle de pel de camell m~a fina
i tra.~a dalioadwnent el rostre ~ encantador que ;puguis imaginar, pinta'lmes

191 amb ala roatisos~s excelsos i les ombrea m~s suaus, d 'acord a la deacrip-
ció que la aenyora Fairfax t'ha fet de la Blanche lngram: recorda ela rullo
negres coro l~atzabeUat ela ulls orientala •••, pren com a modal ala del se-
nyor Rochestar! Pero, oomptel Res de so 1oar •••, res de sent1mentalisme •••,
resds 1'90an9al Nom~s toleraré al B.B,~,seny i la decisió. Record,.alea
l:!nies augustas pero harmonioses, el coll i el bust greos, i que es vegi
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el b.ra9t tan rod6 i graoil, aix! Oom la delioada ma, sense ometre l'anell
~b un brillant ni Wa el bra9alet d'or. Reprodueix fidelment la vestimenta,
les puntes ataries i el setí esplendent, la graciosa banda 1 la rosa dau-
rada, i al peu hi poses: "Blanche: una senyoreta aristocratioa".

"1, d 'ara andavant, quan t 'imaginis que el senyor Roohester et mira
amo bons ulls, pren aquesta dos retrats i compara'ls, tot dienta ""i s'ho
proposava., el sanyor Rochester segurament podría conquistar ltamor d'aques-
te. aristbcrata. Coro hauria de fi:x:ar-se,dones, en aquesta plebea insigni-
ficant i pobra?1i

uAix! ho faréll
" vaig resoldÍ'e. I una vagada adoptada aquesta deterndna-

ció, erovaig quedar m~s tranqul1.la i em vaig adormir.
Va1g complir la meva promesa. Un parell d'hores toren sufioiente el'

esbossar el meu autoretrat amb llapia de colora, i en menys de quinze diea
vaig aoabaJi'la miniatura sobre vori d 'una imaginaria Blanohe Ingram. La.ca-
ra era. fo:r9aenoantadora., i quan la vaig compar-ar'amb el meu retrat, el
contra.st vasar tan axtraordinar1 COm la meya voluntat d'autodomini podia
des:itjar" El traball va l'Ei}sultardoblement benefiei6s, ja que va roantenlr
la meYa rneñt i les mavas mans ooupadas, i tamb~ va imprimir m~s for9a a lea
noves impressions que jo deistjava estergir indeleblement en 01 meu oor.

A la llarga, vaig tenir motius par felicitar-me del resultat d'aquella
disciplina que em vaig imposar. Gr~oies a ella, vaig ser capa9 da suportar
els esdeveniments segUents amb relativa serenitat. Sense aquella prepara-
oi6, segurament no els hauria pogut tolerar i ni tan soIs no hauria pogut
dissimular les meves reaooiona.
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CAPITOL DIS.:)ET

'"

192 Va transo6rrer una eetmana, i no va arribar cap notioia dal manyor
Roohastar; al oap de deu dies, el1 encara no havia tornat. la a9nyora Fair-
fax oomenta que no 11 sorprendria gens si se n'snava direotament de Loas a
J.,ondres,i dlalla. al Continent, i que no 1i vei~ssim la cara a Thornfield
durant un aoy. No seria la primera vagada que desapaI'ei:x:iad 'aquella manera
~~ i inesperada. En sentir-li dir aizo, vaig experimentar un oelfred
i un estranr defalliment dal COI' .. De fet, elldeixava portar per una malal-
tissa sansaolé de frustraci6; pero,dominant els meua aentimenta, de segui-
da vaig superar aque11 desvari momentani, bo i adonant-ma de ooroera absurd
que coneid.er~s ele moviments del senyor Rooheater com una cosa de vital
inte:r~s par a mi. Aixo no vol pes dir que eroool.locava en una posioi6 dfin-
ferioritat, sinó que, al centrari, em deia.

ftr.L'u no hi te~s res a veure amb Bir Pamo de 'I'hornfield,llevat de oobrar
el sou que el paga per ens~nyar la sava prot~g~et i agrair-li el tract~ re9-
peotu6s i amable amb qu\ et distingeix, traote que tens dret a esperar mon-
tre comple!:X:isels teus deures. No t'enganyis, entre ell i tu no pot exis-
tir cap altra. re1aoi6. Evita, dones, de oonsagrar-li ele teua deIicate oen-
timents, els taU$ entusiasmes, les teves angoixes i totes aquestes ooses.
El1 no és da la teya olasse; mant~n-te en el teu nivell, i, per respecte a
tu mateixa, no oferetxis el teu amor, amb tot el COI' i tota l'an1 a, a qui
no te'l demana 1 potear el menysprearia.4

'

Vaig contdnuan, dones, complint tranquil.latDent amb els meus deure ;
pe~b, sense poder-ho evita», de tant en tant eropassaven pel oap penaa-
ments vagues sobre la possibilitat d'abandonar Thornfield; així mateix,
també 1nvoluntariament, oontínuava imaginant noua anuncia i fent oonjectures
sobre noves ocupaoions. Aquesta pensaments no considerava nec9ssari de re-
primir-los; arribat el cas, podrien germinar i fructificar.

Quan ja feia quinze dies que el senyor Rochester era abaent, la eenyora
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Fairfax va rebre una oarta.
-ts del senyor -va fer, en llegir el remitent--. r sabrem, auposo,

si t.orna o no.

/

I mentre ella !jI!CflWa rQmpia al segalli llegia l'eacrit, jo vaig conti-
nuar bebent-rne el caf~ (era l'hora d'esmorzar) i, com que estava molt c
lent, vaig atribuir a aquesta cil'cumsta.nciael sobtat sufocament que e va
far puj~ el~ colora a la cara. El que ja no vaig poder determinar va ser
per que em tremolava la ma ni pe~ que, involuntari ent, vai vesasr la mei-
tat del cGntingut de la tasaa al pIat~

--:Bo, de vagades em queixo que aquí estem masaa tranquile, paro em eem-
bIa que ara eatarem d 'al10 m~s anfeinats, almenys duran t un? diea -va re-
marCar la senyol'a Fairfax, sense apartar la vista de la carta.

Va.ig Ol'eUl'e que, arran dtaquell oomentari, podia permetre'm de demana.r
una explicáOi6, de manera que, despr's de lligar les vetes del da antal
de ltAd~le, que les duia penjant, de servir...li una altra rosquilla i de
to,rn.e.r-.-lia omplenar la tassa de llet, vaiS' preguntar amb indiferencia:

_ Voleu dir que tornara aviat el senyor Rachaster?
-Efectivamen"t, ••, d'aquí a tres dias, segons que diu: arr!ibara.dijol,ls

viJlent, i no pas sol. No s, quantes de les aristocratiquea persones de Leas
1 'ao'ompan;yaran~per~ déna instruccions perqu~ es pz-aparm ela millors dormi-

d'aconsep;ui¡-toris i as netegin b~ ela salons :i. la biblioteca. TIa~ alguna cuinera
mE1s i una quants r.naI'mitonsdel George Inn, a rhillcote, d'alla on sigui.
Dam~s, les sanyores porten les saves cambreres, i elo cavallers, ela seua
ajudants de cambra., Aixl. que tindrell3la casa plena.

ixwW8W8WW ••W,wwwwa8WBR8RW,a,aaa Dit aixo, va aoabar d'esmorzar amb una
esgarrapada í ae'n va anal'cuita corrent a iniciar les opet'aoiona.

Aquells tres díes, oom ella havia previst, van ser molt moguts. Jo em
pensava que totes les habitacions de ThDnnfield es trobaven pulcrament ne-
tes i ben endre9ades, pero aleshores vaig descobrir que estava e~uivooada.
Tras donee foren llogades par ajudar a fer la neteja i, a partir d'aquell



rnomant; quina manera de fregar, d'escombrar, de rentar vidres i d'espolsar
cati:fes, de despenjar i :jlornara penjar quadrea, de treee Ilustre ala
miralla, d'encendre foc als dormitoria, d'airejar llenyols i edredonsl ~o
no havia vist ma! una Cosa semblant! L'Ad~le corria 00 una esperitada
d'una banda la. l' altra, entusiasmada amb el.s preparatiua i a b la perspec-
tiva de rebre .invitata. Va fol'que la Sophie repass~B tota ela s us "toilet-
tesH, coro en deia deIs seua vestits, per tal d'arreglar ela que estigue

• ¡t· , tt· til ';'1aan paasees 1 ven ar g¡ a noue, Per la saya part, no feia res, tret
da saltironar per les salee, botar per sobre ela 111te, estirar-se damunt
ela matalassos i apilar co1x1ns davant ela fabulosos focs que braolaven
a les lIara. La vaig eximir deIs deurea escolara, perqu la senyora Fair-
fax m'havia demanat ajuda, i jo eropassavQ tot el dia al rebost, ajudant-la
(o destor han t-la) , en eompanyia de la ouinara, i aprenen t afer fl o, paa-.

tissets de formatge i do190~, a farcir ooalla de C898. i a guarnir plata de
v
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postres ..
Ele inv~tats havien d'arribar el dijous a la tarda, a tampa par Bopar

a les sis. Durant tot aquell lapse intermedi no vaig tenir temps d'1ma-
ginall'qu..imeres, i cl"ecque vaig estar m~s aotiva i alegre que ningt1, tret
de ltAd~le. Amb tot, de tant en tant, la meva alegria s'aigualial a despit
da mi mateixa, erodeixava arrossegar de nou a la regi6 daIs dubtea i de les
obscures oonjecturea. Aixo s'esdeven1a guan, per oasualitat, veia coro la
porta de l'escala del tercer pis (que ara sempre quadava tancada amb clau)
s'ob1'i8 lentament, per donar pas a la Grace Poole, amb la seva cofia emmi-
donada, el seu davantal blane 1 el mocador, que recorria la galería calyada
amb unes sabatilles, que apagaven la remor deIs eeua pasaos, tot guaitant
a l'inte;rior deIs do:t'ro1torisen deaordre, i dient alguna ooaa a lea dones
de fer fe.ines sobre la mansea de netejar un guardafoc, de polir el marbre
de la lleixa de la xemeneia o de treure les taques de l'empaperat de la
pa1'et. La Glt8Ce badxava a menjar a la cuma una vagada al dia, per sopar,
es fumava una pipa vo;ra la llar i ae'n tornava al seu cau, tot enduent-ae'n



una gresas garra de cervesa, per assaborir-la en la intird tat da la se a
~ordida cambra. Bomés una de les vint-i-quatre horas del dia la passava
amb ala altras oriats; la resta del temps stestava a la sava habitaoi6
del tercer pis, de sostre baix i bigues de DOUreJ alla oosia, tan solitaria
oom un praaoner a la aava ceLs La •.

El mE1a estrany de tot ara qua ningl1 de la Casa, exoepta jo, es fixava
en ela seua costums, ni semblava súrprandre-sa'n. Ningú no conantava la
s~va pos1c16 ni la sava teina, ni uanif9stava campa 8i6 per la sava solitud
o a!i'.llament.Una vegada, pero, vaie sentir sense voler una oonversa entre
la ~eah i una de les dones de fer feines, a proposit de la Grace. La Laah
havia dit una oosa que jo no havia pogut entendra, i la dona conteatava:

__ Deu guanyar un ban sou, oi?
--cá --va respcndre la Leah--~ Tant de be el guany~s jo. o ~s qua

estigui de$eontenta del que guanyo •••, pePqu~ a Thornfield no a~n ga 1u ,
per~ no ero donen ni la cinquena part del sou de la aanyora Poola. 1 ~tes_
te fonil un raconet: cada tres mesos va al bano de Millcota. No mtastranya-
ria que hagu~s astalviat suficent per viura folgadament si deixava da tra-
baIlar. Par~ suposo que s'ha aoostumat a la oasa, i, ceroqua anoara no t6
quaranta anys i eata forta, seguramant pansa que encara no ~s hora de ro-
tiral'-se.

--1 ara ja sthi deu havar acostumat --va dir la dona de fer €einee.
--Ah, si•••, t~ ban olar quin ~s el seu com~a •••, millor que nin~ --va

respondra la Leah amb to expressiu--, i no tothom podria posar-se al seu
lloc ....ni per tots als dinara que guanya.

:r tant que nol -va replioar l'altra-. Em pregunto ai al sanyor •••
En aquell momant, la Leah as va tombar i,wwwaww ••wc. tan bon punt am

va ;,aura, va olavar un cop de coLze a la sava companya,

~s que no ho Gap? --vaig santir que xiuxiuejava la dona.
La Laah va far qua no amb el cap, i la conversa va quedar interrol pude.

~l que en vaig poder deduir, da tot allo, va sal' qua a Thornf1eld hi hav1a
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un miateri 1 que, d'aquest mistari, a mi, se me n'exolo! deliberad ent.
Va arribar el d1jous, El vespre anterior tota la feina havia quedat en-

llestida: les catifes eren esteses; las oortinas dals llitl3, enjadesJ les
vanoves blanquea oon la neu, desplegadas; les taules, parades; ela mobles,
enllust:rats, 1 ellS S'erros, plena de f'Lors, Les cambres i ele aal.ona e

veiE¡m tan flarnanh com era poseible d "accneegud.r-cho per obra de les roan
humanas. Tamb~el vest!bul e;t'anet eom una patena. Tant el rallotge c1 81-
1st ooro els gl"80ns i las baranes de l'escala havien estat enoerats i bril-
laven 00m miralls~ Ele trinxante, al menjador, resplendien pele objectes
de pla:ta", Al sal~ i a la salata.hi havia gerros exotio pertot arreu.

A la tarda~ la senyora Fairfax es va PQsar el seu millor vesti t de sed
negra, ala guante i. el rellotge d'QI', oar s'hav1a d'ooupar de :rebra a1s 1n-
vitat.s, acompanyar l~s s~myoresa les seve s habitaoions, etc. Tamb~ liAd. le
va voler que la. 01111""88*. mud.~ssim, per b~ que jo pensava que no era proba-
bIe que La praserltessin als invitate, si m~s no aquell dla. Ai.x~no ob tant,
par compla.ure-la, vaig encarregar la Sophie que 11 pO¡;;~Sun bonio v6stit
de mussolina, molt ourt, q,ue tenia. Quant a mi, no oalia que em canvi~s de
roba: n1ngtt no em d.ernanariaque aband,on~s el santuari de la cambra d 'eatudi,
car en santuari, en efeote, sthavia convertit per a mi: HUn ref'ugi molt
a.collent en temps de oalamitataH

•

Havia fet un dia ~riroaveral, sere i temperat, un d'aquells díes de
finals de mar9 o principia d'abril tan plena de sol, que semblen heralds
de l'estiu. En aquell moment arribava El la fi, per~ el veapre enoara era
cltlld, i jomfestava a la cambra d'eatudi amb la finestra oberta.

--~s bastant tard __va fer la senyQra Fairfax, bo 1 entrant precipita-
dament--. Sort que he ordanat de preparar el sopar per a una hora m~s tard
de la que indicavael senyor Rochaster, perque ja s6n m~s da las siso He
enviat en John a la porta del jardí, a veure si ja arribaven. Des d 'all)¡

es J8* vau un bon tros de carretera, en direcci6 a kil1oQte.
S'acost?i.a la íinestra •
.. Ja ~s aqu!t .-va exclamar--. 1 b~, John --va cridar, traient el oap--,
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qu~ h;i. ha?'

.-.Ja v~nan~ senyo:t'S:-fou la r98pos1;a-. Seran aqu! en deu minuta ..
L 'Ad~le es va pre,cipital'cap a la finestra~ Jo la vaig seguir, tot pro-

eurant de ool.locar-me en un costat, par tal que, protegida per la.oortin ,
pogu~s mirarsense ser vista.

gls deu minuts qua va anunciar en John am semblaren molt llargs; per
paI' fi es va sentir remor t1I.arodes, i vam veuz-e apar~ixer quatre ganeta

196 segui te par dos cotxes obarts, plans de plomea i lIJIiIlI de ve La flotante.
Dos delsgenets -eren joves i 81'rogants; el teroer era al aanyor Roohaster,

s~umllntant el ~ oava11 negra, el Masroar. i el P1lot salt1ronava al seu
d$v$l'rta al eeu costat oavalcava una dama, i ambdóa anaven al _DamilllWJOOIlllJll

oap del grup. ¡,a ver-a del vestit de muntal.'vermell de 1 "amasen

quasi fregava el sol, i,el,vent feia onejar el seu vel, a trav~s del qual
oucies

es transparentaven ela brillants de la aeva cabellera, atrapada entre
als lIIJDQI pleo-s.

-- La senyoreta Ingram! -~va exolamar la senyora Fairfax, que marx~
cui ta{oo;r~eTJ.ta eoupan el seu lloe al pis da baax,

La. oavalcada, seguint les sinuoaitats del oam!, de seguida va agafar 01
revolt, i els vaig perdre de vista. Llavors, l'.Ad~le em va demanar perm!a
par baiXar, per~ jo me la vaig asseure a la falda i vaig mirar de fer-li
oompr-endz-e qua, par res del m~n, no havis: d'aventurar-se a apareiXar davant
les senyores, ni alesho~es ni en cap moment, a no ser que l'snviessin a bus-
oar, que el senyor Rochester s'enfadaria molt, eto. En dir-li aix~, ella ..
va vessar unes llagrimates, pero la vaig mirar amb severitat, i ella va aoa-
bar eixugan t el plol'.

Al vest!bul se santiá l'alegre gatzara deIs naua vinguta: lea vaus sus
deIs o'avellere i als tons argentina de les senyores es ntesolaven harmonio-
samant, i entre tota es destacava la sonora veu de llamo de Thornfield Hall,
donant la benvinguda als distingits Ii.-••Rj¡. hostes que honoraven la aeva
casa ..Tot seguit, uns pasaos lleugers ressonaren a l'escala i a la galeria,
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acompanyata de rialles, de portes que e'obrien 1 e tane ven, i d s r~sJ
durant una estc>na~ va regnar el aíIencd ,

-Elles ch.an&ent de toilittes -va fer l'Adl31a, que, ascoltant atenta-
ment; havia segui t tots els moviments, i va exhalar un sospir-. Chaz . ano

-va afegir-, g.uandil y aval t du monde, je le suivais partout au alon et

a leura chatnbres; souvent je.regardai/llles fern,mesde chambra coiffar et
habiller lªs damestet olétait siamusantl cornoe cala on ap¡>rand.

- No tens gana, Adela?
_Mai .. ss.~ oui, ~ademoisellel voile oinq Ou six heures que noue n'avons paa
.1

llililuge"

--Dones b~, mentre les senyores a'estan a lea habitaciona, em far~ un
escapada Ea la ouina a veure si t-robo alguna cese par menjar ,

1, sortint del meu re~~gi amb precaucié, vaig anar cap a l'e e J d
servei que conaula directament a la ouina. Tot en aquella regié ra foo i

agitaei6. L~ sopa i el peiX entravan a la darrera etapa de 00cc16, i 1 cui-
nera s' inolinava sobra els fogons en un estat d 'anim i de 006, qua fe1a ,t~-

mel? que antr~s espontemiamant en combusti6. A la sala d testar del servei,

dos cotxer$ i tres servents saien al voltant del foo. Las o~brereB; vaig
suposar, estarian ajudant les senyores a canvi~-se. Les oriadas noves, amn&

llogadas a Milloote, anaven d'una banda a lfaltl'a totes atra.fegadea. Tra-

vessant aquell oaos, vaig arribar par fi al rebost, on em vaig apoderar
dtun pollastre fred, un pa, uns pastissets, un parell de plats, un ganivet
i una forquillaj amb aquell botí, vaig amprendre una rapida retirada. Ja
havia retornat a la ga~eria i acabava da tancar al meu darrare la porta
de servei, quan un aoce~erat botzineig aro va advertir qua laa aanyoraa es
disposaven a sortir de les seve s cambres. Jo no podía pas ar:rtibara la e
ora dtestu,di sanse pasear per davant d 'algunes de les portes; a riso de
Ser sorpresa amb la meva o~rega de vitua.llas. Ai.x! que el7\vaig quedar en
aquel). Qal> del passad!s, que, ooroque no hi hav1a eap fineatra, quedava
gensralment en penombra, i ara en una fosca absoluta, ja que s'hav1a post
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el sol i sta~agaven les ~ltimes olarors del orepusole.
No van trigar a sortir de lee b.abitaoions les respeotivas coupan ta, una

rare l'altra, alegres i 8aise'aRRWt animades, amb esplendoro o vesti 5, que
es de.stacaven en la f'osea, Dur ant un momerrt, for.aren un grup a lf ltre cap

de la «al~ria, tot oonversant amb modal'da vivacitat, i tot seguit baixaren
par l'escala fent tan poo soroll com una capa de boira lluminosa par un
tur6. 1'apa:rici6 col.lectiva d'aauelles darfeselnva de1xar una iropra 1916
de distinci6 i d'aleg~cia, corono havia experimentat mai abana.

Vaig trobar l'Adele espiant pel badall de la porta de la obra 'eatu-
di, ~ue mantenia entreoberta.

- Quines. sanyores tan bonáque s l --va exclamar en angl El-. Com 'agra-
da,;ria acompanyar-les a baix! Creiau que el aenyor Rooheatar ena enviar
buscar, des¡::'r~s del sopar?

...-No, no he oreo paso fU senyer Rochester t~ d'altroa ccae a en quh pen-
sar. No cal que hi pensis m~s, en les senyores, aquast vespre. Pot~er le
poch'as veure dama. Apa, aquf tena el sopar.

Coro que.' tenia realmont gana, el pollastre i ala pastiri:satsvan servir
par mantenir-la distreta una estona. Vaig fer bé da prendre aquella previsi6,
parque tant la nena com jo,i com la Sophie, a qui vaig enviar part d'a-
quell repas, haur:!em cOl'J.'egu.t el r-í sc de quedar-nos eensa sopar, ja que 'tot-
hom, a baáx, e stava massa enfeinat par r eoor-dar--eede nooal tres. r,oa pos-
tres no foran servides fins a les now;.passades, i a les deu ela criata en-
oara corrían d'aqu! cap alla. carregats ~b satates i tasses de oai' • Vale;

deuer que 1'A.d~lees qued~s llevada!fins mol t más tard que de costum, car

am va assegurar que no es podria adormir mentre sentís obrir i tancar portas
a baix, i ela invitate continuess1n fent bullíaia. De méa a m~s, va afegir,
bé podría arribar un missatge del senyor Roehester, quan ja e8tigu~s des-
pul1ada, !lat 8101'$ qual dOID/1Jage!"

ti vaig explioar contes mentre volia escoltar-los i despr~s, par va-
riar una mica, la vaig dur a la gale~ia. L'aranya del vestíbu1 ara enceaa,
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i l'Ad~le trobava divertit guaitar per sobre la barana i veure passar els
198 criats amunt i avall. Avan9ada la nit, varo sentir tocar el piano a la sala

d'estlU", on havia estat col.locat. La menuda i jo ens v asseur a 1'111-
tim gra~ de l'escala per escoltar. De6pr~s una veu es va unir a 1 e notes
aonor-es de l "instrument; era una eenyor-a qui cantava, i tenia una veu mol t
dol~a. Acabat el solG, va seguir un .... duo it despr~s, una C&n96 senae
acompanyament. Un murmuri d'alegres converses omplia els intervals. Vaig
escoltar llarga estona; de sobte va1g adonar-me que tractava de destriar
els sons barrejats, tot intentant de recon~iXer l'acoent peouliar del se-
nyor Rochester, i quan el va1g oopear, gaireb~ de seguida, em vaig dedi-
car a la tasca :ímproba.d'unir els aona inartioulats i distante par fornar
ela mota.

El rellotge va tocar les onze. Vaig mirar l'Adela, que repo va 1 oap
contra la meya espatlla, i vaig vaure que se 1i tancaven ela ulle, de ma-
nera que la vaig agafar a coll i la vaig portar al llit. Devia eer prop de
la una quanels hostes es van retirar a les seves habitaoions.

L' endemll tam,b~ feia un dia espl~ndid. La oolla el va dedicar a t'aruna
exo~si6 a algun lloc de la rodalia. Van soxt1r ban d'hora, alguna a cavall,
i la reataali cot%e. Jo vaig presenoiar la partida i el retorne 1a eenyo-
reta Ingram, coro a l'arribada, era l't1nioa amazona, i tamb~J ooro a 1 arriba-
da, el senyor Rochester oavalcava al seu costat, una mioa separata del grupo
Vaig fer notar aquesta cmroumst~cia a la senyora Fairfax. que seia al meu
oostat, vora la finestra.

-D~ieu que no era probable que pensessin a casar-se -11 vaig dir-,
Pero ja veieu que el senyor Roohester, evidentment, prefereix aquesta 8e-
nyoreta a qualsevol de les altres.

--S!, es veu que s!: no hi ha dubta que ¡'admira.
--1 ella a ell --vaig continuar--. Guaiteu com inclina al cap par en-

raonar amb el1 confidenoialement. 'agradaria veure-li la cara, ja que fine
ara.no ha he aoonseguit.
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--~a veursu aquest vespre --va respondre la senyora Fair~ax--. He par-
1st al senyor Rochester de l'inter~s que teni l' d~le a ser pro entada a
les senyores, i ha dira "Oh, que vingui al sa16, despr~s de sopar, i demaneu
a la sGRYoreta Byre que l'aoompanyi".

_131., aixb ho ha di t per oor·tesi."',per'o J'o~ no oal que baixi --vaig re~-
pondr-e ,

-Bé, ja li he di t que no estliveuacostu ada a altornar en sociatat,
que no us ~a~ia cap gr~oia d'as istir a una reuni6 de persone desconegudes,
pero el1 m'ha oontestat seoamentt u Ximpleries! i hi posa alguna objecoi6,

199 digueu-li que hi tino tal 1nteres partioular, i, si tot 1 aub, a 'hi nega,
digueu-li que JUáar& a busoar-la personalment;.

-No s'haura dE;!molestar pas tant -vaig fer-, lii an1reS, si b' ro'eeti-
marj.a m's no ter-ho. lii sereu v6e tamb~, senyora Fa1rfax?

-No,; li he pregat que me n'exous~s i hi ha consantit. Jo u dir& cem

he heu de fer per evitar la torbaci6 que causa una entrada formal, que ~s

la pa-l't. m~s desagradable d 'aquestes coses. lleu d 'entrar al sa16 quan enca-
ra no hi. hag:i.nin~, abana que les senyoz-es ~~e taula, i élegiu
un seient en un rallé no gaire ostensible, Tampoc no oal que us quedeu mol-
ta estona desl>r~s que ~ entrin eLs oave.llers, a no ser que us hi trobeu
a gust~ Deixa.u que el senyor Roohester veg1 que sou alla i daspr~s us esoa-
políu,._, ningti no s 'hi fixara.

_ Creieu que aquestes persones s'hi quedaran molt de temps, aquí?
--No oreo que es quedin m~s enlla de duea o tres aetmanes_ Deapr~s de

les vaoancas de Paequa, sir George Lynn, que va. ser elegi t d1putat per 111-
cote, haura de pujar a oiutat a ocupar ,el seu as06, i no m'astranyaria gena
que el senyor Rachaster 1'acompanyés. El que eo sorpren ~s que sthi qued~a
tan t de tempf.)a Thornfie ld.

Am~ carta inquietud veia aBWN •••••• que s'aproximava l'hora de la meYa
entrada al 6a16. ¡'Adele, des que va saber que s$r1a presentada a lea se-
nyores al vespre, es va passar tot el dia en ~xta6i, i noméa es va a os-
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segar quan la »ophie va iniciar 1 'ope:raci~ de vestir-la. Aleahores, la 1m-

po:rt~eia del proo's la va tranquil.litzar, i una vegada va estar ben pen-
tinada, amb ela tirabuixona perfectament marcats, abillada amb el eu ves-
tit de se t! rosa, la l1arga faixa de seda i 1IIb les mitenes de blonda, va
adoptar un posat tan g;reu oom al d'un jutge. No va oaldra advertir-l que
no arrugu~s al vestit: ee va assaurs teta reposada a la sava cadiret , tot
proourant que la faldilla de aatl no fregu~a el trespol, i em va asaegurar
que no es mouTia d'aH! fina que jo no estigués lleata, la qual oosa a'esde-
vingu¿ prastament. Em vaig posar el roan millor vestit (el gria argentat,
que m'havia f'et par al oasamantde la aenyoreta Temple i que no ro l'havia
pe sa t mai m's), em vaig pentinar ra.pidament i ero vaig posar el fermall de
perlasf l"i1nica joia 'lua tenia. Despr~s~ varo haixar.

Af'ortunadament, el sal~ tenia una altra antrada_ a m~s de la d 1 menja-
dol', on estavén congragats ela hostas. Ve.m t:rroba:rl'estan9a buidaf un hon
foe cremava a la llar de marbre i moltas bugies daoara, col.locadas entre
lea exquisid.es flora amb que estaven ornamentadas les taules, 11.1um1naven
sol1 tariareent la sala~ La cortina carmésina tapava. l'arcada. i, mansa oom

200 era aquella s91laraoió, baatava p@rque les convar sea que rnanten1en a. l' al tra
banda en un ~o molt bai1 no fossin m~s qua un apagat murmuri.

L'Adele, que aemblava estar encara sota la influencia dfuna fabulosa
impressi6, va ocupar, sense dir ni una sola paraula., l' esoambell que 11

vaig indioar. Jo éro va1g instal.lar al bane d'una finestra i, prenent un
llibre dtuna tauIeta propara, erovaig posar a llegir. 1'Ad~le va acostar
l'saoamball ala meue peus; deBpr~s, em va tocar el genoll.

-- f~e vols, Adela?
_ Est-ce que jé na pula lla.sJIlilá prandra una sola da oes fleura magni-

fi'iuas, mademoisella? Seulement pour completer roa tm;ilatte.
-Hi pensas masaa, en la tava "toilattalt

, Adelet' Per~, en fi, aquí tene
la flor ..

Vaig prandre una resa d'un pitxer i la hi va1g posar a la ointura. Ella
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va exhalar un sospir d'inefabie satisfacci&, com si la copa de la seva fe-
licitat ja fos curulla. Vaig tombar la oara per ocultar un somriure que no
podia Qontenir. lIihavia alguna cosa tan dolorosa COm ridícula en la innata
devoc1~ d'aquella ¡enuda perisanoa per tot allo que tingu~s a veure amb el
vastir.

Una sbrda.remOr de cadires as va fer audible, van c&rrer la cortina
de 1iareada i va apar~ixer el menjador, amb l'aranya encesa il.luminant
aUlb tot el seu eselat de Hum la plateria i la oristalleria d 'un .agnífio
serve1 de postres que lilJI!Ilu$a oobria la llarga taula. Un rup de senyores va
entrar al saló, i la oortina vaCaure de nou al seu darrere.

Malgrat que nom~s eren vuit, la magnificencia del seu aapecte teia la
irnpressió'que eren moltes m~s. Algunes eren molt altes; molta vest1en de
blane, i l'esplendidesa del seu abillament ~ magnif1cava el seu

\aspaote talment com una lleu boirina magnifica la lluna. Em vaig aixecar
i les vaig saludar amb una reverencia. Una o dues van correspondre a la sa-
lutaci6 amb una inolinaci6 de oap; les altres es limitaren a esguardar-ma.

Es Van dispersar pel sa16, i la gr~oia ~ la 11eugeresa deIs seua movi-
mente em van fer pensar en uneabal't da plomosos ooal1a blanoa. Algunas
ea van acomcdar en 1lengoroses posi turaa als sofas i otomanas, i unes altra~l
s'.inol1navan sobra les ta.ulasper examinar les flors i el,ellibrea. La res-
ta s'aplegaren a l'entorn del foo; totes enraonaven en el to baix i olar
que semblava habitual en elles. l'osteriorment, vaig conM.xer ala eeus noma,

~ aixt qus b~ puc identifioar-les ara.
Parlem, primer, de la senyora Eshton i duas de les seves filles. Blla

devia haver estat sens dubte una dona ben plantada, i enoara es oonservava
b~. De les seves filIes, la m's gran, l'Arny, era m~s aviat menuda, ingenua
i infantil dé cara i maneres, pero de formes suggestives; el vestit de mus-
solina blanoa amb una faixa blava li esquela d'allo m~s. La aegona, la Louisa,
era més alta i m~s elegant, 8mb una cara molt bonica, d'aquelles que els
francesos en diuen minois ohiffoné. Ambdues germanas eren blanquea com
Iliris.
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Lady Lynn era alta i corpulenta, repre enta a uns quaranta any i te-
nia un posat altiu; duia un magn{fic vestit de setí torna solat, 1 sev
negra. cabellera brillava amb tot el seu esplendor ota 1 'ombra d 'una ploma
blau cal i una diadema ornada amb pedres precioses.

L'esposa del coronel Dent no era tan vistosa, per0JC.~.¡~j¡:¡i~i1::,m
dist1ngida. Era de formes esveltes, tenia un rostre agradable i p~1.11d, i

el cabell res. El seu sobri vestit de satí negra, amb coll de blonda impor-
tada, i reca.mat de perles, m'agradava m~e que no pas la radiant el.'landore-

desitat ~ la noble dama.
Les m~s distingides, paro (potser perqu eren les m altes),

resultaven ser~ho la vidua lady Ingram i lea sava filIes Blanohe 1 !ary.
Com a dones, les tres taníen una elevada estatura. La v!dua ~indr1a entre
quaran·~a i cinquanta anys; encara conaez-vava una bona .figura, 1 la caballa
(si m&s no a la 11uro de les bugies) aren ban negres} tamb~ le' dente os
veian enoara :perfeotas. La majoria dela hornee haurien dit que era una es-
plendida dona madura, i, físicament parlant, ho era, sena dubte, pero tot
el seu aspecte denotava una altivesa que resultava gaireb~ insuportab1e.
Tenia lea facciona d'una matrona romana; el sotabarba a'unia a un co11 ro-
bust com una columna. Aquella trats no 60ls eroaemblaven oom embotornats
i foscos, sin6 l'eblel'tsd'oxgull, i el ment~, pel mateix prinoipi emblava
mantenil'-ae en una p06ici6 exageradamant exaota. Els eua u1ls, tera 1 dura,
erurecordaven ela do la meya tia. Parlava amb afectaci6; tenia una veu greu
i adoptava un to pomp6s, doctoral, en un mot, ".acB••• sa inaguantable. Un
veatit de vellut carmesí i un xal-turbant teixit amb til d'or dé manufaotura
india l'investian (oorom'imagino qua ella s'afigurava) dtuna dignitat quaai
imperial.

La Blanche i la Mary eren de la mateixa estatura: altas i teses oom
pollancrea. 1a Mary era massa prima per a la aeva a1y8ria; en canvi, la
Blancha era ban proporcionada com una Diana. La vaig observar, coro a na-
tural, amb espeoial inter~s. En primer 1loc, volía coroprovar si la ~eva
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a:paren9a sfadeia amb la.descripci6 de la senyora Pairfax; on;:;o n lloc,
si a'asi;lsrnblavaa la mirliatura que jo n'ha-ia pintat, i en terc l' 110c,
si respondria. al gust que jo In' imaginava que haví.a de er el d 1 seuyoz-
Rochaster.

Pel que feiaa la seVa persona, responia punt per punt al mau rotrat
;i a la dascripoi6 de la senyoz-aFai.rfax: tors dolicat, a patlles a.rrdo-

., c:g¡¡¡snides, col1 graoios, negrea ulls i . negres. Per~, i el seu rostre?
~l seu rastre era coroel de la seva mare, per~ sense les arruguen de l'edatt
identiques celles, identiques faccions altivas, id ntio orgull; no era, tan-
mateix., un orgull tan sorrut. Al contrari, ella reia eontínuament, amb una
ria1la desdenyosap que semblava constituir l'ax.pressi6 habi~tal del~ seu
llavis arquejats i sobergs.

Diuen que eLs genia s6n arrogante. Jo no puc dir si la aenyo ata Ingram
era un goni; per~ puc assegurar qua era arrogant, axtraordin'~iament arro-
gant. Va encetar una disoussi~ sobre botanioa b la gentil senyora Dent.
Era evident que la senyora Dent no havia pas estudiat aquesta ciencia, si b6,
coro va manifestar, 11 encantaven les flora, "sobretot les silvestres". En
canvd , la sa,nyoreta Ingram dominava la mat~ria, i en va fer ostentaoió tot
daixant caure un enfilall de termes científica. De seguida em vale adonar
que (coro es diu vulgarment) ea rifava de la senyora Dent, a a dir, ju va
amb la seva ignoranoia. La DIanche podia ser intel.ligent, paro evidontl,ont
no era pas bondadosa. Tooava el piano: la aeva execuoi6 era bril1antJ canta-
va: tenia una veu deliciosa; parlava frano?:Jsen aparta a la seva méU'e, i

el parlava b6, amb naturalitat i molt bon aecont.
La ~ary sembIava ser m's amable i m~s senzilla que la Blªnohe, ~ixí com

ara m~s suau de taaciona i m~s blanca de peII (la se~a germana era bruna
corouna ospanyola), per~/!a A:'aryli faltava vida: el seu rostre era ancat
d'exprassi6, i ela seus ulls, de brillantor; no tenia ma.ires a dir i, un
cop aaseguda, restava i¡;¡mobilcom una estatua al seu pedestal. Ambduee ger-
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manes du1en vestits 1mmaculadament blancs.
¡ ara ;podía érlirmar que creia que la senyoreta Ingram atisfaJ.'ia 1

gust del aenyor Rochester? No ha sabria dir, perqu dasconeixia lea seva
predilecoions en materia da ballasa femenina. 'i 1i agradava la majestuo-
sitat, ella n'era. la persenifioaoió, de manera que necessari ent hav1a
,iJROIIRtÍ&w:izitw d l agra.da.r-liamb deli t. :t' imaginava que la majoria dela hornea

devien admirar-la; i que ill1 'admirava tan.b~,em semblava havar-ha campro-
vat gaireb~ de forma fefaant. Par dissipar l'última ombra de dubte, em fal-
tava veurells plegata.

No suposaras pas, leotor, que teta aquesta estona l'Adele s'havia estat
ban quieta asseguda a l'asomaball, ah, no: tan bon punt entraren les senyo-
res, es va aixacar, va avan,ar cap a elles, va ter una Bolenme rever neia
i va dir, tota seriosa:

--Bon jourt masdamea.
1 la senyorata Ingram, mirant-se-la amb posat mofeta, va exclamara
- Oh, quina ninetat
Lady lqnn havia fet:
--Deu ser la pupl1.1a del senyor Rochester •••, la franceseta de qui

parlava abana.
La senyora Dent l'havia agafada tendrament de la ma 1 11 havia fet un

petó. L'Arr~ 1 la Louisa jasaaa Eshton havien exclamat a1hora.
-- Quin enoant de criatura!
1 tot seguit la dugueren a un sOfa, on la menuda seia ara, entre totaa

dUBa, xerrant altarnativamant en fI'anc~a i en angl~B xampurrejat, i atraiont
l'atenció no Bols de les joyas, Bin~ tamb~ de la sanyora Eshton i lady Lynn,
que la oonssntien a COI'que yola.

~. ~ ·d t als cavallers. Jo continuo a l'om-Per fi, arriba el cafe 1 son cr:ta s
bra, si ~s que pod1a diI'-se que hi havia ombree an aquella sala tan il.lu-
minada. En realitat, estic mig oculta per la cortina. De nou alobre al te16
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de l'arcada, i entren ela hornee. L'aparici6 en grup deIs oavaller s tan
imposant coro la de les dames. Tata vesteixen da ne a, la m jorie s6n aIt
i, alguna, molt joves. En Henry i en Frederick ~ s6n sene dubte un xi-
co ts elegante, i el coronel Dent un heme d 'aspecte marcial. 1 senyor 'h-

ton, magistrat del distriote, té un aapecte senyor'volJ caballa oompleta-
ment blancs, ce11es i Patillas negres encara, i tot aix~ li d6na l'aparen98
d lun pl¡re noble de th~~tre. Loz-d Ingrarn, ca les eeves germanas, ~s alt!s-
siro, i, com a11es, també, és ban p1antat; per~ sambla compartir l'apatia de
la Mary i la aeva exprassiQ fada, fent la 1mpres 16 que possaeix m~s v1go-
1'is. muscular, que no pes ardor aangufnaa o vivaci tat mental.

1 on ~,eel senyor Raohestar?
El1 entra finalment. Malgrat que no tinc la vista clavada l'arcad,

el veig apar~ixer igualment. Procuro de concentrar l'atenoi6 en lea agullso
de fer mitja, en ala punts de la bossa que faig. T:racto de pensar nom en
la labor que tino a les mans, de veure tan ools els granate d'argent 1 el
cabdell de fil de seda que reposen a la meya falda. Amb tot. d1stingeiXo
la saya figura i, inevitablement, rememoro el moment que el vaig veure por
darraxa vagada, just despr~s d'haver acomplert un acte qua ell considara
esaencial, quan, estrenyent-me la ma, .:1. fi tant-me la car-a, em va esguardar
amb ulls que ravelaven un oor e punt d'esolatar d'emoci~, de la qual jo
no n 'era pas aliena. Que :!ntima.mentpr~.x:imaa ell em vaig sentir en aquell

respeotivesmomentt Qu~ havia passat des d'aleshoree, capa9 de canviar les nostresjpo-
sioions?B5l ....... Car ara, que distants ~rero l'un de l'altret Tant, qua
l~i tan sols esperava qua s 'aoost~s a paz-Lar-ene, o erova estranyar, donas,
que,. sense mirar ...me, s'asseguás al' altre cap da sala i es pos~s a conver-
sar amo algunes senyoresi

Tan bon punt vaig vaure que la sava atenoi6 se centrava en elles 1 que
podia, par tant, observar-lo sense ser vista, la meva mirada es va clavar
involuntariament en el seu rostres no podia dominar les parpelles, que
s'alqaven i permetien qua els ulls es clavessin en ell. El m1rava, 1 ex-
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perimentava un agut i alhora dolor6s plser en contempla lot una dalici
barr'ejada amb una punyent angoixa, el pIaer que pot sentir el iate;er as e-
degat que, tot i saber que l'aigua del pou est~ enverinad , s'hi costa i
beu adelerat la dol~a metzina.

Quanta. veritat hi ha en l'aforisme que :ra. "La ballesa rau ala ull de
qui mira"l El rostre olivenc i quadrat del senyor ocheste:r, el front mas-
ais, lee espesaes celles, ela ulls penetrante, les ruda coiona, la bo-
oa de tret savel' (que denotava energia, ~ermesa, f rria volunta ), no for-
maven un conjunt harmoni6s, d'acord ala canona e tetios, pero par cami eren
m~s qua belle: eren interesaants i dotats d'una eugge ti6 qua em dominava,
que ero dei:xava inarme en les savas mana. Jo no havia tingut intenoi6 d'eo-
timar-lo -el lector aap prou bé l'esfor9 qua havia rea11 tzat par tir al'
de la meva lmima el germen elel'amor que hi hav1a deaoobert-, oro, r
que tornava a veure '1, aquell senti ent reviviaJj eepont ni ant, irpetu~a
i fort. M'obligava a estimar-lo, sense necessitat de mirar-me.

El va1g comparal' aab al.aseus invitata. Qu~ valien la gallarda gracia
deLs Lynn, la languida eleg}mcia de lord lngram, la marcial distinci6 del
cor.bnel Dent, davant l'energía innata que emanava de~ senyor Rochester?
En l'aspeote d1aquells no hi trobava res de 6uggastiu par a 1, tot i re-
con~ixer que la majo:ria de la gent ala hauria considerat atraotiu , ele-
gants i distingits; mentre qua del senyor Rochester n'haurien asaenya-
1st les rudes facelone i e,lseu aire taca turn, Per~ jo, en veure omriure
i riure ele altres, pensava que ela seua somriures no eren pas m~s resplen-
denta que la flama el 'una aspeIma, ni ibnI las sevsa rialla nr&eaonozea

que el eo d'una campaneta. En canvi, quan el aenyor ochaster 58NB""*- aom-
rala, les seves dures faccions s'ablanien, ele seus ulla e devenían m~s
brillante i afables, 1 el seu esguard, m~s acerat i doly alhora. En aquell
moment, enraonava amb la Louisa i l'AroyEshton, i a mi eromeravallava de
veure amb quina tranquil.litat suportaven aquell esguard que a mi em sem-
blava. tan escrutador; jo esperava que cloguesain als ulls i ela pugéa el
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00101' a la oaia, pero, auo no obstant, I 'alegrava ue no e -ti e sin ens
emocionadas.

"llfo~s par a elles el que éa par a mi -vaig penea.r-. ~ll no ~13 de
la seva mena. Jo cree que" ho és de la meva •••, n'estie segura•••, en
santo samblant a ell ••• Jo coropreno1 'eloqUaneia deIs seus roov1r¡'ent del
seu rostré. Malgrat que 11aP0810ió social i la riquesa ena separen, h1 ha
coses al meu COI' i al meu cervell, a la meYa sang i als meua nerv1 , que
m'un~ixen espi:Jhitualmenta e11. Com vaig poder dir, fa una dies, que no to
nia res a veure amb ell, tret de rebre un sou de les eves mana? Corovaig
poder prohibir-me de pensar en el1 sota cap altra l1um que no fo la de
l'amo isenyor? Quina blasf~mia corrta-ala-natural Tot al1 ua hi ha de bo ,

de sincer i de vigor6s en mi gira impulsivament a l'entorn d 'all. que
he de dissimular ela maua sentiments, que he de matar les aaper no s, quo
no he d 'oblidar que e1l no pot antil'res per mi. Car, quan die que 60
de la saya mena, no vull significar pas que posseeixo la seva for9a de sug-
gestió ni $& saya fascinaoi6; l'Jnica cosa que vull dir ~s que coroarteixo
amb ell carta gustos i $erts sentiments. He de repetir- e cont!nuament, dones,
que hem de viul's sempze distante, i, no obstant aiX~, n.en tz-erespir1 i sen-
ti, l'estima..r~.1t

El cafe ha estat servit. Les dones, des que entraren ele oavallers,
re~¡¡¡,=~a. lliaoa205 es tan agitades coroun vol d'aloses. La ccnver aa fluIda

~l senyor discuteixen
i alegre. El coronel aent i ~ Eshton sobre pol!tic loa

. :~ "respectivas mullers Lea dues orgullosas v~dues, lady Lynn i la-
dy Ingram, ij~~i:G .. plegades. Sir George --a 'luí,per cert, m'ha oblidat
de descriura--, un robust i corpulent oavallar rural, s'esta dret davant el
seu sof~, amb la taasa de cafa a les mana, i de tant en tant deixa caure
a1gun mot ..El senyor F'rederick1ynn s'ha assegut al oostat de la .ary Ingram
i 1i mostra el gravats d 'un eapl~ndid volum; ella r..ira, somriu ara i adáa,
pero aparentment parla poco 1'alt i flemat1c lord Ingram ea recolza b
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ele bra90s plegats sobre el respatller de la oadira d la menuda i viva9
A 'r.:I ht al~a 1 xe rQte 'amy ~s on, que...... a oara devera el1 i oom un fraret. o
hi ha dubte que 11 agrada mE1s que no pas el senyor Roohester. n enry Lynn
~I.*a pres p08e86i6 d'una otomana als peus de la Louiaa; liAd le la 00

parte1x amb ell, que intenta de parlar en frano~B amb la menuda, i la Louia
es burla daIs disbarats que diu. Amb qui deu fer parella la Blanohe Ingram?
Ella s'est1i dreta, tota sola, al coetat de la :taula, graoiosal1lentinclina-
da sobre un album. Sembla $sperar que algÚ 11 fae! corupanyia, per~ no ha

d'esperar molta eetona, perqu~ ella mateixa elegeix un company.
El senyor Roohester, havent de:ixa:bles Esh:ton, a'acoste. a l'esoalfa-

panxes on resta durant un moment tan Balitari oom la Blanohe a la taula.
En adonar-sa'n, ella ea 11 aww.¡. apropa, bo i ool.looan~ea a ltaltre
Cap de la llar.

--Senyor Rochestar, em pensava que no ua agradaven les criature •
--1 no m'agraden.
--Aleahores, qu~ ua va impulsar a ter-vos o~reo d'aquesta nineta?

-va demane.r, 'tot assenyalant l'Adele- ..J) "on 1 'hau treta?
--No l'he treta d'enlloc. Me la van oonfiar.
--Haur!eu d'enviar-la a l'escola.
--No m'ho pue permet1"el les esooles sCSnmolt oares.
--B~, auposo que teniu una institutriu per a la nena. He viot qua eo.

tava b una persona ••" se n'ha anat? Ah, nol Enoara ~s alla, darrare la
cortina de la finestra. B' li deveu pagar, ~a cIar, i diria que aixo
resulta tan car ••, o m~s, que una esoola, ja que, a m~s de pagar-li, heu
da mantenir ..la.

Jo temía -- o hauria dé dir qua ho esperava?-- que l'al,luai6 a la
roeva persona obligaria el senyor Roehester a mirar cap al lloc on era jo,
i, involuntariament, erovaig arraulir encara m&s rare la oortina, pero
ell no va desviar la mirada.

--No rn'he aturat a considerar-ho --va replioar, amb indifer~ncia, amb
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els ulla olavats al asu davant.
·........No, és olar, eLs home s ma! no tenen'ren compte l 'economia ni tenan

senti t Qom'l1.HaUl'!eu ~e sentir la mama :parlant de les inati tutr:Lus. La

Múy ;l jo n'hem ~ tingut una dotzena, pel cap ba.ix, durant la nostra.
vida. La meitat eren odioaesJ i l'altra meitat, ridícules, i tot s molt
oneroses.,·..., Oi, mama?

Qua deies, nena¡, meva.?
La noia, ds qui la v!dua n 'anunc1ava la propietat, va repetir la pre-

gunta amb una explioaci6.
-Fillata, no me'n parlis, de lea instttutriusl om6s de entir aquesta

paraula, ero poso nerviosa. He sofert un mart1ri arran de la seva 1noompe-
t~noia i daIs saus capriois. Gracias a Déu que ja no he de bregar amb ella

La senyora Dent, a1eshores, es va inolinar oap a la vídua i 11 di
alguna cOsa a l'Qrella. 8Up080, a jutjar par la resposta, que es tract va
d 'una' advertlmcia respecte al fet que un msmbr e d'aquella malafda espeoie
e~a all~ presente

-- Tant piar --va exclamar la v!d~a--. Espero qua aixo oontribueixi a
i'er...la miller. -1, amb,un to m~s baix, pero prou fort parque b jo la san-
t:1s, va afagir:- Ja flj'hi havia fixat. séc molt bona f;i.sonom1te. i li veie
tota als defectes de les de la saya o.l.asee,

-- I quins defectes s6n, senyora? --va demanar el aanyor Rooheater.
--Ue ho dir~ en privat --va respondre la v!dua, agitant signifioativa-

ment el turbant ..

--Perb a~esh9res ja se m'haura pasaat la our1ositat. ts ara que em moro
de ganas de saber-ho.

--Pregunteu-ho a la Blanche, que és m~s a prop de v6s qua jo.
--Oh, no m'amoinis, mama! Nomás tine un mot a dir respecte a tota la

tribu: que s6n unes plepes. No és que jo les hagi toleradae maaaa. Tenia
bona.cura de girar la truita. Les males passades que an Theodore i jo 80-

~ar iÍ.nsti 't;"l}trius,la /la . d J tl!emO~ a les nostre~ 8enyoret~i1son, senyora Grey J. ma ame oubert
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La Mary era sempre masea sb mes per partioipar en le nostres ..alifetes.
Les mi110rs eren les que 11 feiem a madame Joubert, ja que la senyoreta
Eilson era una infe119 apooada, malaltisa8 1 ploramique , qu no pagav
la pena de ler-hi broma, 1 la senyora Grey era tan insensible, que no 'i
mutava per res. En oanvi~ la pob:ra madame Joubertl cara em mbl que 1
vegi, enfutismada quan 1i acabavem la paCiencia b les no tres males SI

vess~vem el te, esmicolavem el pa amb mantega, tiravem ela 1libres al sos-
tre i feiem xivarri pioant amb el regle oontra el pupitre, el guardafoo
i els atiadors. Tetn reoordes d'aquells d1as fe1i90s, Theodor ?

-
-- Ja ho creo, que metn reoordol --va respondre lord Ingram--. 1 la

pobra bruixa oX'idaval " Criaturas del d· oni!" i d9spr~s ens sermone java
creient que ens podría instruir, a nosal tres, qua ~re tan intel.ligenta,
mentre que ella era una igno~ant.

\:/

-- 1 tant! 1 te'n reoordes, Tedo, quan t'ajudava a mortifioar el teu
preceptor, el senyor Vining, el oara da pa-de-ral, coro eol!em dir-11? tl1
i la senyoreta ilsún van tenir la gosadia d'enamorar-se, o, si m a no, ai-
xo era el que ene afi~lXavem en Tedo i jo. Sorpreníem les sevas tendres mi-
radas i els seus sospirs, que nosaltres interpretavem ooro a moetres de ~la
belle" passion, i jo et vaig prometre que ban aviat la not~oia seri del

201 dom1ni plÍblic. ¡ ene va se:t"vircom d tuna.mena de palanoa par t:t"eur aquello
pesos marts de casa. La mama, ~ tan bon punt ho va saber, va consid 1'81'

que era una imIDora11tat, 61 que sí, marona?
--Ban cart que s!, preciosa maya. I tenia ra~, podeu pujar-hi de peUSl

hi ha mil motius parque no hauria de ser mai tolerada una rel c16 amorosa
entre una institutriu i un preoeptor en una oasa oom oal, en primer 1100,
parque •• ,

--Far Déu, mamh, no oal que als enumeria tots, ela motiual Au re te,
tets e1s ooneixeml perill de donar un mal exe pIe a le criatures inno-
oente; distracci6 i negligtmoia en 1 'aoompliment del deure per part dele
enamorats; alian9& taoi ta entre ella i, com a coneeqüenc La, acU tud 1n-
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solante i de rabel.lia ••• Tino ra6 o no,
-Te~s ra6 com aempre, lliri meu.
-Alaahores no hi ha res más a dir. Canv!em de tema.
ttAmy Eshton, que no havia sentit aquesta frase o no volia fer-ne oaa,

va intervenir en la oonversa, dient amb la seva do19a veu infantil'
-La Louisa. .i jo ta11lbésol!sm burlar-nos de la nostra 1nstitutr1u, pa-

r~ era tan bonat que WWWDJuaj ••RdB~ ens ho tolerava tot: res no la trei

senyora baronessa d'Ingram?

de pol1eguera. No s 'enfadava m1,liamb nosal tres, 01, Louiaa?
--Not mai. Ena de1xava fer el que volíeml esoorcollar el seu pupitre

i la saya oapas da costura, aix! Com regirar-li els oalauos. Era molt
condescend:ent i ens cOTwedia tot el que li demanavem.

-BupoSQ que al"ll-va fer la senyoreta Ingram, tot oorbant ela llavis
en un ges'tsaroastio- je tenim un reouIl de records de totes le 1nati tu-
triua haJUdes i par haver. Pe» tal de no reinicidir-hi, propoGo de nou
canvia;r de tema., Secundeu la meva propoaici6, senyor Roche~ter?

-genyoreta,. us :reig costat en aix~ i en qua1sevol al tra cosa.
--Aleshores; jo mfocupár~ de triar una altra distraoei6. ignore

Eduar.do, asteu b~ de veu aquest veapre?
-Donna Bienea, ho estaré, si vés m'ho maneu.
-Aleshores, signare, el meu desig aobirl es que propareu ele voatres

pulmons i dtaltres brgans vocala, ja que ele haureu de posar al meu relal
serve!.

- Qui no seria el Rizzio de tan divina aria?
-. Al ootavan., en Rizziol --va exclamar ella, saceejant el oap b

tOlá ala seusbuc1es, mentre s'enoaminava cap al piano--. tl60de l'op1ni6
que el mala pe~a d'en David devia ser un 1ndividu rr;oltinsula. A mi m'a-
grada rruh el negra Bothwell. Jo cree que un home no ~s res ..... senae una
engruna d'intrapidesa, ¡ la hist~ria podre dir el que vulgui d'en James

208 Repburn, ;per~jo estio segura que era la lle1 de bandi t herol0, abr1vat
i fer, al qua! ha.uria consenti t ~'atorgar-li la meya ma.
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-- Eacolt~u aixo, cavallersl A veuret qui de voaaltres sla embla m6s
a en Bothwell? --oxida el se~or Roohastar.

--Jo diria que tena la preferencia -va roapondre al ooronal Dant.
--Parau1a d'honor, que us7~graeixO de COI'--va replicar 11.
La senj'-o;reta Ingram, qua s'havia assagut al piano amb gr oia altiva,

tot deeplegant la nívia faldilla fins a donar-li una majestuosa amplitud,
'J. va enoetar un brilla.nt preludi, anraonant mentre tocaya. Aquell vespre
semblava estar en el moment más alt de la sava arroganoia, i tant les sa-
vas paraulas coro el seu aire suscitaven no 60ls l'admiració, s1n6 fine i

tot l1esbala!ment d'aquel1s que l'escoltaven. Era avident que esteva dispo-
sada a sorprendre l'auditori amb la sava vehemencia i gos dia.

Oh,. n'estic tan tipa, deIs jovas d'avui dial -va exolamar, sansa
deixar de tocar--. Pobreta, semblan oriaturas, que no poden eortir dal jar-
dí i del papa, sensa el permís da la mama. i la seva ouat dial
No pensen més que en tenir cura de les savas oares boniques, de le saves
blanquea mana i dale seus peue ta, eem si 1 'home hagu~s de preooupar-se de
la bellesa! Com si l'enoant no fes prerrogativa espeoial de la dona •••, el
seu dot i here-Wtge legítims! Jo afirmo que una dona lletja ~6 una maoula
a la bella. cara de la creác16; en oanvi, un oavaller nom~6 s'ha de baaquejar
per venir for9a i valor. El seu lema ha de aare oayar, disparar i lluitar.
La resta raa no val ..Aquesta seria la meva divisa, si jo fos home.

Va fer una pausa, que tothom respeota, i continuava:
--Quan em casi, preteno que el meu marit no sigui el su rival, sin6

el meu oontrast. No consentir~ a tenir un competidor al oostat; exigiré
del rneu maxit un homenatge exclusiu i no pas una devooió compartida ontre
la meva persona i la itnatge qu~t~egi al seu mirall. Senyor Rochestar, ara
canteu, que jo us acompanyaré al piano.

--S~otót obadi~noia --fou la resposta.
--Aquí ten' una 08n9é de corsaria. Ja sabeu que adoro els corsaria.

Canteu, dones, oon spirito.



-Les ordres de 11avis de la senyoreta Ingr infondrien esperit fina
i tot en un got de 11et aigualida.

-.P~eu ment, dones: si no em plau la vostra interpretae16, uo far~
p.Qssar vergon;ya de loatrant-vos corooal entonar aquesta can96.

--Aixo és talment oferir un premi a la incapac1tat, de manera que pDO-
curar~ fer....ho tan malament com pugui.

209 - Gardez-vou·s-en bien! Si canteu malament a osta, us impo8ar~ un

castig adient ..
--La senyoreta Ingram hauria de ser olement, ja que t' el poder d'in-

fligir un oaatig que oap mortal no ~8 capa9 de suportar.
- REd Explllql<1eu-vos1 -ordena la no í.a,

--Perdoneu-me, senyQreta, pero no cal explioar resl eabeu prou b~ qu
un s1mple anuig voetra pot arribar a substi tu1r la pena oap1 tal.

-- Va, Canteu! --va fer ella.
r de nou va comen9ar a tocar el piano, atacant un acompanyament auili

gran v!goria ..
!tAra ~s el moment d'$acapol1r-me", va1g pensar.
Pero les notes de la can96 que aleshores ompliren la sala em van d~ten1r.

La sényo;ra Fa1rfax havia dit que el senyor Rochester tenia una bonios veu,
i era veritat~ posse!a una potent i melodiosa veu de ba1x, a la qual hi 00-

mun10ava tot el seu eentiment, tota la seva energia personal. El seu aocent
penetra.va fina al más :tntim rao<1 del aor, on despertava eetranyea aenaa010na.
Va:1g eeparar que expirés l'última vibracié, plena i greu, irt: remor de les
oonverses, re~enades un instant, haguéa ~asolit de nou la normal intenei-
tat. Llavora vaig abandonar la protecci~ del meu rac6 i vaig iniciar la.re-
tirada par la porta lateral, que sortoaament era a prop. Des d'aIla, un

estret passad~s menava al vest!bql. En travessar-lo, erovaig adonar que
se m'havia deecordat una xinel.la; erovaig aturar i, amb el prop~sit de
cardar-roe-la, em vaig agenollar a l'estora del peu de l'escala. Vai sen-
tar que ~ s'obria la porta del met}jador, d'on en va sortir un
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cava11er. En aixecar-me nrec~pl.-tadament.e -
~. T val.g trobar oara a cal' b

ell: era. el eenyor Rochester.
- Oom esteu? -va preguntar.
-Molt b~.t senyor.
-- Per qua no hau vingut a enraonar amb mi al sal~?
Vaig pansar que hauria pogut replicar fent-li la mateixa pregunta, pe-

,.
ro no 91ll vaig prendre aquesta llibertat. Vaig contestarJ

-No volia :pasmolestar-vos, ja que semblaveu molt entretingut, senyor.
- ¡ que heu fet durant la. meya absencia,?
--Res en particular. Enaenyar a l'Adela, com sempre.
--I anar perdant el color m~s que mai, com he vist de se ida.

passa?
U ua

-110 res, senycz,

- Que potser ue vau ;eefredar aquella ni t que va).4estar a punt d ' ofe-
gar-me?

-110, no.
--Torneu al sa16. ltsmasaa d'hora per retirar-se •
.-Estic cansada, senyQr.
Se 'm va. quedar m1rant un momento
--l una mioa deprimida --va fer ell--. Que pasaa? Digueu-m'ho~
-les •••, no res, senyor. No n'estie, da deprimida.
--Donea jo die que ha esteu, fins al punt que, uns mota m6s, i t1ndr!eu

11agr ime s als ulls •••, i ja las hi veig brillar, i una parla acaba de 111s-
cal' de les pestanyes a la galta. Si tingu~s temps, i no sentía el panic
mortal de les enraonies que podria provmear un cr1at xafarder, jo n'esori
naría la caus~ de tot aixo. 'n fi, aquest ve epr-eua nt excuao, pero tingueu
en compte que, mentre siguin aqu.{els meus hostes, espero que ba1xeu cada
vespl"e al 6al¿). Aquest '6 el meu desig, no he oblid~ssiu. !.ra aneu i en-
v!eu la Sophie a buscar l'Adele. Bona ni t, esti •••

Va e.mmudir, es mas egB. el llav! i se 'n va anar bruscament.
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C.tU>tTOLDnUI'l'

Aquella dies a 1bornfield Hall transcorrien alegres i tamb' atrafegata.
ue diferents eren daIs primers tres mesos de quietud, onotonia i soledat

que havia passat sota aquell sostret Totes les impressions tristes sembla-
ven haver fugit de la casa; totes les idees pessimistes eren oblidadesl tot
era vida i moviment al llarg del aant dia. Era impoasible. da travesear la
galeria, abana sempre deserta, ni entrar a les oambres del davant, abans
desocupadas, sanse trobar-hi la cambrera d'una diatingida dama o l'ajudant
de cambra d'un elagant caval1er~·

La cuane, el rebost del majordom, la cambra dtestar dela criata, tamb6
eren indreta sempre animats, i les sales nom~s es quedaven buida i ilen-
ciQses quan el cel bIau i el sol espIenden t deLa magn!fics dies lJrimaverala
invitavan els hostes a passejar pela jardina. Fina i tot quan.el tomp ... Ela

~ va $spatllar i varo tenar una diea da pluja oontInua, no es va pa
veure entelada la jovialitat general. Els entreteniments de sa16 es van
intensificar en dissipar-se la possibilitat de divertir-se a 1'aire lliure.

El primer veap:re que parlaren d'un canvi d'entreteniment, no acabava
de comprano.re que as pr-opoaavsn de fe4: par1aven de "jugar a les xarade s",
'per~ jo ignorava el significat d'aquella expressi6. Oridaran els ariata,
que apartaren les taulea del menjador cap als oostats, mcJificaren la dis-
p08i016 deIs llums i col.locaren les cadires en semicercle davant l'arcada.
Mentre el aenyor Rochester i els altres cavallers dirigí en aquestes modifi-
caeiana, Laa damas corz-Len amunt i avall cridant las sevas ear!Jbreraa.Fou
convocada la sanyora Fairfax perqu~ don~s compte sobra les existencias de
xals, vestits i robas de tota mena que hi hagu~s a la caaa. Van ser escor-
oolla ts carta armaris del tercer piS, i lea cambrez-es en baixaren carregades
amb bra,ats dtantics brooats, enagos, cossete de set!, faldillas amb vorea
de puntea i tota mena de capells i ,..ww ointes. En van fer una se1ecci6,
1 tot allo que podia ser ~ti1 ho dugueren al recambr6 de la sala.
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Mentrestant, el senyor Roohester havia tornat a reunir les senyores al
seu entorn, i en va elegir algunes per formar part del seu grupo

-La senyoI'eta lngram és meya, naturalment -va dir.
Tot seguit va anomenar les dues eenyoretes Eshton i la senyor Dent.

T .b' ero va mirar a mi~ 'tIeI'casualitat~. i;I era. pnop. seu, ja que havf.a oatat
ajudant la senyora Dent a assegur~' el tancador del seu bra9alet, qua sa
li havia obe.rt",

- Voleu jugar? -em va preguntar el ,senyor Rochaster.
Vaig fer que no amb el cap. Ell no va insistir, cosa que jo temia que

faria; i va deixar que retorn~e silenciosament al meu rac6 de costum.
El se.nyor Rochaster i la aeva colla es retiraren da rera la oortina;

l'altre &~'uP, que comandava el coronel Dent, ocupa les cadires ool.loca'ea
en semioerole ..Un deIs cavallers, el senyor Eshton, mentre m'oboervava,
samblava proposar als ajptres que m'invitessin a unir-me a ella, pero lady
Ingram de eeg~ida es va opoear a la iniciativa.

--No -vais sentir que deis-o Sembla massa estt1pida per saber jugar
a res.

Va dringar una campaneta i es va abrir la oortina. Sota l'arcada va
aparEüxer la corpule~ta figura de sir Geozge Lynnt tamb~ elegi t pel senyor

....::/

Roohaster, emboloallat amb un 11en901 blano. Al seu davant, sobre una tau-
la, hi ha~ia un llibre enorme, )obert, i al seu costat s'estava Amy shton,
vOliOitidaamb un abric del senyor Roohester, 1 emb un al tre llibre a la ma.,
j\lgd que no velero va tornar a tocar alegrement la oampaneta; aleshore
l'Adele (que havia insistit a integrar el grup del seu protector) va apa-
rei~er, tot escampant.al seu ~ entorn el contingu~ d'un oistell de
flora que duia al 'ra9. Aleshoras, va ~ Bortit la majestuosa figura de
la senyoreta logram, vestida da blanc, amb un llarg vel i una corona de
roses sobr-e el f:ront. El senyor Rochester anava al seu costat, i tota dos
van avan~ar fina a prop de la taula. la parella ea va agenollar, mentre
la senyora Dent i la Louiea Eshton, tamb~ vestida de bIano, se situaven
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a banda. i banda, al seu darrere. Va seguir una pantorima muda, en 1

era fao1l de reconeixer ~ eimulaore
qual
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d'una cerimonia de boda. ~n aoabar,
el coronel Dent i els membres del seu grup van deliberar en veu baixa du-

rant una momenta, i tot seguit el coronel va azcl
- Nl!via!

al':

El se-nyor Rochaster va inclinar el cap en aenyal d'asa ntil nt, i va
caune la COI't1na.

V t fornaa tranacorrel' un llarg interval abana no es j¡ a aíxecar la

cortina" En aquesta segona oca816, va deixar veure un esoena :J~S en pre-

parada que la derrera. La sala, cOn! he remarca" abano, u'al va dos graons

213

par scbz-e el manj~,dor, i sobre el segcn, un parell de iardo' /.~s endina,

B¡>areix;ia una gran pica de warbre, que vaig re onaixer COD! a un oznamen t

de l'hival.'llacle; on solia estarv.gU~ie plantes ex tique i.PIDe.d pe1xoa

daurata,. Atasos el aeu tamany i el seu pes, deví.a havar 00 tat un gran 00-

for9 traf.llladar-l~ fina alHt.

Aasagut a la catifat al oostat d'aquesta pica, hi pocl!eLlveur e el senyor

Rcchestez-, vesti tamo xals i cofat ambun turbant. Ela aeus ulls neé,rxesi
la saya pell bruna a'adeien perfecta lent a l'abillament: emblava un emir
oriental. ~J!lIlI5II'" Al cap d 'un instant, va apareua11a senyor-eta Ingram.

Tamb~ella Mava vestida a la manera oriental, ambuna faixa carmesina a

la cintura. i un mocador broda.t lligat sobre les temple • Duia nuu ele bra-
90S tan bellament torneja.ts, i un dlalla aguantava aab molta graoia una

pai~~va t 1garra que. sobre el cap. 31 seu aspeote, la vestimen a i e seu

posat suggerien la imatge d~una princesa hebrea uols tempu pat:riar~a18, i

aquest er-a aens dubte el per sonatge que intontava de repre entar ,

Es va acostar á la pioa, D'hi va inclinar com par omplenar la gerra

i tot seguit se la va tornar a co.Ls Lcoar- sobre el cap. El personatge ao-

segut alcostat de la f'ont 1i va far aleshol'es una peticiót
Molt da p~essa va la noia! D6na'm la garra 1 deixa'm beure.

De la. pitrera. va treure tot seguit un esto~, el va obrir ' va mostrar
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a la mossa unas magn!fiques arracadas i une esplendids bra)'alets.."lla si-
mulava admiraoió i sorpresa, i ell, posant-se de genolls, va ool.looar ela
tre,sol:'ala JIIJUDl peu+e la noia, que expressava b mirades 1 gestos el de-
lit i la incredulitat que sentia. Llavors l'estranger va col.locar els bra-
9alats ala canalla de la noia i les arracadas a les seves ore11es. s trao-
tava, eVid.entment, d'Eliazar i Rebeca. Només hi faltaven els e ells.

Ela qui havaen d' andevinar el significat de l' escena van unir ale capen
sparentment no es posaven d'acord sobre el mot o la sil.laba que l'escena
rep~eGentava. El coronel Dent, com a portavau, va manifestar que qualifioa-
ria "eI retau1e en. eonjuntll, i va tornar a Caure la cortina.

En a1s:ar-se pe;r tercera vegada, soIs era visiblo una part de la sala,
ja que la resta quedava tapada per un paravent i uns cortinatge de rob
basta i de color foso. La pica de marbre havia dasaparegut. Al eu 1100
hi havia una taula de fusta da pi(i una cadira de ouina; aquesta objeoteo
are-n visibles a la d~·M.l llum d 'una llanterna, ja que totes lea oandeles do
oera Et;renapagadas.

En aquell s~rdid esoenar1, un home seia ambela punys tanoata reposant
sobra els genolls i e.Lsulls aoalats. M.algrat la car-a emmasoarada, la roba
en desordre (una de les maniguas del gee, arrenoada, penjava da la sava
espat11a, COUl si la hi haguassin esquin9at en una baralla), l'expresai6
desesperada i sOl'ruda, als cabe.Ll.aesbullats, detalls qua el disfre.saaven
molt bé, vaigo reoonE!ixer el senyor Roohaster. Quan ea va moure, es va sen-
tir sorol1 de cad.enas, i varnveure que duia grillons als canella.

- Pres6! -v8¡ exolamar el coronal Dent, i la xarada va quedar resolta.
Passat el temps necessari parque ela aotors es tornessin a vestir amb

la roba que duien abana, va~ retornar al menjador. El senyor Rochester aoom-
panfo/Rva la senyoreta Ingram, 1 ella el :felicitava per la sava aotuaoi6.

Sabeu --li deia-- que, de les tres caracteritzacions, l'~lt~ma éa
la que m'ha agradat más que oap? Oh, si haguéssiu viscut anys enrere, quin
magn!:fiC alSsaltadol'de camina haur!eu estatl
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- .No m*ha quedat :pas sutge a la oara? -va demanar ell, tot tombant-se
cap a la Blanche.

No, gens! Quina l1ast· al Tan b~ com us eacau la disfras a da ban-.
dolerl

Alashoras us agradaria de con~ixar un haroa de o 1 ra11
-Un herai angl~s de aSTIl!ra1 seria el que m'agradaria m6s despr~s d'un

bandoler italia, i aquest encara el oanviaria par un pirata llavant!.
--B~, sigui el que sigui, reeordeu que sou la mev esposa' ena hem oa-

sa.t fa una hora, en presencia de tots aquesta tS:Jtirr,onis.
Ella va far la rialleta i s'enrojola.
--Ara us tooa a V~S1 Dent --va continuar el senyor Roahoater.
I mentre 1 'aItre gru,pes re,tirava, él1 i els membr es del aeu ooupaven

els aaienta que quedaren buita. La senyorata Ingram va souro al ooutat dret
del seu admirat galant, i ela aItres endevinadors van ocupar les ca.diras
_immediates~ a banda 1 banda dtells dos. Jo vaig deixar de mirar als aotoro;
ja no esperava amb inter~s que s'alc~s la oortina; tota la meva atenoi6 es
conoentrava en ela espectadors. Ellsmaus ulls, cada vagada que ea fixavan en
1 f aroada, ,se sentian irresistiblement atre"&s cap al samicerc1e de cadires.
Ja no reoordo quinos xatlades van escenificar el soronel Dent 1 la saYa col-
la, ni als mots que escolliran, ni com actuaren. En canvi, encara em sombla
veure coro delibereven els espeotadora, despr~s de cada ascenas vaig COlf¡ el
senyor Rochester ea tombava oap a la senyoreta Ingrarn, i olla devora ellJ
la veig quan inclinava el cap fina qua ala seus bucles tocaven el muecle

ª~u,:lC_1..t!ej aven Jd'ell i gaireb~ 1i fregaven la cara; sento com ~ recordo les mi-
radas que bescanviaven, i, en aquest moment, fins i tot experimento lo sen-
timents que aque11 espectacle desvetllava en la meya nima.

Je t 'he di t, leotor, qua havia oomenca t a estirr.arel senyor Rochester.
I ara no podia paa deixar d'estimar-lo, simplement ,parque m'adonava que
no es fixava en mi, parque jo podia paeear hores en preoancia sava i ell
ni una sola vegada mirava oap on era jo, perque vaia que tota la aeva aten-
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.~1tc~o acaparava una gran dama, que demoatrava el seu menyspreu envera mi
refregant-me'la vora del vestit quan passava pel meu oostat, qu, i mai
el seu eaguerd arrogant i imperi6s es topava amb mi per ca ualitat, el
desviava instantaniament CQm si jo fos un objeote assa detestable per me-
r~iJter la saya atenci6. No podia deixar d'estimar_lo, per bE1que oomprengu s
que havia de casar-se aviat amb aquella dama, com ho indicava l'or 110 a
seguretat que demostrava respecte a les intencions del senyor Roohester
en relaci6 amb ella; per molt que presenci~a a oada moment l'actitud que
adoptava el1 en festejar-la que, si b~ semblava deB~enjada i indiferent,
resultava captivadora i irresistible, precisament per aquell aire d'indi-
fer~ncia i d'orgull.

Res no podia refredar ni apagar liamor en aquelles circum tana1es, pero
s! que hi havia moltes coses capaces de crear dese6peran~a. ~olte 00-

ses t'~mb~, pensaras tu, estimat lector, per engendrar g9l081a, si és qua
una dona elela meya p08iO'i6 pot teniZ"ltarrogancia de,nt:j.r geloaia d'una
dona de la categoría de la senyol'$ta.Ingram. Amb tot, jo no era una persona
galosa, o ha era en comptades ooasiona, i el sentiment que experiroentava
no podria expressar-se amb aquast moto La senyoreta Ingram era massa infe-
rior perprovoear gelosia. Perdoneu la paradoxa aparent, pero s~ el que
dic. La Bla.ncha era ostentosa, perO no era aut~nticaJ era una persona es-
plendida, brillant, pero da mentalitat eixoroa, de 001'mesqu! per natura-
Le sa, cea una terra 01'1 res no hi fructifica espámtan1ament, on cap fruit

natural excel.leix par la saya.frescor. No era bondadosa, no era original,
repet:ia les frases lleglidas als llibres; roa!no brindava -ni tenia- cap
opini6 propia ..Feia veura que posseia sentimenta elevats, pero, en realitat,
no sabia qu~ era santir simpailiani pietat, i 1i manoava sinoeritat i tendre-
sa. Sov1nt es traia a si roateixa, COroquan va exterioritzar l'antipatia
que sentia envera ltAd~19~ si mai la nena se 1i acoatava, la rebutjava
amb algun epitet despactiu; de vagadas, fina i tot 1i ordanava abandonar
l'habitaci6 i sempre la traotava amb frador i acrimbnia. D'altres ulla
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a más deIs meue observaven aquestes manifestacions del seu caracter, les
observaven amb atenci6, agudaaa i sagacitat. sí, al seu futur prom s, el
¡¡¡snyorRachaster, exercia sobre ella una vigilancia inceasant, i era d'a-
questa sagaeitat, d'aquesta circumspecci6 seva, d'aquesta absoluta i olara
conscil,nc:;l.adeIs defectes de la seva futura promesa. d'aquesta evident manea
de passi6 en els Geus sentiments envera ella, d'on naixia el roeudolor tot-
hora torturante

Jo m'adonava que ea casaria amb ella, per motius fa iIiars, potear
practica, perque el rang i la posiei6 social de la J3lanche 11 oonvenian, a
ell, per~ prassentia que el aenyor Rochaster no 1i havia br1ndat el seu amor,
aix~ COln que ella no tenia prou merits par gu~ar-se aquell tresor. Aquest
era el punt neu.t'~lg:i.cde la qt1esti6,aquesta era la causa que mantenia la
febre alta#ella no era una dona capas:d'encisar-10.

Si la Blanche hagu~s conquistat verament al senyor Rochester, i al1
hagu~s diposatat sinceramentel COI' ala seua peua, jo m'hauria tapat la ca-
ra, mthauria girat d'esquena i hauria -simbolicament- mort per a ella.
Si la se~yoreta lngram hagués eatat una dona bona i noble, dotada de pas-
s1Ó, de fervor, de bonhomia i de ~ sensibilitat, a1eahores jo hauria
lliurat una lluita a mort 8mb dos tigres, la Balosia i la deaaaperaci6s des-
prés~ un cop m'haguess1n arrenoat 1 devorat el COl', tot reooneixent la su-
perioritat de la Dlanche, l'hauria admirada en eilenoi durant la resta de
la meva vid.a, i corom~s gran hagu~s estat la seva superioritat, m6s pro-

funda hauria estat la meva adroiració, més sincerament serena la meva aqui...
esclmoia. Pero, tal com estaven las coses, observar el.seaforios de la 80-

nyoreta lngram per seduir el aenyor Rochester. presenciar ela repetits fra-
Oassos -ella mateixa no n'era conscient, que ela seua eefor90s aren inútila,

vanij;os8ment 1 fitésinó que estava ~1t~JlPaWDmt eonvencuda que cada sageta encertava e ,
i es rabejava follament en el seu suposat exit, quan, en realitat, el seu

el seu amor propi ". 1>orgul1 i ~W@.AwsanwweagaÉ3 repel.l~en cada vegada ~s lluny al10 que ella
desit6ava d'atreure--, presenciar aixo, dic, reprssentava estar permanent-
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ment sosmeaa a una tensió cons tant ,
Perqu~, quan ella va fl'aca.ssar,jo vaig veure com hauria pogut reaixir.

Les sagetes llenpades oontínuament al pit del senyor Roohaster, i que queien
sanse efeote 81$ saua peus, jo pressentia que, si haguesain estat tirades
par una m~ m~s segura, haurien pogut olavar-se agud ,ent al seu oor or 1-
l<Ss, ha.urien amorosj.t la dura mirada deIs seus ulls i endoloit el seu rostre
sarcastic, 0, millor encara, sansa armes, hauria pogut guanyar una batalla
silenciosa~ perQ segura.

,.Par qu~ la BlaBoha no ~ axarcir m~s influenoia en e11, quan gau-
d~ix
jtD. del privilegi d 'astar-hi m's a prop? -em preguntava-. Ben segur que
ella no 1'estima, 0, en tot caa, no 1'estima aeb amor vertader! Si 1'estimás,
no 11 caldria prodigar-U tants somriures, ni clavar-li miradoa tan des-

ee lacarades~ ni adoptar uns aires tan artificiosos. A mi em que. s1wple-
ment, hauria U8f1rU da quedar-se quieta al aeu costat, aense enraonar gaira
i m~rar-lo encara menys, per poder arribar-li al COI'. Jo he v1st al roatre
del aenyor Rachaster una expresei6 ban distin"ta d 'aquesta que 11 enduz-edx
les facciona quan ella coqueteja amb tanta vivacitat; aquella expressi6
no ~~ paa ser descoharta mitjan9ant calculades maniobras o lea arta d'una
meretriut iJ~tillrespondre el que e11 pregunta sense presumpc1ó, adrs9ar-se-li
¡;Ieneafer monade a...ti, i a1eshores es torna encara m~s afable i m~s oordial,
i st reoonforta talmant un oalid raig de sol. Com s'ho fara ella par com-
plaure'lquan siguin caseta? No cree pas que setn surtin, i, aix~ no obs-
tant,jo .llIa s~ com es podría aconaeguar , i estíc segura que la seva esposa
podria ser la dona m~s feli; del món.lI

Encara no he forroulat oap censura contra el prop~sit del senyor Roches-
ter d'e eaear--ee pez- interlls i convenzbncáa, Erova sorprendre quan vaig des-.
cobrir que aquesta era la saya intenciót ja que el creia un home que dif!-
cilmant es dej,xaria influir par motius tan vulgars en l'elacció d'una espo-
sa; perocom m~s considerava la posioi6 eoci~, l'aduoaci6, ete., daIs
interessats, menys censurable aro semblava que realitzassin un acte d'acord
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tornava a desapar~ixer abana que i*REp8W*aRww l'observador atent pogu~13

241

217

amb les idees i ela principia que ela havien inculcat, sena dubte, d s de
la inf~ncia. Tota la gent de la sava olassa reapeotava aquella princi i81
suposava, dones, que es gu1aven per motius que jo no podia comprendre. Em
semblava. que, si jo hagués estat un cavaller Oom e senyor Rochaster, ola
m'hauria Caaat amb una dona a la qual estim6s; per~, a1hora, reconeixia
que les evidente avantatgea que en pro de la felicitat arital devia ofe-
rir una. determinaci.1 semblant podien estar contrapasadas per raons qua jo
igno!',avaen absolut, per bé que hauria volgu t que tothom actu~s co jo pen-
saya.

En d'altres aspeotes, talment coroen aquest, em tornava. oada ~ebada més
indulgent amb el llleuame: m'oblidava de tata els seua defectes, defectes
que en algun momen t havia jut jat amb sover itat. An teriarmen t, non.' maldava
par estudiar tote ele aspectes del seu. car~oter: sospesar el pro i 01 oon-
tz-a, í del just resul ta.t,formular-ne un judioi equHatiu. canv1,\a:ra,no
h:1 trobava cap contra.• .tUs seus sarcasmes, que havda trobat repel.lents,
i la seva aspresa, que tant m'havia sobtat, ara em semblaven tan sola oon-
dimenta pioante d'un p1at suoulent. I si la saya pres~ncia7~esultava en
Oe:rta manera aoerba, la saYa ab$~ncia m'hauria tornat la vida in {pida. ¡
quant El la vaga l1u%ssor -- era Una exprasai6 sinistra o dolorosa, inten-
cionada o desesperada?-- que apareixia, de tant en tant, ale seus ulle, i

dascobrir lee pregoneses d'on procedíal aqualla 00 a estranya qua solia
inspirar-ne temor, coro si aro trobés vagant entre turona dfaparen9a volca.-
nica, i da sobte sentís tremolar la terra lo la vei$s obrir-se als meue peua;
aquella cosa estranya, de vegades, em daixava paralitzada, amb el Cal' bata-
gant ade1era~, :per~ amb els nervis assossegats, i en comptea d'axparimantar

" ..;,.e...
d íla~sxij~iir~l'anlo"gros.Con~l"derava afortunadael desig de fugir, anhelava a ~ o

la senyoreta Ingram, perqu~ un dia podria guaitar a pIel' dins l'abiame
del oar~cter d'aquell home, explorar-na els secrets i analitzar-na la se-
va natural esa.
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Mentre jo nom&a pensava en el senyor ochester i la seva futura espo-
sa --nom~s tenia u1ls per a e11s, sola esooltava les eve conversa i
únicament consi~erava importante ela seus oVimenta-, la resta deIs iuvi-
tata s'oeupaven d'aqualles cosas que els intereesaven i els proporcionaven
pIsar. Les sanyores Lynn i Ingram contibuaven mantenint solemnes debate,
tot brandant els raspectius turbants i agi tant les quatre mans en an legs
gestos de sorpresa, o de misteri, o d'horror, segons quin fos el tema da
lea savas sedassariss, COJll un parell de t1telles gegantines. L'amable se-
nyora Den t enre.,onavaamb la bondadosa senyora Eeh ton, i de vagadas m'ad.re-
9aven un mot Qort~s o un somriure a~able. Sir George Lynn, el coronal Dent
i el senyor Eahton discutían de pol!tica, dels afere del comtat o de casos
judicials. Lord Ingram fltitejava amb 1&Amy Eshton. La Louiaa tooav i oen-
tava amb un deIs germana Lynn, i la y lngram eaco Itava la.nguidament la
galant conversa de ltaltre. A voltee, tote albora, com si fos de corndaoord,
auspanian la xerrada per observar i escoltar els actare principalaJ per-
qus,comptat :1 de'bB:tut,el senyor Roohester i -pel fet d'estar !ntiman:.ent
relacionada amb 911-- la senyoreta Ingram eren el coa i 1 'anima de la reunié.
""1, ell s'absen tava una hora de la sala, semb1ava que es produJa un decandi-

218 ment en l'anim deIs seua hostes, i tan bon punt hi retornava la vivacltat
de la conversa prania un nou impula.

La neoessitat de la saya inf1uenoia estimulant es va far s nt1r d'una
manera peculiar un dia que va haver d'anar a 'llcote a resoldra una as ump-
tes i no va tornar fina mol t tard. La tarda era plujoea, pel qual motíu va
ca;l.dreda suspendra una projectada visita a un campament de gitanos que

<I2.r~

s'havia eatablert prap de Hay. Alguna deIs cavallers~alB estables, mentre
ala jovas, juntaClant amb lee noies, jugaven al billar. Les v!duas Ingram i

Lynn busoaran 601a9 en una pl~cida partida de oartes. La Blanche Ingram,
despr~s de repel~lir, amb orgullosa taciturnitat, als intents de les senyo-
ras Dent i Eshton dtentaular conversa amb ella, da primer havia interpretat
unes romances sentimentals al piano, i despr~s, havent anat a buac81 ~~~
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novel_la a. la biblioteca, 'havia enfonsat ..androsament en n wof i e dio-
posava a mat~b la lectura les tediosas hores d'aba ncia. ~l a16 i to-
ta la casa: estavan silenciosos: nomás de tant en tant sentia l'alegre
brogit que feien a dalt eln jugadora de billar.

Fosquejava, i el rellotga ja havia anunciat l'hora d'anar-sa a vestir
par sopar, quan la menuda Adela, que s'estava agenollada al roeuoos~at al
bane de la finestra, va exclamar de sobtal

¡¡aila rnons;j.eu.rRcchaster, 9,ui rovient!
Jo am vaig tambar, i la sanyorete Ingram es va aixecar rabent del sof

tamb~ els altres es van distraure de les diversas ocupacions, ja qua al
mateix temps se sentía 1301'011 de rodas i de cascos a la andera de 'rava
molla. S'aeoatava un cotxe de posta.

--(~eest~any que torni a casa d'aquesta manera! --va fer la enyor ta
!ngram-. Se ntha anat a caval I dell,¡esrour, oi'!,i el Pilot J.'acon.panyava•••
~ue en deu havar fet, deIs animals?

1f.entreenz-aonava, va apr opaz- tant a. la finestra la seva alta i'igura i
d l'ampulosa fald;Ula, que erovaig veure obli ada a tirar-me enrare, a riso

de l'ompre·1l1 1 'espinada. Tant ansiosa e stava qua, da prime:t',ni as va fuar
en mi, pero quan se1n va adonar, va fer un gest de pectiu amb ele llavis 1

es va trasllada¡' a una altra f1nestra. kentraetant, el ootxe as va aturar;
el co txez- va tocar la oampaneta, i el viatger va baiza:.t·del vehac Iej mm

pero no era pas el senyor Roohaster, siné un home desconegut, alt, olegant,
~ub roba de viatge.

- te indignant! -va exolamar la senyoreta Ingram-. I a tu, mona ero-
pipadol'a --apostrofa ltAd~le--, qui t'ha pujat aquí dalt per donar not~ciee
falses?

1 em va clavar una irada llembregada, oom si jo en tingv_~e la culpa.
Ele van sentir veus al vest.íbul, i no va trigar a entrar a la sala el

nou vingut. Es va inclinar davant lady Ingrem, considerant-la, sena dubta,
la de m's eda"t de les sanyores presents.
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-;:,egona qua sembla, arribo en un moment inoportl1, sanyora -v ir-,
ja qua el roeu amic Roohester no hi ~s. Pero he fet un llarg viatge, i em
considero prou !ntim amia seu per prendre'm la llibertat de quedar-me ac¡u!
a esperar el seu retorno

Les savas maneras eren oorteses, perb em va sobtar el seu accent, ja
que,. sen se ser p;reaisamant &stxanger, tampoc no era del tot angl s. Po-
día tenir la mateixa edat que ei senyor Rooheater: entre trenta i quaranta
anys. El seu rostre era singularmant groguenc; a part d 'aix~, era un home
for98 atraotiu, aobretot al primer oop d'ull. Observant-lo m~s atentament,
descobr!eu al seu rostre alguna ooSa que resultava desagradable, o, .~s
hen dit, que no aeabava d'agradar. 'Peniaunes faccions regulara, pero ex-
oesslvament disteses, i els seus ulls, b~ que groBsos i ben forma te, eren
manasts de vida, 0, si m~s no, m'ho semblava a mi.

El so de la.campana que anunciava l'hora de vElstil'-seper sopar va dio-
aOldre la l'euni6. No vaig tornar a veu:re el forastar fina despr~s de sopar,
i alesb.ores'em va semblar que s'hi trobava a gusto La seva fisonomia, pero,
em va agradar enoara meDTs que abana: em feia llefecte de ser inanimada i,
alhera, que denotava inquietud. Ela seUB ulls erraven dtuna.banda a ltaltra,
sansa cap sentit, 1 ai.xb la atorgava un curi6s aspecte, coro jo no recordav
havar-lo v1st ma1. A pesar de ser un home ban plantat, i gena antipatia,
em repel.lia extraordinhriament. En aquell roctre ovalat de cutis ti no
6thi advertia energía viril, ni tampoo fermeaa en el seu nas aquil! i la
seva boca pétita corouna oirera. Darrere el seu f~ont eatret no semblava
que hl pogu~s cabre cap pensament, ai:&:!coro ele seus ulls 'a88". castanys,
apagats, semblsven mancate de poder de suggesti6.

Mantre el eontemplava dee del meu racé de costum, il.luroinat de pIe
pele canelobres dQ la lleixa de la xemeneia --ja que ocupava una butaca
molt acostada al foo, que ell anava apropant encara m&a, coro si tingu~s
fred-, el comparava arob el senyor Roohester. Pensava (amb tot el respeote
~igui dit) que el contrast no hauria pogut pas ser m~s gran entre un aneo
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esoarransit 1 un ferotge falcé, entre un d~cil anyell i el mast! de baat
pelatge i u;U vigilant que el guarda.

Havi.a :parlat del senyoz- R&ohester com d'un amia d'antiga data. Una ou-

riosa audstat devia haver estat la seva: il.lustr~untualment, sen dubte,
el vell prQvel'bi que "els extrema es toquen".

-
Al seu costat asian des o tres deIs cavallers, i de tant en tant cop-

saya fragmemts de la seva conversa. De primer, no entenia massa bé de qu
parlaven, ja que la xerrameoa de la Louisa Eshton i la Mary Ingram, asaegu-
des prop meu, ero f'e;ienaonfondre les fragmant~ries fra.sesque podia sentir
a!f.llad$ment.•.Les dues neles feíen comentaria sobre el forastarJ 'tetesdue s
es.taven d t acoz-d que era "un home ban plantat". La Louisa deia que era "un

encant de xicottl i qUe ella l'adorava. La Mary remarcava que la eva "baqueta
tan bonaca i él seu nas tan bell" constitulen el seu ide~ de balleaa.

- ¡ qUin f'ront tan llis que t~, sense aquellas :protuberanoies que ero
resul ten tan desagradablesl -va exolamar la. Louisa-$ I quinaJ!iIlIIJIDmaqtD

mirad~ i quin somriure tan do190s!
1 aleshores, per a satisfacci6 meva, el senyor Renry Lynn se les va en-

dur al' al-tre cap de sala, per tal d f acor-dar- no sé CJ.U~ sobre 1 t ajornada ex-
oursi6.

11avors vaig poder conoefrar tata ¡'atencié en el grup de la vora del
too, i au;! vaig poder saber que el nou vingut es de.ia_Masan, queacabava
d'arribar a Anglaterra i que venia d'algun país tropical. Aquella era, sens
subte, la oausa del color grog6s del seu rastre, que seiés tan a prop de
la llar i que dugués l'abric dins de casa. Al cap de poc, ela mota Jamaica,

S anisS, -';'WT)
Kingston, m'indicaren que devia res1d*r a les !ndies Occ1-
dentalst i amb no poca sorpresa em vaig assabentar, au:!, que havia estat
alla on havia conegut i fet amistat amb el senyor Rochester. Va reffiaI'Car
com 11 desagradaven, al seu amic, la calor abrusadora, els huracans i les
apoques de pluja d'aquella regi~. Jo no ignorava que el senyor Rochester
havia viatjet rnolt --la senyora Fairfax ho havia dif--, per~ aempre havia
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cz-egut q,ue els eeus via tges es 1imi taven al con tinent uropeu, ja qua
maj. no ha.vj.a.sent;it a.pal'lar de les savas visites a psi o m~s di tants.

Reflexionava sobre f.);questescoses, quan un inesperat incident va rom-
pre el falde les mavee divagaciona. El senyor son, que s 'estremia oa-
da vagada qUe algÚ ebria la porta, va dernanar que posessin m~s llenya. al
foo, que ja no flama java, per b~ que les brases encara es mantenian oa-
lentea i ardanta. El criat que dugu~ la 11anyat quan ja as retirava, es
va aturar un instant al castat de la butaca del senyor Eahton i 11 di-
gud alguna cosa en veu baixa, de la qual nom~s vaig sentir ala motas
"una valla" i fJmol t m(¡)lestosall•

-Digueu-li que la tancar-em a la :pres6 si no se 'n va -va replicar
el magistrat.

221

- No ... , esperaul -va intarrompre el coz-one l, Dent-. No la teu lora,
E.l$hton. Potsar :t'e a,.lti diver tit; val m~s que consul terolea senyore s , -1,

aixecant la veu, va continuarc- Senyores, oi que leiau que vol!eu visi-
tar el campament de gitanos? En Sam diu que, a la sala dtestar del servei,
en aquesta moments hi ha una veLl.ageperuda que atentaste a di.r-nos la
bonaventura., a tata f1els aadovea de oal~8". No us faria gr~oia de veure-la?

- 1 e.:ca, coronel! -va exolamar lady Ingram-. No voldrau pas donar
alea a ana 11ilpostora de mala mena? F'eu...la marxar, a totee paseadas, de
seguida!

--Per~ no hi ha manara de oonvencer-la que setn vagi, milady --va
fer el majowdom--. No fa oas de mi ni de ningctl La senyora Fairfax esta
traotant de persuadir-la, paro ella a'ha instal.lat en un r~c6 al 006-

tat de la llar i assegura que no es moura d'alla fine que no li donin
perm~s per e.ntraraqu:l.

1 qu~ vol? -va demanar la senyor-a Eshton.
-"Di:r la bonaventura a la zurma", diu ella, senyora; i jura que

ha de fex-ha i ho tara.
__ Quin aapecte té? --va inquirir la senyoreta Eshton, sense al~.
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-ms una valla illetja oom un pecat i m~s negra que un tup!.
-- Bufa! ~a una autentica fetillerat --va fer en Frederick Lynn--.

Que paasi de seguida!
te olar que sí! ",,-vaexclamar el seu germf'a-. eria una 11 stima

~
deixar escapar aquesta oportuni tat de divertir-nos.

Quina en porteu de cap, filIa meus?-va preguntar la eenyora
Lynn ,

--J·o no puo consentir una atz~gaiada semb1antl -va intervenir la
v:tdua lngram,o

-}te cIar que pote, mam~, i ho faras -va afirmar l' al tiva veu de
la Blanche, tot girant sobre el tamboret del piano, on fina aleshores
havia eatat eallaita, apa.rentment examinant partí tures-. Tinc ourioEd tat
par aentix que em diguin la bonaventura. Per tant, Sam, feu pasear la
bruixa.

-- Pér~, estimada Blanche, oompren que •••!

-.Ta ho oomprfno, per~ vul1 que es f,.oi la meva voluntat. A¡m;u-voa,
SemI

-. ~!f sí, s!! --van oxidar tote els joyas, tant els nois coroles
noi6s--, Que vingui.,., sera divertid!ssim!

El criat enoara vaeil.lava.
-ta que va tan desaatz-ada••• -va arW-tir.
-- Aneu! --el va comminar la Blanche, i l'home va abandonar la sala.
L'excitacié es va apoderar immediatament de tota ela presente. uan

va tornar en Sam, corrien les bromea 1 les facecies com una reguera de
p~lvora.

--}~a.no vol venir --va anunciar--. Diu qua la seva missi6 no és
apare;,xél'davant "el vulgar de la gentil (segons les sevas propias parau-
les)", Diu que ha d'acompanyar-la a una oambra on pugui estar tota 60la
i, dasprés, ela qui vulguin consultar-la han d'acud1r-hi d'un a un.

-....Jaho veus, reina meva ••• -va comencar a dir lady Ingram-, ara
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es fa la mestrassa. Que at sarvaixi de 111 6, angel eu ••• i •••

--Porteu-la a la biblioteca, dones --va tallar-la l'angel sau--. La
meya missi<S tampoc no ~s d t eaco Itar-ta dava.nt "el vulgar de la gentil.
Vull 9'star a soles amb ella. Elsta enc~s el foo a la biblioteca?

-sí., senyoreta~.,., per~ és que aquesta dona sambla un drapaire •••
Prou Xerrameea, i fell el que ue dio, caparru t!

En Sam va tornar a dasapareixer, i de nou va augmentar la curiositat,
ltanimaoi~ i ltexpeotac1~.

--Ja ~s allí --va anunoiar el oriat en tornar--, i vol saber qui se-
ra el primer a o()nslll ta¡--4a.

-Ero .sambla qué m~s valdra que li doni un cop d 'ull abana no hi va-

gin les senyores -va far el coronel Dent.
-.Digueu-li que h;i.anira un oevallar, ame

En S8m sa'n VI'il anal' i va, tornar de seguida.
_Sel\Yor, diu que no vol rebr~ oap oavalIer, que no cal que es molea-

tin a anar-hi -va afegir,. tot esfor¡:ant-se per oontenir el riure-, i

les senyores tampoc, que nom~s hi vagin lee joyas i sol-teres.
Caram. sl que t~ bon gust! --va exclamar en Henry L1nn.

La senyoreta Ingram es va aixeoar solemnemente
--Jo ssr6 la p;¡:imera-va di1'. amo sI te que hauria adoptat el cap

d·un exe,rcit, posant-sa a la vanguardia de.La seue hornea quan tota espe-
ran9a fos perduda.

Oh, filleta mava, espera •••, reflexiona! -va cridar la Seva mareo
La seva filIa, par~, va passar pel seu davan t amb orgu1l6s silenc:1.,

retOI'9B.1'-seles mana amb desesperaci6 .•La ssnyoreta Maryfva manifestar

qua ella maf, no gosaria aventurar-se a fer una cose semblante L'Amy 1
la Louisa Eshton reien per sota el nas, i semhlaven una mica espantades.
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Ela minuta passaven molt lentament, quinze en van transo&rrer abans
no éa va tornar a obrir la porta de la biblioteoa. La senyoreta Ingr
va tornar a reunir-se amb nosaltrss Passant pSI,'sota l'arcada.

R" . 9 8'h . ~-"J.u;r~a. o pren.......-aa cem un joc? Totes les mirades van convergir en
ella ámb 'curiositat ansiosa, i ella va oorrespondre amb una mirada fia-

da i deSp9ctiveu no semblava ni enfadada ni contenta. Es va encaminar
tóta t;iba:d..acaP al aeu 1100 i el va ooupar, sense dir res.

I bé, Blanohe? --va ter lord Ingram.
Que t'ha ditt germana? -va demanar la Mary.

~ ~.

- Que en pe'nass? Que t 'ha semblat? e una veftadera endevina? _ re-
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gunt~en lea sényoretea Eahton.
- Ja va, ja V8J bona gent --va replioar la senyoreta Ingr --, no

m'atabuiXeul Es veu que els vostres inatints de oredulitat i dta iraoi~
e'exoiten facilment. Per la import~cia que tota plegata (ineloaa la meya
mareY dc.>neua aquesta si tuaei6; semblaria que tenim a caga una autenUea
b~ixa, en cOiUbinaeió amb el vell senyOl'del castell. No he vist Ill~S que
una gitana vagabunda, que m'ha llegit el palmell de la ma. i m'ha dit el
qUe aquesta mana de gent sol dtr sempre. 1 ara que el meu capritx ha ee-
tat plenament satisfet, cree qUé el senyor Eshton tara b~ de tancar aques-
tadona a la presó dem~ al mat! mateix, talcom abane ha dit.

La Blanohe va prendre un llibre, es va arrepapar a la butaoa i es
va negar a continuar la eonversa~ Jo em vaig quedar observant-la durant
ben b~ mitja hOJ;"a.En tota aquella estona, no va girar ni un fuIl, i el
seu rostre es va anal' enfosquint per moments, alhora que expressava m~e
acerbament el seu disguat i la seva decepci6. Era evident que les predic-
eions no havien estat satisfact~ries, i vaig tenir la impressi6, arran
d'aquella prolongada actitud taoiturna i trista, que, a pesar de la sava
aparent indifer~ncia,. donava a les r-evelacdona que haví.a escol tat una
importancia que no mere1Xien.
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Mantrestant, la y Ingram, l'&~ Eshton i la seva germana Louisa
declara~é~ que no s'atrevirien a apar-hi soles, per b~ que totes se'n mo-
:ri(im de ganas. 3'obriren negoc.iacions; amb en am fent de m1tjancer, i

despr~s de mol tes anadea i vingudes, fins al punt, oree jo, qua al pobre
S devien fer...li mal les cames de tant exercici, la sibil.la per fif

després de posar-h.i molta inconveniente, va autoritzar l'entrada de les
tres noies en un sol grup.

La visita no va transc6rrer tan silenoiosament oom la de la senyoreta
Ingram. Varo septir xiscles i riallee hist riques prooedente de la biblio-
teca, fUle que, al cap d tuns vint minuta, obriren la porta de bursada i

arribaren corrent al vestíbul, oom si les empait~s el diable.
-- Estio segura que és un ~sser de l'altre m6nl --cridaven, totea

alhora--. Quines coses qué ena ha dit! Sap tota ele nostras seoreta!
¡ es van deixar caure, sense al~, als diversos asienta que ele caval-

lera galantuifmt els oferien.
Incitades a explicar ....se, van declarar que aquella vella ele havia

oontat ooses que elles havien dit i fet quan eren petites; ele havia des-
orit llibres i ornamente que teníen a les aevee habitaoions, a casa seva;
havia anomenat els amics que coneixien. Van afirmar, tamb~, que havia en-
devins·t els seue pensamen te, i €lIshavia dí t a cau d ·0!"e11a, a cadaacuna,

el nom de la persona que m~s 11 agradava del m6n, aix1 oom les coses que

224

m<1s anhelava.
Ele cavallers van sol.1~oitar m~s aclariments sobre aquesta dos punta

dB.l'rers, psrb ncmés van haver rubor-a, excla acaons, escarafalls i 1'1a1-
lotes, a canvf de lluZ' ÍIDpe1'tin?mcia.Les matronas, rrlentrestant,ofari-
ren a les noies les sals i els vanos, alhora que les renyaven per no ha-
ver fet cas de les seve s advert~moies. Ele oavallers de m~s edat riien,
1 els joves brindaven dtlDUitilllJiU*Swwuailll! la eeva ajuda a les alterades~~5.beutats.

Enpig d'aque!1 tumult, i mentre tota la meya atenci6 se oantrava
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en l'escena que tenia 110c al roeudavant, vaig sentir que al~ estoesegava
discretament al meu costat, i, en tombar- e, vaig veure que era en Sam.

-Perdoneu, senyorata.: la gitana diu qua hi ha una altra jova dama
soltera a la sala, i jura que no se n'anira fina qua no hagi vist totes
les sanyol'etes. He pensat que deveu ser V66, ja que no n'hi ha oap altra.
Qu~ 1i die?

Oh, que hi anir~1 --va1g respondra.
Esteva oontenta de tenir la inesperada oportunitat de aatisfer la

meva curiositat sobreexoitada ..Ero va.ig eecapoJ.ir de l'estan9a, sensa ser
vista, ja que l'a-tenoi6 general es ooncentrava en el trio tramo16s que
acabava. de tornar de la biblioteca, i vaig tancar la porta al roeudarrere.

-Si velen, se-nyoreta-va fer en sa.ru-, us e.aperar~ al vest!bul, i

aix{, si la vella ua espanta, nom~s heu de f'er que cr í.dan-mei acudir~
de seguida.

-No, Sal'll: torneu-vos-en a la cuma, No tine gens de por.
no en tenia; pero 61. que esta el d'all~ m~s emocionada i sentia un

viu in te:r~a•.
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CAP:tTOL DmOU

Quan vaig ente.x a la biblioteca, hi regnava una absoluta tranquil-
litat, i la sibil.la --si és que ho era-- s'estava cornodament asseguda
en una magn1fica butaoa vora la llar da foco Duia un vestit vermell 1
una cofia negra, o m~s bé hauria de dir un barret de gitano d ' lea alaples,
lligat 8mb un mocador llistat que portava nuat sota la barbeta. Sobre la
taula hi havia una bugia apagada, i la vella, inclinada sobre el foe,
semblava que 118gia un llibret de tapes negras --una mena de devoeionari--
a la l1uro de las flames. Llagia mormolant lea paraules, 00 solen fer la
majoria de les ancianas. Erl entrar jo, no va interrompre de seguida la
leotura. reia I'efeote qua volia aoabar el paragraf.

mm vaig quedar dreta a la oatifa i erovaig esoalfar les mana, que
se m'havien refreliat d'estar tanta estona allunyada del foo del aa16.
Estava tan tranquil.la ooromai a la vida, ja que en l'aspeote de la gita-
na no hi havia res que eropogués inquietar. Va cloure el llibre i va ai-
xecar lentament els ulls. Llala del barret 11 feia ombza a una P8.l'tde.t
'f"oSIf""'e

per~ ..-fvaig poder advertir, mentre lta19ava, que era for9a es-
trany.~" Apáreixia foso i more. les grenyat;lli queian sobra les gal tea,

<:»
o hauria de dllr ela queixos. Els aeus ulls m'escodrinyaren de seguida,
descaradament ..

--l b', voleu que us digui la bonaventura? --va deroanar, amb una veu
tan penetrant com els seus ulla i tan dura coro les sevas faooions.

--No hi tino oap interes, padrina. Si v6s voleu •••, per~ us adverta1xo
que no hi oreo, en aquestes ooses.

--Ssperava que erooentestaríeu amb aquesta insol~nc1a: ho he comples
en sentir eLs vostres pasaos quan traveas~veu el JDI"I!I'i!'Cwilw llindar.

-- Ah, sí? Teniu una eralla molt fina.
--1 tamb~ tino bon ull i un agil cervell.
--Bona falta ua deuen fex en la vostra feina.
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--Així ~St sobretot quan be de bregar 8mb clientes com v&s. Com ~s
que no tremoleu?

-Perqu~ no tino fied.
-- 1Qom ~s que no empal.lidiu?
--Perque no estío pas malalta.
- Per que no vallau consultar la meya ciencia?
-P9rqu~ no séc estl1pida"
La valla va eselafir una 1'1a11a oavernosa. Tot segu1», va treure una

curta pipa negwa, la va encendre i va comen9ar a fumar. Despr~s de 111u-
rar-$8 una estona a a.q'U6Stplaer, va alzinar el seu coa corbat, es va
treure la pipa deIs ¡lavia i; sense apart~ l'esguard del foo, va dir
'tot remarcant ala mota:

.-v6s teniu frad, es:teumalal ta 1 sou es"tl1pida..
-Demoatreu-m 'b.Q -H. vaig replicar.
-Ro far~ en peques pareules. Teniu fred, parque esteu molt sola;

C4],) con taote no eno'n el foo que hi ha en vés~ Esteu malal ta, parque us
manca el m:illor delssent1m.ents, el más alt 1 el más dolf que 11 ha es-
tat donat d'exparimantar a l'ésser bum~. 1 sou est~pida, perque, sofrint
oom s.o:f'r:i,u,l\0 f'eures par estimular-lo, ni :feu cap pas par anar-lo a
trobar alla en us espera ..

Va tornar a posar-se la pipa a la boca i fumava amb renovada energia.
W --Aix~ mateix ho podr!au dir a qualsavol persona qua sab~ss1u que viu
en una gran casa, on l'han eontraetada, i no té familia.

~Podl'1a dir-ho a qualsevol persona, pero podria ser verament a1'11-
oaf a tothom?

--iaB A tothom en les meves circumstancies.
-81, preoisament al~ que es trobi en les vostrea c1rcumstancies, pe-

ro assenyaleu-metn algunO'
--N'h1 ha a milars.
--Dif!oilment en trobar!eu un. No sé si us adoneu prou de quina &a
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la voatra situac1é a la vida: teni~la fel10itat a l'abaet de la ma. Ele
elements estan tots preparats; no ~s cal un moviment que ale comb1ni,
Per alguna ra6, l'atzar els va esbarriar. Procureu que tingu1n ooasi6
d'apitgar-se i f:ruc1¡ificaran.

--No s~ desxifrar enigmas. No he pogut esbrinar mai cap endevinalla.
-vi voleu ,"ueparli m.4e planamant, mostrau-me el palmell.Ii:ada»uItuz
-Supo so que 1 'haur' de eenyar amb argent, oi?
-Ben oert.

227

~i vaig donar un x11ing. Ella el va ficax' d1na una mitja vella que
va treure de la butxaca i, despr'a d'haver'fi fet un nua, se la va tornar
a guarda:r. ¡"lavore em va demanar que li enaen3"~s la rnh. Ho vaig fer. La
d01l.a ni va acostar la oara i va examinar el palmell, sense tocar-la.

-te maaea delicada --va remaraaa--. En una ma oom aquesta, no 'hi
pot llegir res; gaireb~ no t' ratlles. De m~s a m~sf que hi diu en un
palmal1? El dest! no ~a pas asori t ac;¡,u1 •

..Jo tamb~ ha Oree --vaig fer.
--No --va replioar e11a--; el dest! ~s escrit a la carac al front,

al vol tant deIs ulla, ala ulls mate.íxoa, a les ratlles de la boca. Age-
nolleu~vos i aixequeu eloap.

- Ah! Ara toqueu de peua aterra -va!t dir, mentre l'obe!a-. Aviat
oome1l9ar~ a confiar en v6s.

Em vaig agenol1ar a mitja iarda de distAnoia a'ella. Va remoure al
foo fins que es va avivar el resplandor de les brases, per~, aixt:>no obs-
tant, les ombres que 1i queien a la cara es van fer m~s densas, mentre
e'il.luminava la meva.

-Ero demano que sent!eu quan heu vingut a veure'rn aquest vespre -va
dir la gitana, quan 1'eiauna estana que m'observava el rostre--. Ero pre-
gunto quina sentiments s'agitaven al vostre 001' durant les hores que us
hau passat en aquella sala, davant aquelles persones que desfilaven ...
enf;ront vostra coro siluetes pl'ojectade.sper una llanterna mhg1ca. Entre
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elles i vós hi ha tan poca comuni6 kamaa« espiritual oom si fosein rea1-
roent meres ombrea de

o-ifin t Bm sen to

des estio trista.

formes humanes i no pas ~ssers de oarn i oaeoa,

d . a vo 1 e s 'f' ~oanaa a. 1 ID aga a son, pero rares vega-

-- AlesDores conserveu la secreta esperan98 d'al1iberar-vos en l'es-
devenidor de la vida que porteu?

--No, no. La meva maxima es:peran9& éa estalviar uns diners per tal
de fundar una es<),018., algun dia, en una caseta Ll.ogada par mi.

-Un magl'e aliment per a l' €lsperit per anar tirant, lllentreseieu en
aquell bano de la finestra ••• Sa ve'eu que oonee els vostres costums •••

_!;eguramant ela sabeu pele ariat.a.
-- Ah! Molt aguda la vostra observaci~! B~, potear s!. Per dir la ve-

ri tat, cenec una de les criades, la senyora Po,le •••
En sentir aque11 nOm; em vaig posar dreta d'un salt.
_ ItAix! que la eoneáxeu, eh'!-vaig pensar-. Volf. dir, dones, que

,al capdavall hi ha una trampa. diab~lica, en tot aix~!"
-No us alarmeu -va prosseguil' aquell ~88er estra~-. La PooIe ~s

una dona discreta i 8'hi pot confiar. Perb, eom anava dient, quags~:i::u
al bano de la fifle8tra~ no penseu en res m~s que en la futura escola?
No sentiu interes per cap de les persones que seuen als sofas i a les bu-
taques de la sala? No obaenveu el ros·lirade ningtÍ? o hi ha ni una sola
pez-sona da qu:.i. en seguill els moviments, si no amb interes, amb curiosi tat?

--Ero plau d'observar tota els rostres i totes las persones.
--Per~t mai no en destrieu una de les altres ••• o potaer dues?
--s1, molt sovint. Quan ela gestos o les mirades d'una parella sem-

bIen explicar un conte, em diverteiX observar-los.
I quin conte us agrada m~s sentir explicar?
Oh, no tino massa possibilitats d'escollirI General ent tracten

del mateix tema; el festeig. 1 prometen aoabar en la mateixa oatsstro'e:
el matrimonia



-- I us intere~8a aquest tema tan mon~ton?
--Realment, tant me fa; no té cap interes per a mi.

-. De veres? Quan una senyoreta, plena de vida i de salut, encantado-
ra. bell!ssima, dotada amb tota ela done que comporta la riquesa i la
posli..o16social, s~mriu a un cavaller que v6s ....

-Que jO, que?

-Que v6s ocnedxeu••• i poteer aprec1~eu.
\:/

-Jo no en conee oap, deIs oava.llers que h1 ha aquí. Amb prou fe1nes
si he besQanviat un mot amb algun d'ella. Quant a apreciar-loa ....Alguna
els oons,if.erorespectables, dignes, de mitjana edat, i els altres, maese

jovas i ban plantats~ Per~, naturalment, tota tenen llibertat de rebre
ala a()m~il.iU'e'sque els plagui, sense ql,.le81%0afeot! els meus sentiments,

en eap moment ..
- Aid que no oone:ixeu ela Q8vallers que hi ha en aquesta oasa? No

heu bescan.viat n1 UJ1 mot amb oap d'ells? Direu aix~ mateix de llamo de
la oasa?

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

_ l'l".o:f\u1da i enginyosa Observ8cié t ts veri ta.t que se n 'ha anaf a

Milloote aqua,st mat1 i que no tornara fina al vespra o fina dema, :pero,
paji? ventura aquesta cil:,oumstaneial' exalou de la llista de Ls voatrea 00-

neguts? 11s, que'8i%0 l'esborra, oom si di¡u~ssimt de l'exist~ncia?
-'No. Pero no eompx ene que té a veure el senyor Rochester 8mb el te-

ma que heu e amen ta t.,

--Jo parl~va de les senyoretes que somriuen als cavallers, i darre-
rement hi han abooat tanta de somr1ures ala ulls del senyor Rochester
que astan la :punt de vessar eom duee ccpe s plenes, fina dalt••• No us n !heu

adon~t?
--El senyor Rochester t~ tot el dre-ta gaudir de la eompanyia deIs

se.us hoatea.
-NingíÍ no el discuteiX" aquest dret. Pero, no heu observat que, de
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tetas les h~st~rieB que s'han contat sobre el matrimoni, las m~s anima-
das i l~s m~s repetidas ooncernian el senyol' Roeheat r?

-¡"atenci6 del qua escolta eatlimula la 11engua. da1 qui enraona
-va.i;g ter, m~s parlant amb mi mateixa. que no pas a la gitana.

L'estranya vau Q.«aqualla dona, las eosesqua deia i les eevea mane-
res m'ha~8n sumit en una mena de son estrany. Frases inesperades brol-
lE!ven dE;l.;ts seue llavis, una rara 1 'al tra, fine que vaig quedar enxampada
en Ul'la ,xar.xa de perplexitat, i am demanava quin esper1t invisible stha-
via instal.lat durant las darreres setmanas al costat del meu COl'par
observa:r-ne el f'unoionament i prandre nota de cada batee.

- L'atenci6 del quí esooltal -va repetir la vella-. '1., el senyor
Roeheste~ s'ha quedat moltes vegadas amb ¡·orella atenta ala llavis fas-
ca.nadors que amb tant de dalit 11 pa+'len. 1 el sanyor Rochestar esta

agra!t pel plaer que 11 han pro,porcionat. No ho heu advertit?
-- Agrait? No recerdo havar descobert gratitud al seu rostre.
- Desoobertl Aleshores vol dir que l'heu estat obaervant. 1 qu~ hi

heu vist, si no gratitud?
No vaig contestar.
-Hi heu vist amor, oi? 1, de cara él 1 "esdevenádor-, 1 "hau vist casat

i fent feli9 la Saya esposa.
- Hum! No pas exactament aixo. Da vegades els vostres dots d'endevi-

nado~a fallen.,
Que dimonis hi heu viet, donos?

-Tantse val,. He vingut a saber, no pas a oonfessar-ma. Es oasara
el sanyQr Rochester?--3', i 8mb la preciosa senyoreta Ingram.

129

- Aviat?
-Les aparences conduirien a aquesta conclusi~. 1 (a desgrat de la

repre~sibla audacia 8mb qu~ v~s jutgau aquestes coses) sana dubte aaran
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un matrimoni fa'., extraordinariament feliy• Ell b' deu estimar una dama
tan bella, noble, intel.ligent 1. habil, aix! com ella probablement estima
el senyor Rochaster, 0, si no la seva persona, almenys 1 sova bosaa. 8'
que ella considera els b~ns deIs Rochester absolutament oobejables, per
b~ que < n4u em pardonit), encara no fa una hora, 11 he dit certas cosas
sobre aquest particulEU", qua l'han fet posf¡r tremendamentserioaa i hau-
r:!au d"have!' vist com se 1i han plegat les comd.asuzea de La llavis. Li ha
pred.it qU$, si mai apareixia un a.ltre pretendent m$s rie, JdlQ el senyor
Rochester es tarta fregit •••

-Escolteu, :padrina, jo no he vingut a sentir la bonaventura del se-
nyor Roohester, siné la meya, i fins ara encara no me n'heu dit ros.

-La vos tz-aso:rt ~s encaa-a mol t dubtosa: quan he exan inat 1 voatra
cara, he vist quealguns treta contradiuen ela altras. El dest:!ue brinda
una oarta falioitat, aixo he a~ del cert. Ja ho sabia abana de venir aqu!
aquest vespre. Us la tg reservada per a v6s. Jo vaig veure com ho faia.
Da VQS dep~n estendre la ma 1 prendre-la. Ara: si ho tareu o no ~s la 1n-
c~gnita que he d'estudiar. Ag~nol1eu-vos de nou a la eatifa.

--lio m'hi :f'eu estar malta estona" que em rosteixo.
Valg tornar a agenollar-me. La gitana no es va inclinar sobre meu,

sln6 qua es va limitar a esguardar-me, reclinada contra al raspatllar
de la butaca, i va comon9ar a mussltar:

~Las flames, en roflact~r-se als vos tres ulls, ela fa brillar com
la rosada." S6n dolyos i plena de tend:resa..Somriuen en sentir la meya garolal
s¿Sn sensible~ • .En les cIares pupil.les, les 1mpresaions se succeeixen
sense parar. Quan deixen de somriure, a'entrlsteixen, i pesa sobre les se-
ves parpalles una inoonscient lassitud: aixo signifioa que la soledat ge-
nera melangia. Ara esquiven la meya mirada, incapa.90s de tolerar m6s es-
orutinis, i semblen negar, mitjan9ant un esguard burleta, la veritat deIs
descobr1ments que acabe de fer respecte a la AYI" sansib111 tat i la

seva ~ I
~W4Ii.- ¡[ tristesa. Pero el s~u or~r.111 t ld S'e-v~ re.1.u-yo 110 7- . wte-ó ~
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oonfirmar la meva opin1~. Els ulla s6n propiois.
flQuant a la boca, da vagadas li encanta de somriura; sembla disposada

a oomunioar tot el que pens~ el servell, si bé diria qua éa reservada
quan es tracta de carta sentiments del cor. obil i flexible, ma1 no va
ser concabuda a quedar reetrenyida a ltetern ailenci de la solitud: ~s

una boca que hauria d'enreonar molt i somriure sovint, aix! co experi-
mentar afecte huma pel seu interlocutor. També aquest ~rgan és propici.

t'No ve1g res que ,,,¡adl sigui obstacle al gaudi d 'una bona fórtuna,
sinó an aquestes oelles a.rruf'ades,que semblen voler dir: JlJo puc viure
sola~si el respecte deroi mateixa i les oircu\Tlst~cies m'hi obliguen, No
eU!eal vendre Panima. par comprar falic'i-tat.Po sseedxo un ocult trasor in-

nat, que en bastara per viure si ha da prescindir deIs plae1'a ost1'anys
al meu ~sser, o b~si he de pagar-los a un p1'eu masss oar". El :front de-
cl8.l'a:"La meva ra~ ~a solida 1. porta les regnee, i no perIllena que els
sentiments es desfermin i lta.rro.ssegu1na abismes insondables. Les pss-
aiona pod;ran bramar furiosament, com a vertaderes salvatges que s~n, i

els desigs poden 1maginar tota mena de cosesvanes, per~ el seny dira
sem;pre lJl1ltima paraula en cada cas 1 emetra el vot decisiu en oada dec1-
s1Q~ Pedran produir-se violents vendavals, terratr~mols terribles 1 in-
cendz s paorosos, per~ jo segui:r~ sernpre .td!u4wac'/j!!lwÍ'nlÍlwlÍlaw!i lea ind1ca-
oions d 'aquesta veueta. interior que intePl'eta ela diotata de la oonso1Emcia".

ff:Bendit= el que declara el vostre lb!r front ~s digne de respecte.
Qu~t a mi, he forjat ele meue plana •••, plans solids ..., i en elaborar-
los he at~e ele diatate de la consci~nc1a i els consells de la 1'a6. sé
COm pasaa de pressa la joventut i desapa1'eix la ufanor, si, a la oopa de
la felioitat que t'ofereixen, hi ha un poait de vergonya o conserva un re-
gust de remordiment. 1no vull sacrificis, penes ni dissoluci6 •••t tot
aixo no dd:IU s 'adiu amb el meu taranna. Jo vull ajudar, no pas aixafar
ningd •••, vull gusnyar-me la gratitud deIs altres i no pas vessar llagri-
mea de sang ••• No; res de fel: jo vull co11i1' somriures, tendresa, 0.01-
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90rS. .... ¡ p:rou" 15m sembla que astic deevariejant sumit en una mena de
d~111'i da1ici68. Voldría prolongaraquest ¡e:=tinfinitament, pero no

goso , Fin a ara he consarvat un absolut domini sobra mi mateix. He obra.t
com m'he j\U"at interiormen't qua ho faxis, paro, si volgu~s anar m~s enllh,
pot~er em flaquejarle.n les forces • .Aloeu-vos, .senyoreta Eyra; anau-vos-an.
tl'&1 joo s 'ha aoabat".

Onem troba,,~a?Estava ad.ormida o desperta? Havia. estat somiant? 60-

rniava enoara? La veu de la valla havia canv1at. el seu aooent, els seus
gastos 1 tot $n ella eroresultava tan familiar com la meya propia imatge
en UN mirall,com el so da la.l1l~vapropia vau. Em vaig auecar, pe:ro no
me'n vaig anar. La va.ig fitar, vaig avivar el foo i va1g tornar a mirar-
la, pa1"Q ella es llevava el barrat i el mooador que 11 cabria part de
la cara, i de nou mfox'd.anavaque mar:x:E1s.Les flames il,luminaven la aeva
roa Gateas, i, ara que m1havia eapavila.t, i estava alarta par desoobrir
quals!1tvoldetall, de seguida vaig reaoneixe;r aquella ma.. Sfaesemblava
tant al m~unbre arrUgat d 'una vella coro la meva. el:'auna ma mo Lsuda, de
dits delioata, amb un anell hen gros que guspirejava al dit petit, in-
alinant.-me endavant, el 'Vaig observar amb atenei6 i vaig recon ixer la
gamma qua haviaviat centenar a de vagades. Va1g tornar a esguardar-1i el
rostre, que ja no esquivava. la !llevamirada, ans al oontrar!, lliu:re del
barret i del mocador, s'aooetava al meu.

- I b6, Jana, eroconedxeu ar-a? -va inquirir aquella veu familiar.
--TreiuU-vos el vestit vermel1, sényor, i aleshoree •••
-Pal."b alha fet un nus a les vetes ....Ajudeu-me.
--Trenqueu-Iee, senyor.
-Ápa, dones •••, fora noses!
1 el aeny~r Rochestar es va alliberar de la disfressa.

- 1 ara, se~yor; quin acudit qua hau tingutl
110 he portat b~. eh? No trobeu?-

-Amb les senyorates ha deveu haver fet molt b~.
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- Per~ amb vós no?
-Amb mi no heu aotuat oomuna gitana.
~ Com qu1 he aatuat, donas? Com jo mateix?
-NQ; COm algá inexplicable. En un mot: jo orea que heu intentat

d'estirar ...me la llengua, heu estr¡l.tdient ooses absurdes per fer-me'p. dir
a mi tamM. I aixt>no est~ b~, senyor.

232

- EUl pez-deneu, Ja:ne?
--Primer, m'hQ he de pensar.Si~ despr~s de reflexionar4hi, arribo a

la oonolusi~ que no he dit masst;l.ximpleries, traotar& de perdonar-vos.
Per~ no ha estat b~. I

-Oh,. us aeu aa;ptingut molt oorreotament, amb molta oautelat amo mol-
ta sensatesa.

V.aig reflexionar, en efeote, i vaig pensar-hi, en tot allo. Va ser
un coneo L, pero, de fet., havá.a eatat en gu~rdia gaireb~ des del primer
mom,ent da l'entr$vista, sospi tant que podia traotar-se d 'una farsa. Sa-
bia que les gitanes ~ les endevinadores no s1expressaven com ho fela
aquell~ auposada vella. De m's a m&St havia notat la veu fingida, el seu
afany d'ocultal' les facCj,0ns. I havia l'enaat en la Grace Pocle, a.que11
enigma vivent,aquell mister! de m:i.steris,coro jo la cpnsiderava. Perb
en ca:pmoment no havia pensat en el senyor Rochester.

~I b~ --va dir 911--, que ~umieu ara? Que significa aquest somr1ure?
~Pe.rplexitat i complaen9a, senyor. poso que, ara 1 tino el voatre

perm!e par retirar-m~~.
v A.nsTanr

-No; quedeu-woe un moment i digueu.-me que tan en aqueet & I a la
sala e1.9 invi tata.

--Diría que fan comentaria sobre la gitana.
-- Seieul A veure qu~ diuen de mi.
--Valdra m~s que no m'est~gui aquí molta setona, senyor. Ja deuen

ser prop de les onae • .Ah, ja aabeu , senyor Rachaster, que ha arribat un
foraster mentre ~reu fora?
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-- Un foraster? No. Qui pot ser? o espero n1n~. Se n'ha anat?
".

--No. ITa dit que ua ooneixia da fa mo1t de temps i que es podia pren-
dre la llibertat de quedar-se fins qua tornéssiu.

-- Qu~ d~nonisf Ha dit oom es deia?
-Es diu Maeon, senyor" i va de les tndiee Occidentals, de Spanish

Town, a Jamaioa, "wQ'I!!!WW segona orec.
El senyor Roehestar ara drat al meu aostat; m'havia agafat la ma,

Com per conduir-me ~ la meya butaca. Mantra jo parlava, me la va estr~-
nlfer oonvulsivament, al somriura as va congelar als saus 11av1s i aparent-
mant un espasme 11 talla l'al~.

Masonl Les !ndies Oocidentals! --va fer, 8mb al to qua un aut~mata
podria :pronunciar els l1nios mots qua fos capa~ da dir-. Masonl Las 1n-
dias Oaoidantals!

Tras vagadae va repetir aquellas parauIes, mentre es posava bIana
ooro la cendra, coro si no s'adon~s del que deia.

-- Os trobeu malament, senyor? --11 vaig preguntar.
--Jana, és un COl' tarrible ...., és un eop terrible. Jane!
Va trontollar.

Oh1 agu~teu-vos en mi, senyor.
--Jane:; ~s la segona vagada que m'o:feriu al bra9p Permeteu-me.

(,(Le .1-.:;i,_ senyor-, ea ,

233

Va seura :l,. em va fer seure 8.1 seu oostat. Em va prendre la ma entre
les seves i me l'aeariciavB.; mentre ero mirava amb ulls trasbalsats.

- Petita amiga! -va fer-. Voldria estar 01 amb v6s en una i1la

deserta, lluny d'afliccions, de perilla 1 de reoords odiosos.
- Us puo ajudar, senyor? Donaria la meva vida per servir-vos.
--Jane, si mai neeessito ajuda, la sol.licitar~ de les vostres mans,

us ho prometo.
.. .. ,-Gracies, senyor. Digueu-me que pue fer, i tractare de complaure us,

si mEfs no.
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-De moment, .T.ane, porteu-me un got de vi del menjador. Ja deuen es-
tar sopant. Digueu-me si en Masan ~s amb ells i que fa.

lli vaig anar , Vaig trobar tata eLs )uoltss hoste$ reuni ts al menjador ,

com el senyorRochester havia dit. No seien a taula: el sopar estava dis-
posat sobre el trinxant, i Oadasct1 s'havia servit all~ que li agradava,
i formaven grupa aqu! i alla, amb el plat i la copa a la roa. Tothom sem-
blava molt animat, ;1. les 1'ia11e8 i la conversa s-havien genera11tzat. El
senyor Masan era pral' del foe, convarsant amo el coronel i la sava muller,
i semblava tan alegre oom els altres ..Vaig omplenar unaJ oopa de vi (la
se~oreta Ingram mtobservava amb les oelles arrufades mentre ha feia, pen-
sant, seguramant, que ero pren1a una llibertat que no em corraaponia) i

vaig retornar a la biblioteca.
1'extrema pal.lidesa del senyor Rochaster havia desaparegut, i es

mostrava de nou ferro i sera. Va prendre la copa que 11 allargava.
A la vostra salut, esperit servicial! --va brindar, buida el con-

'tingutde la copa i me la va tornar-. Qu~ :fan" Jane?
--Riuen 1 enraonen, senyor.
- No tenen un aspecte greu i mister16s, com si s'haguessin assaben-

tai:d'alguna cosa estranya?
~'o, en ahsolut, tots astan d 'allQ m~s alegres i an1mats.
- I en Afa.on?

v
-Tan alegre com els altres.
--Si totes aquestes persones vinguessin en massa 1 m'escopissin a la

cara" ~u~ far'áuv6s, Jane?
--Ela treuria d'aqu!, senyor, si podia.
Va insinuar un somriure.
--Perb i si jo anés al seu encontre, i tothom m'acoll!s amb fredor,

i parlesain despectivament de mi en veu baixa, i despr~s s'allunyessin
de mi, d'un a un, fina a deixar-me tot sol, que far!eu? Us n'anir!eu amb
ells?

--Al contrari" aenyor: aleshores em resultaria m~s grat de quedar-me
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al vostre aoetat.

234

- Par consolar-me?
--sí, senyor, par consolar-vos. si estigu~s al meu abasto

~ 1 si us v1tuperaven per fer-me costat?
--Probablement no arribarien a les meves orelles, ols seus vituperis,

i, si l!t"JII~Joww_ hi arribaven, no en faFia cap caa,

- Ale,ahores s8¡o:!eucapae de suportar censures per mi?
-Creo que ho faria per qualsevol amic mereixedor del roeu afecte,

coro créC que v~s tamb& ho far!eu ..
_B~. Ara torneu al menjador i digueu a en Masont sense que ningd ho

senti, que el senyor Rochester ha tornat 1 el vol veure. Aoompanyeu-lo
fins aqu1¡ i despr~s podeu retirar-vos.

-S!~senyor.
Vaig fer el que ell desitjava. En passar entre ells, tota ele ínvi-

tats ro'esguardaren:intriga:ta. Vaig transmetre el missatge al senyor Mason
i el vaig precedir fins a la biblioteca. Despr~s vaig pujar á la meya
ha.bitao1.6.

Aleap d.·unahora, quan ja feía estona que era al 1lit, vaig sentir
cOU! els hostes es reoolH.an a les eeve s cambz-ea, Vaig dlstlngir la veu

del sanyor Rechester, que dala:
-Par aqu!, Mason= aqueata E1a la teya habltaci<S.
La veu ara alegre, i el te despreocupat va daixar-me amb el cor alleuglt.

No vaig trigar gaira a quedar-me adormida ..
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CAPtTOL VmT

235 M'havia oblidat de tirar la eortina~ ooro te1a generalment, i tamb~
de tancar ala portieons. Com a eonsaqfieneia, quan la lluna, que era plena
i br.illant (cal' f'eiauna ni t esplllndida), va arribar a un punt del eel
davant per davant de la meva finestra, .1 va guai tar a trav~s dela vidres,
el seu eaplendor&s esguard erova despertar. En obrir ela ulls, vaig veure
el dise argentat i cIar com un cristall. Era bell!asima, per~ massa solem-
ne. Erovaig incorporar i vaig allargar el bra9 per ~ la cortina.

Dtfu meu, quin erit!

Un so agut, salvatge, esgarrif'ador, que va rompre la calma i el ai-
lene1 de la nit, recorregué Thornfield Hall da oap a cap.

~e'm va parar el pola, ae'ro glaya al COl' i setm va paralitzar el brap.
El crit es ~a apagar i no es va repetir. Era evident que l'~sser capa9
de proferir aq~ell %1901e horror6s no podia repetir-lo de seguida. Ni el
cbndor deIs Andes más f'erest no podr1a pea proferir el seu erit, duea va-
gadas seguides, des dela n~vols que embolcallen el seu n1u. La criatura
que cridava dtaquella manera bavia de reposar abans da repetir l'esf'or9.

Procedia del tercer p1$-.¡sobre meu -si, a l'habitaoi6 situada exao-
tament aobre la meva cambra- vaig sentir sorolle de lluita, i una veu
mig eufooada va arider tres vagadas seguides:

~ Socoral --1 despr~sa-- ~a que no vindra nin~?
Aleshorae, mantre continuaven els copa da peus, vaig entendre olara-

ment, a trav~s del aostre, la veu qua faia:
--Rochaaterf Rochester, vine, per l'amor de D6ut

Es va obrir una porta, algá va c6rrer per la galeria. Vaig sentir un
nou trepig al pis de dalt i despr~s una eaiguda. 1 to;'va quedar en 81-
leJl.ei~

A pesar que l'horror eroparalit~ava els membres, vaig aesolir de po-
sar-me una bata. Vaig sortir del dommitori. Tots els invitate e'havien
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desperta1i,.Se sent:ien exolamacions i murmuris d'espant a tetes les cam-
bres; les portes s'anaven obrint una rere l'altra, i la galeria s'omplia
de gent~ Tant als oavallere com les dames havlen abandonat el llit, i

tot eren exolamacions, COro ara; ,.Oh, que passa1tf ~ "Qui ha pree mal1",
" Que ha passat'l'n. "Enceneu un 11umV', ti Hi ha foe?", ti Ei ha lladres?",

ti Cap El. on hem d'anar?" Tret de la 11wn de la lluna, la foscor era com-
pl.eta. Tothom corría d'una banda a l'a).tra, ensopegant ele una amb els
al tres" en una oonfusi~ indescriptible.

On dimonis ~s en Roohester? -cridava el ooronel Dent-. No l'he
t.robat al seu llitt

Aquí, aqu!! --va respondre una veu--. Tranquil.litzeu-vosf ja
vine.

Es va Qbri:r la porta a l'al'tre cap de la galeria i va apareixer el
senyorRoohester; duen'b una espalma. Baixava del pis de dalt. Una de les
senyoretes va c6rrer cap a ell i ltagafh. del bra9: era la senyoreta In-

g:ram~

-- Que ha passat? --va demanar la noia--. ParleuI Per terrible que si-
gui, ha vo Lem saber de .1l3eguidal

-Per~ no eID tireu a te:rra ni m'estranguleu -va protestar ell, en
ve1ll"eque les senyoretes Esnton se 11 tiraven a sobre i que les duea ";5.-
dueat vestides amb lea amplies robe$ de nit, es pxecipitaven tarnb~cap

nave a.nta ell, com vaiXells .. a tota vela.

-- No passa res, no passa res! --va afegir--. ~s ~
de Mol t de 601'011 1?erno ree. Ap.arteu-vos, senyores, o
terriblement de cera,

El que oferia un aspecte terxiblo era elle eLs aeus ulle centellejia-

simple assaig
us taca.r~

ven. Dominant-se amb visible esfol'9, va prosseguir:
~Una criada ha tingut un mals~~tve-tlho aquf. ts una persona exci-

table i nerviosa. En el soroniha una aparici~, o una cosa d'aques-
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tes, 1 la PQr 1i ha causat un atao" Ua prega, dones, que torneu a. les
vostres habitaoions, ja que, fina que no ·toy·nitot a la tranquil.1itat~
no se la podr~ atendre com cal. Cavallers, tinguau la boadat de donar
l'axerople a les dames. Senyoreta Ingraro, es tia segur que sabreu dominar
aquest terror irnmotivat. l~QY i 1ou1sa, torneu ala vos tres nius, ooro a
docils Qalometes que sou, Senyores --va afegir, adre9ant-se a les v!dues--,
ua refreclareu, si us quedeu en aquesta galaxia. gla9ada.

I aix!, alter;nan·tles ordres imperiosas i els mote amables, va aoon-
seb~ir que tothom torn~s ala seus respeotius dormitoris. Jo no vaig ee-
parar que m'ordenessin de tornar al meu, sin~ que em vaig retirar sensa
que n;i:.ngdse nfadonas, de la mateixa manera que l'hav1a. abandonat ..

Aixo no ~bstant, no vaig tornar agitar-me, ans al contrari, em vaig
vestir del tot. 1!ilssorolla que havia sentit despr~s del erit, i les pa-

raules que seguiren, era probable que no els haguessin sentit els altre~,
ja que prooedien de la ~mbra situada sobre la meya. Estava segura, donos,
que no era. el mall\lDnd 'una eriada el que .havia provocat 1 'e.spant a tota
la casa, i que l'ex.plica.ci6que el senyoz- Rechester havia donat era mera-
ment unatlUwat invanci6 ardida per tal de tranquil.litzar els seus hostes •
.Erovaig vestir, dones, par estar pr9:pa.l~ad,a per a qua.lsevo I contingencia.
Un <cap vestida, em valg quedar una llarga estona vora la finestra, con-
templant ela campa silenciosos il.lumi!~ts per la lluna, a.l'espera da
no aabLa que. Tenia la im:pressi6 que a.lgun esdeveniment havia de seguir
aquell erit éstrany-, la baralla i la demanda de socor::;:.

Pero, no. Va ren6ixer la tranquil.litat. Van anar cessant gradualment
ela n~rmuris i els moviments, i al cap d'una hora Thornfield Hall va que-
dar de nou tan silenciós com un deserte Apa.¡·entment,.el con i la ni t ha ...
vien restablert el seu imperi. Mentrestant, la lluna davallava i estava
a punt de pondre·s ..Coroque no m'agradava quedar-me asseguda en la fosca
i amb el fred que ieis, vaig decidir est1rar-me, vestida, al llit. Em
vaig separar de la finestra i vaig caminar sanse fer soroll par la cati-
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:fa. Quan ero va.ig acotar per de sca19a:t'-me , una ma. oautelosa oolpeja suau-
mant la porta.

-- Em neoessiten? --vaig preguntart
-- Esteu llevada? ~Va demanar la veu que jo esparava sentir, o sigui,

la del mau amo.

-s!, senyor.
-- lesteu vestida?

-81.'11\
-Alashorest sortiiu, sense fe·r so1'o11..

Vaig obeir~ El senyor Rochester era a la galeria, amb una bugia a la

-Ds necessito -va di:r- •. Seguiu ..mes no cal 06r1'er, i no feu soroll.
Gracias que duia unes sa.hatilles 11euge:res , vaig poder rec6rrer la.

gale;:¡:ia.tan silenoiosamen-t; com W).. gat. Va.m:pujar les esoalas i ens varo

aturar al foso oorredor del fad.dic teroer pis. El senyor- Rochaster m'ha-

'\ria precedit, 1 ero vaig pa:rar al seucoatat.

Ifeniu. una esponja a la vostrl;t oambra? -ero va preguntar en veu

-s:!; seXU'0r4t
_ 1 tenlu sala ••• , .sala VQ1~ tils?

-sI~
-Meua. buseae-he tot.

VaiéS tOrnar a ¡thabitac:1~, vaig prendre l'esponja del rentamaps i las

sal.s d~¡~Oalq;:i.Xera;i vaig retorn~ sob;re ela meua passos. El senyor Ro-
ohaster m1asperava, amo una clau a la ma, qua va ficar al pany d'una de

les portaa peti tes i nag'l"es, es va imníobili tzar un instan t i ero va preguntaN

-- Ua maregeu si ve1eu sang?

-161mpenso qua no, si b~ fina 'ara rnai no ho he exparimentat.

\Eai¡gsenti:¡.o un o-alf:red mentre 11 contestava, per~ no era pes de fiad
ni pe:r baaea,
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--Donéu~e la ma --va d1r e11--, per si de oas ua esvaniu.
Va:$.gfica:r ela dita entre ela seua.
-Calida i fe·rma -va :remaroar, tot fent girar la olau i obr¡nt la

porta.
Era una estaniá que jo reoordava havar vist abana, el dia que la se...

nyo2'$ Fairfax SIn dugu6 a rec6rrer laeaea. Els murs eren oobez-ce amb ta-
piasos, per~ el d.'un oostat ara estava éru:otllat i deixava veure una :por-
ta, que aleshores havia estat tapada ..Aquella porta era. obex-ta, i a l'in-
terior hi havia llum. Vaig sentir un grunyit, semblant al clapit dtun
gas. El senyQr Roohester, deixant l'espalma, em va di1' que esper~s un ins-
tant i va entrar a l'est8.n9El.intel'iol:'.Una. riallada el va aoolli1' en en....
t1'ar, un esc.la:t'it que "iraaoabar en el earacter:!stic t' Ha, ha l" esgarrifa-
del' de la Grace Poole. Ella, donos, era all! dins. El senyor Roohester
devia donar algunas indicac ion s, senae e~aonar,. per b' que vaig sentir
una veu apegada. que l"intel'pel.lava. Despr~st va sortir i iJancl1la porta
al seu darrere.

- Veniu, Jane$ -ero va. da.
1 ero va eondu;i.ra l'altre coetat del llit immens, que amo les seves

eort1pas tiradas ocu l,taven una considerable part de la oambra. A tocar
del oap§:al del ll;it hi havia Ma butaca, on h~ seia un heme que e'havia
tret el gec, Estava ;inun~bil,amb els ulls oloses i el cal' repoeant oontra
el respatller. A la llum de la bugia que el senyor Roohester havia tor-
nat a prendre, vaig reconeixer en la seva pal.lida cara, aparentment san-
se vida, la d'en Masan, el forastar. Vaig veura, tamb~, que un oostat
de la camisa i un daIs bras:os estave;n xops de sang.

-Águanteu la bugia -va ordenar el sanyor Rochaster, i jo la vaig
lIrendre.

Ell va agafal" la palangana del rentamans, va xopar-hi l'esponja i va
humi tej,ar el rostre oadav~rio del senyor Mason; des'pl'~s,em va demanar
el flasc~ de les sals i l'aplica. als narius del ferit. El senyor Mason
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de seguida va obrir ela ulla i es va queixar. El senyor Rochester mm va des-
cordal' la cMliaa del foraster, que duia el bra~ i el muscle embena ts" Amb
¡'esponja va netejar la sang, que s'escolava rapidament.

- Oorro un períll iromediat? -va xiuxiuejar en Mason.
- Bah l l1So ~s m's que una simple esgarrapada. No siguis tan exagerat,

home. ).nim! Jo mateix anir~ a buscar un metge i confio que dema al matí
ja esteras en condiciona de ser traslladat d'aquí. Jane •••

~39

- Senyor?
--Haur~ de deixar-vos aqu1 amb aquest cavaller, durant una hora, o

potser duea, ';1tOl'l1aa tenir una hemoI'r~gia. paaaeu-d f 1 'esponja coro
faig jo. 8i es desmaia, ~ mulleu-li als llavis amb l'aigua d'aquest got
:l. li feu ansumar les sals. No li parlareu sota cap pretetx ••• i, quant a
\~, Richard, no raspono de la teva vida si obros els llavis ••• o ai t'agi-
-ces •• " No erofaig respoJ"isablede les conl:1eqüencies.

El malaurat va tornar a queixar-se, pero feia l'efecte que no gosava
meure'a. Segens qua semblava) el temor a la mort 0 al que íos, el para-
litzava. El senyor Rochester erova posar 1'esponja ensangonada a la ma,
i jo vaig procedir a usar-la Qom n.avia vist que ho feia el1,

J)es'pr~gd'ooservar-me du:rant un segon, va fera
- 110 ho oblidaul res de ooaver sa!
I va abandonar la cambra. Quen la clau va girar al pany, i el soro11

deIs seus pasaos es va apagar, vaig experimentar una estranya sensaci&.
Em trobava en aque11 tercer pis, tancada amb paay i clau en una

d'aquelles cel.les monaoals, en plena nit, sola amo unJ horne :pal ..lid 1
sagnant, i separada d'una assaseina per una simple porta: si, aixo era
esfereidor~ •• Els altres aspectes de la situació eren fina a un oert punt
supQrtables, :pero m'estremia nom~s de pensar que la Grace Poole podia
obrir la porta 1 tirar~se'm a sobre.

Aixo no obstant, no am podia moure dlall!. Havia de vigilar aquell
rostre demacrat ..., aquella llavis morata,.,condemnaüs al silenoi.".,
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240 1per que aquell home, aquell foraste~ tan callat i d'aspeote insig-
nifieant que tenia al davant, ha.via estat embolcallat amb la xarXQ de

1 'horror? ;Par qua la roria havia caigut sobre .... seu? Que hi buaca.va
en aquell lloc apartat de la casa, a una hora tan intempestiva, <luan
haUl'ia d'haver astat dormint al seu llit? Jo havia sentit que el senyor
Rochester 1i assignava una oambra a baix: qua hi feia, donas, alla? 1 per
que, ara, es resignava a la violencia de que havia estat víctima? Per
qua se sotmetia. a l'ocultaci6 a que l'obligava el senyor Roohester? 1
;per que el aenyor .t oohes ter 1 t obligava a i' ooul taoi6? 11 seu hoste havia
est&t agredit, la seva pr()pia vida, en un a1tre moment, hav1a oorragut
paril1 i. aub no obstaJ1t, guardava en secret ambd~s atem:ptats. Jo havia

vist el sen;yor Mas.on acceptar la voluntat del senyor Roohesterf que
l'energioe. v~luntat d'aquest stimposava sobre la submissi6 dtaquella els
pocs mOla bescanvit¡ttsentre ella m'ho demostraven ..E:tra9vident que en
les sevee relac~oJ.ls anteriors, la passiva disposici6 de 1 'un ha.via es-
tat habitualment influida per l·activa energia de l'aItre. Quina ara la
causa, dones, de l'abatimellt del senyor Rochestel' qua.n s'assabente. de
l'arr;i.bada del senyor Mason? Far qu~ la not!c1a de l'arribada d'aquell a
qui dom;i.navaeom s1 fos una oriatura hav;i,.acaigut sobre el1 com un llamp
sobre un roure?

Oh, jo nc podria oblidar mai la seva pal.lidess i el sau esguard
quan va mussitara "Sane, ~a un cop terrible ..., és un cop terrible, Jane!"
Tampoc no podria oblidar mal coro 11 tremolava el bra9 en reoolzar-se so-
bre la meya espatlla. No era taeil dtesbrinar qu~ podia impreasionar de
tal manera l'anim resolut d'en Fail'fax Rochester i fer trontollar la seva
vigoro.sa o'Orpora!.

11Quan vindra, quan vindr~?1I t em demanava, irnpacient, al llarg d fa-

quella nit interw~nable, mentre el meu paoient sagnava sense parar, go-
megava i defallia.. Per~ no arl'ibava el dia ni venia ningú a ajudar-lo.
Cada vegada amb m~s freqüencia havia d'aplioar aigua ala 1lavis exaan-
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aquella ulls que ara s'obrian, ara es tancaven, que tan aviat vagaven
per l'esta:n~a com es fixaven en mi, sempre velats per ltombra de l'horl'orlt

Havia dtenfonsar, de tant en tant, l'esponja en 1taigua sangonosa de la
palangana ;par tal dfeiXugar el fil de sang. Kavia de contemplar la flama
vacil.lant de la candela sanse esmocar, les ombrea que enfosquien ela
antias tapisBos que eo rodejavan, aix! com les m~s fosques encara, que
projectavan ela cortinatges del vast llit~ i que s'estr~mien d'una manara
estranya sobre les portes dtun enorme armari, divididas en dotze plafons,
en cadasoun daIs quals apareil:ia, toscament tallat, el cap dtun deIs dot-
~e ap~stols,emmarcat per les motl1ures de les div1sions; a sobra l'arma-
ri, es dz-ecava un crucifix de banl1s amb un Crist agoni tzant ..

uegons fos el despla9ament de les ombres, i d'acord a com queia la
lluro,mtera perm~s de veure, a 1ntervals, el bal'bat rostre de Lucas,
que 6eotava el cap, o la llarga cabellera flotant de Sant Joan, o b~ la
diab~lica fa9 de JUdas, que sob~esortia dal plaf~ i semblava adquirir vi~
da per anunciar una revelaci6 de l'arxi-traldor, el mateix atanas, en la
figura del seu subordinat.

Enmig de tota.ix~, jO hav1a d'escoltar aix! coroestar amatent, trao-
tant de copsar eis moviments de la fara salvatge o el dmoni que es tro-
bava al cata\! int~ior. Perb, des de la visita del senyor Rochester alla
d1ns, semblava. haver smmudit per art d'encantament.:En tota la nit norn6s
vaig sentir tres sOl"o11s, separats per llarga intervals: un cruixit agut,
una bnsu re.petiei6 d 'aquella mena de gruny1t can! i un profund garoso huroa~

Llavora vaig capficar-me ;pels meus propia pensaments. Quina mena de
oriminal era aquella dona, que vivia reclosa en aquella mansi6, el propie-
tari de la qual no podia. expulsar-la. ni la podia aotmetre? Quin misteri,
que es manifestava., ara ~~b foe i ad~s amb sang, a altes hores de la nit?
Quina mene. d'~ssel' era aquell, que, adoptant el rostra i el Coa d'una do-
na vulgar i corrent, proferia un crit que tan aviat semblava la r1alla.
burleta dfun dimoni, com el xisele dtuna au de presa en oerca de carronya?
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gUas del se~or son, i fe~-li ensumar les sals estimulants. Ele meua
esfor~os, per~,semblaven ast~rils. F~s pel sofriment 1'Isio o mental, Q

per la perdua de sang, o par totes tres coses alhora, el cas era que
aquell home estava quedan~se Bense forees. Es queixava tan , setl veia
tan esgotat i d~bil, que temía estigu~s agon1tzant, i jo ni tan sols no
podia enraonar-lil

l.tespalma, per 1'1, e'apaga~ Men.tre el bls espetegregava. a trav~s
de les oortines da la finestra vaig distingir una olaror gris t 1'alba
s'aprox1mava. Daapr~st vaig sentir bordar el Pilot 1 11uny, for9a
dist~noia de la sava cenera, i va reneixer la meya esperan9a. 1no era
injustificadal al cap de cinc minuts, la c1au va grinyolar al pany, que
va oedir, i ero.vaig sentir alleugida. L'espera no devia haver dur~t pas

CI
m&s d'un paréll d'hores, perb moltes aetmanes de la meya vida m'han eem-
blat mESe ourtes que aquella nit"

Va entrar el senyor Roohester i, amb ell, el metge que havia anat a
buscar.

-E$c01 ten, Cartel;'&.,•••• _ teniu nom~ mi tja hora -va di%' el senyor
Roohester al seu aoompanyant--~ per ourar la fer1da, embenar-la 1 daixar
aquest home en condioions de traslladar-lo a baix i tot a1x~.

-- V01eu dir que t~ foroes per moure's, senyor?
""":¡O en tingue\l cap dubte. No ~s res greu, per~ ~s un home nervi6s

i cal aixeoar-11 1,~~ Va, anem per fe:i.na..
El senyor Roohester va c~rrer la gruixuda cortina, parque entr~s el

mUa de llum. i jO erovaig quedar sorpresa i complagud en veu::-eque
el mat! ja estava for98 avan9at. a ll$Vant ja comen98va a brillar una
claror rosada. Despr~s ea senyor Roohester s'aoosta a en Mason, que ja
es trobava en mana del metge.

--A veure,¿com et trobes, hon amic? --11 pregunta.
--Ero temo que m'ha deixat ma1parat --fou la desmaiada respost •
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- Anima- home! No ~s res, Dtaqu! a quinze die ja no te'n quedar~ ni
senyal. Has perdut una mioa de ~ang, ve-t1hG aquí. Carter, assegureu-li
que no ~ecap per!!l. dA,

--Fuo fer-ho a consoi~ncia --va en Oarta!', us ja havia tret
lfembenatse--~per~ ~a una ll~stima que no 'h~iu oridat abana, aix! no
hauria perdut tanta aang ••• Pero, qu ~s aizo? A m~s del tall, la carn
del musole ha estat arrancada! Aquasta ferida no ha estat feta amb un
ganivet. hi ha marques de dentsl

-M'ha mossegat -va mormolar en Mason-. Se m'ha tirat a sobre coro
una tig.ressa, quan en Rochester 1i ha tret el ganivet.

--No haurias d'haver afluiXat. Hauries hagut de dominar-la de se-
guida --va remaroar el senyor Roohester •

.-Perb, en aquestes ciroumstknoies, qu~ podia fer? --va replicar en
Mason-,. Oh, ha est.8.1Ite:rriblet -va afeg1r, tot estremint-se-. 1 no
m'he. esperava .....Estava tan tranquil.1a alprincipi!

-Ja et vaig adver1íir -respongu~ el seu amic- que aneasia ambcomp-

te quan t'aoostessis .,li ella. De m&s a m~s, hauries d1haver esperat f1ns a-
vui i" que jo t ·a.com:pany~s.Ha estat una bogeria reali tzer aquesta et:\tre-

vista aquesta nit i tot sol.
--l!lm pensava que ¡¡odria fer-li un bé.

-- Et pensaves; at pensaves! sI, pardo la paci~noia quan et santo,
per~ com que sofreiXes, 1 segurament sofriras m~s, per no havar-me fat cas,
no dir~ res m~s. Carter, afa.nye.u-vos,home, afanyeu-vosl El sol sortirh
aViat, 1 he de treuxe aquest home d'aqu!.

-De seguida., ser..yo.r.El muscle ja est embenat. A veure ara aquesta

ferida. dal bra9. Ero"sembla que aqu~ tambg hi ha clavat les dents.
- mm xuclava la.sang* deLa que volia aaseear-eae el COl' -va explicar
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en Mason.
V ig vaure que al sanyor Rochester s'eatremia. Una maroada express16

de f~stig, d*hol'ror i d'odi 1i va contraure el rostre, pero norn~s va dirr
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--Va, calla, Richard, i no 1'eoo1'disles saves 1'araules, no les re1'0-
teiXi$.

-Tant de bo pogu's oblidar-le -va respondre el feri t.

-Les oblidarhs quan siguis tora del pa!s; quan arribis a Spanish Town,

pansa en ella com si foa morta i enterrada •• o, m~s ancarac no cal que

hi pensis gens.
-- mm serh impossible oblidar aquesta nitt
--No et ser 1mpossible. Una mica d'anergia, home! Fa un parell d'ho-

re e, et peneavas que aviat estaríes m~s mort qua una arengada, i ara, ja
ho veus, ate viu i enraones i tot. Apa! En Cartel' ja t'ha enllestit, o 11
falta poo. Jo et posar' presentable an un treS i no res. Jan --va ter,
tombant-se oap a mi per primera vegada des que havia tornat-, teniu
aquesta olau, baixeu a la maya oambra i aneu direotamen·t 1 vest1dor,
obriu el oala1% de dalt de la calaixera i treiau-na una camisa nata i una
bufanda. Porteu-les aqu1) perb afanyeu-vos.

Hi va.1g anar, vaig buscar els article que mthavia dit i vaig tornar

al pis de dalt.
--Ara --ero va dir el senyor Rochester--, aneu e l'eltre oostat del

llit, mentre el canv10 de roba, par no abandoneu l'habitaoi6, perque
podr!em tornar a menester els vostres serveis.

Ero va1g retir com m'havia indicat.
_ lIi havia algd voltant par 'baix, Jane? -em va preguntar el senyor

Roohester al cap d'un instant.
--No, senyor. Tot esteva tranquil.
--Et treure'm dtaqui sense que et vegi n~, D ck, ser~ llor per

a tu i per aquella pobre desgraoiada. Finsara he aconseguit dfevitar
l'eseSAdol i no valdr1a que. finalment, es desoobr!s el past!s. Ten1u,
Oarter, ajudeu-lo a pos~se l'armilla. On tens l·abrio de pell? Si no
te'l poses, amb el fred d'aquest clima male!t, no podrias vi tjar ni una
milla. A la teva cambra? Jane, aneu a l'habitaoi& del eenyor ason, qUé
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~B lacont~guQ a la meva, i porteu 1· brie que hi\trobareu.
De nou vaig c6rrer, 1 de nou vaig tornar, aarregada amb el gruixut

abría folra'~ de pella
-Ua haig de demanar un altre favor, Ja:nei- -va dir el meu infatigable

s.enyor-; heu da tornar a la meYa habitaci~. Quina sort que aneu oa19ada.
amb aquestes sa'batilles de vellutl Un emissa~i amb esclops no ens hau.ria
servi.t. Obr1u el cala1x del mig del meu llieado:r i hi trobareu un :flaso6
i Uí1.acopete.. Portau-ho, rhpid!

Vaig a.nar-hi i vaig tornar volant, portant el que m 'havia deman t",

......Molt bl, Ara¡ doetoz-,em preJ!-~~ La llibar~ t d 'administrar-li
una dos! d'aquest preparat, sota la meya responaabilitat. s un cordial
que v 18 adquirir a Roma a un xa:rlat i talih, un indi vidu ~ que..v6s, C8l.·....
ter~ na ha~!eu tret del davant a puntadas de peu. No ~9 una poo16 que es
pugui usar indisoriminadarnent, pero ~s bona en eerse s ocaeione, oom ara,
par exemple.. Una mica d,taigua, .1ana.

Emva allargar la copeta, i jo la vaig omplenar fine a la meitat amb

aigUa de l·ampolla del lavabo.
--Aix! eetara b'. Ara humiteáeu &1 broe dal flasoó.
Atx! ha v~ig fer, i si eenyor Rochester va daixar oaure dotza gotes

d'un l!quid oarroea! a la Qopa.t i la hi ofer! a. en Mason.
~Beu, Richard: aix~ et donara l'anfm que et falta, durant una hora o

una coea aixt.

_ --Pero, no em perjudicara ••• , és inflamatori?
-- Beu, home, beu. beu!

El senyor Mason va obeir, perqu~, evidentment, era inJtil resistir.
Ja estava vestit~ encara ee'l veia p~l.lid, per~ ja no ~ eneagn t
ni deaastr t. Despr~s que s' ceba de prendre la p~cima, el senyor Roohester
el va deixar rO.llland:re assegut une minuta més, i tot segu1t el va agafar
pel brap_

--Ara estio segur Wle et pota aguantar dret --va dir--. Intenta-ho.
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--Ero trobo mée b~ --va remaroar el senyor lason.
-- Ja he sabia jo} Ara, Jane, avancau-voe per l'esoala del darrero,

abrir la porta del pasaadís lateral i digueu al cot.xer del cotxe de posta
que vaureu al pa1oi•• /j, o m~s bon di t, a fOl.'a, parque 11 he indio t que

no entr~s per no fer 60r01l ••• , digueu-li que es preperi, que ja baixem.

1, si veieu al~t Ja.;ne,torneu al peu de l'esoala i eetossegueu.
A hores d'ara, ja eren m'sde dO~luarte de Bis, i el Bol estava a punt

de sortir, part> vaig trobar que la cuina. ancéU'& era fosea i silenciosa.
Vaig m fr fer 061'rer el forrellat de la porta del passad!s lateral i la
vaig obrir fent tan poo soro11 Qom fos possible. Al pati tot estava tranquil,
pero les portes reixades eren obertes de bat a be.t, i alla era el oot:x:e
de posta, amo els eava.Ll.eengan:x:ate,i el co txez- aasegu t al pescant. M Ih1
vaig acostar, per anunciar-li que als cavallers ja. baixaven; e11 va assen-
t1r amb el cap, i ~o vaig mirar al meu entorn ámb 1 'aralla atenta. Tot
ara adormiten el mat! naixent. Lea cortinas encar-a aren tanoadea a les
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El pacient es va aiXecar.
d~a ~1~--Carte~, ,q~",per l'altre bra9_ Anima't, Rioh

aix.!.l.

d, va, camina •• ,

244

finestres de les cambres del serve;i..Ela ocelle"he comeneaven a refillU'
als arbres flori"ts de 1 'hortt el bz-ancam deIs quala ornava cea blanques

garlandes la tapia, qua tancava un costat del pati. A l'estable, els oa-
valls piafaven de tant en tant. Fora d.fai:x:~, el silenei era absolut.

Van aparei:x:er els tres cavallers, En son, ambeit:Viijtde1 eenyor

Roohaster i el metge, semblava que caminava amb considerable facilitat.

El van ajudar a pujar al cc txe , En Carter el va. aeguir.
-El deixo a les vos tres mans -va dir el senyor Roohester al metge-,

i twgueu-lo a casa voatra fina que estigui b~ dal tot. Jo an;i.r6a veure
eom 96th d 'aqu! a un parell de diaa. Comet trabes, Riohard?

--L'a1re frese em reanima, Fairfax.
--DelZeu abarta la finestreta d'aquest ooatat, Carter. No fa vent •••
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-Fairfax •••
-si, qu~ vols?
--Procura que eetigui b&, que la traotin amb tota la tendresa pos-

s1ble. Mira que •••
Va emmudir i ssclar! el pIor,
--Far¿ tot el que pugui, Coro seropre ho he fet i ho oontinuar~ fent

-fou la rasposta del setJyol'Rochaster.
Va tancfU" la portella del cotxe. i el vehicle .. va arranoar.
- Fins que D'u vulgu1 posar fi a tot aix~ I -va afegir el sen,yor Ro-

chaster, roentre tancava i 'barrava.lea fe1xugues portes re-ixades.
Fet aiX'b, avan9A a paa lent i amb aire abetret devera una porta de

la tapia que tanQa.va l'hort. Jo, suposant que ja no em neoessitava, em
disposava a to~ar a la casaf quan, de nou. vaig sentir que cridaval

- Jane!

245

Ha~ia obert la porta i s'eetava dret al seu coetat, esperant-me.
-Veniu, que anirem a respirar una mica d taire pUl' -va :f'er-. Aquesta

oasa 's ben b& un calab~s, no trobeu?
--A mi em sembla una magnírica mansió, senyor.

-1' encíe de la. ineXp&riEmcia posa un vel sobre els vosues ulls -va.
replicar el1-, i tot ho vei&u a través d'una. menad·snca.ntament. No po-

deu discernir que els daurata s6n quisca, i els cortlnatges de seda, te-

ranyines; que el marbra ~s basta 111ooralla, i la fusta enverniasada,
meree estelles i aspra escor~a.. En canvi aquí -1 va assenyalar al cloa

pIe de iUllam on havíem entrat--, tot ~s autentio, be11 i pur.

Va enfilar una sender~, flanquejada pel bon, amb pomeres, pere¡"ea i
\.:.

auerera en una banda, i \lIlB. platabanda de flora a 1 'al tral v:i.o1ea, alavel1s

de pom, primaveras, pensamants, barrejades amb mates dtenglantinee, de
botja i d'altres herbea aromht1quae. Despr~s d'un seguit de pluges d'abril,
i d'esplendórosos matins primaverals, ara apareixien freaques i ufanes.
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El sol a;puntava pel cel clapajat de llevant, i ala aaus raiga il.luminavan
les branques cobertas de rosada da1s arbre i besaven els camina
que s'estenien par sota.

- Voleu una flor. Jane?
Va collir la poncella d'una rosa a mig abrir, la primera dal rosar,

i me la va oferir.

-sI, m'agrada molt ..
--Heu passat una astranya nit, Janec

--Gr~oies, senyor.
- Us agrada veuz-e sortir el sol? Aquest oal, amb m1vols lleugers i

distante, qua seguramant as dissiparan a mida que avanoi el dia, aquesta
atmQsfera placida i perfumada?

ti-SJ., senyor ..
~Estau pal.lida. Heu tingut por quan us he deiXat sola amb en Masan?
--Tenia por que no sort!s al~ de la oambra interior.
-Paro jo havia tanoat la porta amb eLau , Hauria estat un pastor

molt imprudent si hagu~s daixat una oV811a (la meva ove11a favorita) vora
l'amagatall del llop, desprotegida. Est\veu ben segura.

-- Continuar~ vivint aqu!, la Graoe Po&la, senyor?
-_ Ah, s11 No us amo!nau par e11a ••~, no hi panseu m~a, en tot aix~.
--Amb tot, a mi em sembla que la vostra vida perilla, mentre ella

cQntulu!ti vivint aqu!.
-No tingueu cap témor~ sabl'~protegir-me.
__ Ha pas~at el perill que anit ua oausava basarda, senyor?
--.No en puo respondre mentre en ason no sigui fora d'Anglatarra.••• i

ni tan sola aléshores. Per a mi, Jane, la vida eonsisteix a romandre so-
bre el cr~ter dfun volc~ adormit que qualsevol dia pot entrar en erupeió.

--Per~ el senyor Mason sembla una parsona docil. Exeroiu una poderosa
influencia en el1, i no cree que ua faei eap mal o que ua perjud1 u1 ex-
pressament.
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-- Oh, no! En son no es posara mai oontr mi, ni em fara cap mal,
a posta •• lO, per'O, eense vOler, podI'ia dir una paraula que, ero coataria,
si no la vida, almenys la felicitat.

--Digueu~11 que sigui caut, senyor, feu-li comprendre ela temora que
aentiu i feu-li veure com evitar el per1l1.

Ell va riure sarcasticament, va cuitar a prendre'm la ma i a~b la ma-
teixa pressa la va de1Xar anar.

--Si jo pogués ter aiXo, beneitona, on seria el per!ll? Desapareixe-
~ia instantaniament. Des que el conee, en ason, nom~s m'ha calgut dir-lit
"Fes aix~", perqu\ ho faei ieseguida. Pero; en aquest caa, no li puc de-
manar res; no 11 pue dir, "Mira, Richard, vés amb compte de no perjudicar-
me'·, ja que &s indispensable que ignori que ero pot fef anal. Ara sembleu
estar perplexa, i encara hi estareu más. ou amiga meya, 011

--Ero plau de servir-vos, senyor, i dtobeir-vos en tot el que sigui
enraonat.

--Preci~nt: ja ho he vist. Ero sembla advertir una autentica satie-
faooi~ en l'exprassi6 de la carat dels ulls, quan ro·ajudeu en alguna cosa,

/q~~balleu per a mi o em complaeu en tot all~ que, com sieu tan oaraoter!s-
tioament, "sigui enraonat". Estio segur que si us demanava alguna oosa que
no fos enraonada, no oorrerfau amb ,•••ud. passa alada, no aotuar!eu b
oaleritat, ni brillaría el vostre esguard ni s'enrojolarian les vostres
gaItes. No; la meva amiga, en aquest cas, es tombaria cap a mi, serana i

pal.lida, i ero diria; "No, senyor, aixb ~s impossiblel no ho puo fer, per-
qul. esta malamentil• 1 us quedar:!eu tan immutable com una estrella fus.

E~, tambg v6s axeroiu un poder sobre mi, i ero podeu ferir, per tant no us
mostrar~ el meu punt vulnerable, ja que, fidel i amioal coro sou, de se-
guida ero fulminar!eu.

--Si no teniu m~s a t~mer del senyor Masen qua de mi, asten ~ es-
talvi~ senyor.

__ Tant de bo fos aix!t Seiero en aquest bane, Jane.
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Al mur hi havia un are, Qoeert d'heura, sota el qual es trobava el
bano de pedra. El senyor Rochester hi va seure, tot deixant-me 110c per a
mi, peJ;'~je vaig c¡uedar-me dreta al seu davant.

--Seieu --va fer--. El b&1C ~s prou llarg parque hi capiguem -teta dos.
No .i(ieniupes por de eeure al meu eostat, oi? Que potSEll'asta malamant,
Jane?

247

Per tota resposte, m'hi vaig aseeure, considerant que no hi havia oap
motiu per negar-m'hift

-Ara~ pe'U ta amiga meva, mentre el sol beu la rosada, mentre totes
laa flora d'aquest vell jard!es deaperten i s'obren, mantre ela ocella
saín van a buscar ltesmorzar per ala petits al bladar, i las primere
abelles inioien la saya labor miraeulosa, us exposar~ un cas que hau de
cons:i.dera:rcoro si us afectés persona.lment. Pero, abana, mirau-me i digueu-me
si 6ateu txanqu11.1a, si no trobeu que esta ma1amant qua us ratingui aquí
o si no us agrada dtestar-hi.

-No, senyo;t'cestic tl'a.nquil.la.
-B~. aleshores, Jane, demaneu ajuda. a la imaginaci~ i supoaeu que

no sou una noia. ban educada i disciplinada, sin~ un noi aviclat des de
la infantesa; imagineu-vos vivint en una remota terra estrangara i que
hau comes un error capital, tant se val de quina mena i per qUi~otiU.
pe~~ que les conseqfieneies us encalcen al llarg de tota la vida i UB

ama.r~~m 1 ~e:x:istlmcia~ Fi:x:eu-vosque 1'10 parlo d'un cr1m, ~s a dirt de ves-

sament de sang o d'un a.ltre acta delictiu, que col.locaria el culpable so-
ta l'acció de la 11ei. No; em refereixo a un error. Les conseqUenaies del
que hau fet acaben convertint-se en in~1portables i aleshores adopteu me-
sures par allaugir-les, mesures inusuals, per~ no pas il.legals. Amb tot,
us sentiu desgraciat, car l'eaparart~a us ha abandonat ala COnfillS da la
vidal el sol al migdia de la vida s'eúlipsa, i sentiu que la foscor per-
durara fina a l'hora de la posta. Records amargs i humiliante s6n l'fulic
aliment de la mem~ria, i v6s aneu dtuna banda a l'aItra, tot oercant
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rapos ,iwjc •••* a ltexili, i felicitat, en el plaer, signifioant amb aixo
el simple plaer sensual, despietat, que 8118" ..1 eSlI.usaal'intel.leote i

agosta als sentiments. Amb el cor cansat i l'~1ma pansida, torneu a casa

al cap de olta anys uo desterrament voluntari i coneiXau al~ (tant se val
com i on)~ en aquesta persona hi trobeu mol tea de les bones ualitats que
havíeu cercat durant vint a.nys, i que ma! no hav!eu trobat: quali tata en
plena ufana, sense .acula de cap mena , El seu traote us fa reviure, us re-
gSrfat expe 'imenteu sentiments més pura i desígs m~s sans a:t"ríbendies
millorfh, De af t~au recomen9a¡' la vostra vída i aoabar-d.a d 'una manera m~a
dign~ d'un ésser hum~. Par atenyer a~uesta ti, robar1eu justificat de sal-
tar per sobre d 'un abstaole, d 'un im;pedi.Llent meramant 00 vened.onaL, que

ni la vostra consoiencia santifica ni la vOwtra raó a)rova?
Va callar, esperan"/; una rasposte.. Que pod í.adir jo? Oh, ue alBUn geni

amic era sugger!s una r~SI)Osta satisfactoria i sensata! Vana a pira.c1~t
El vant de ponen t reruore.;jaif8entra l 'haura, :pero cap gentil Arial no 11
manllevava 1 t al'eper fe:z:'-lo aervir com a vah LcLe deLs seus oonsells. Els
ocella cantaven a les branques deIs al~bres, ero el seu cant, b~ ~Ue do19,
no deia res.

El ~el1yor Rochester va insistir:
--Si el vagabund pecador, ara assossagat i penedi~, tot dasafiw~t

ltopini~ del m~n, un!s a la sava vida la de l'm able, bondadoEa i gentil
pun"una desconeguda, asseguraria la pau de la saya anima i la rageneraci6
de la seva vida?

-~1enyor -vaig aontestar-, or-eeque el repo d'un rodamon i la re-

forma dttUi pecador no haarían de dependre d'un altre ésser huma. Els ho-
mea i las dones sén mortala, ela f~losofs vacil.len quant a la saviesa, i

els oristiana, quant a la bondat. ~i un conegut voatre ha sof rt i pecat,
que busqui la fOry8 par regenerar-se i el 801a9 par a la seva anima en
algd que est\ per sobre deIs mortals.

-Pero 1*1nstrument •• " cal un instrumentt D~u, que imposa el traball,
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forneix l'tnstrument. Jo (ua ho dio eense al.legoriee) he estat un home
dissolut, mundh. inquie"t, i oreo que ara he trobat 1 'instnunant par a la
mava salvaci6 en •••

Va emmudir. Els ooelle oontinuaven refilant, i lee tulles remoreja-
ven magudes pel vento "Ero va maravellar que ele uns 1 les altraa no eus-
penguesein ela seus cante i ele seus movimente per escoltar la interrom-
puda revelaci~. Per~ haurian hagut d'eaperar molta estana •••, tanta ooro
aquell eilenei es va prolongar. Quan, per fi, vaig gosar d'eeguardar el
meu silenc16s interlooutor, el1 m'estava mirant amb ansia.

--Petita amiga --va dir, amo un to eompletament distint, mentre can-
viava tamb~ lfexpressi6 del seu rostre, que perdia la dolcasa i la gra-
vatat i esdevenia dura i saroastica--, heu notat la tendra inclinaci6
que sento par la eenyoreta Ingram. Creieu que si em caeo amb ella em 1'e8e-
neraria de valent?

Es va aixeoar instant~iament, s'allunya fine a l'altre cap del caro!
i,quan va tornar, taral.lejava una can96.

--Jane, Jane -va dir, :inclinant-se al meu davant-, aquestee vigíIiee
ue tan perdre el color. No em detesteu par haver perturbat el voetre dee-
cana?

-No, senyor.
-Oonfirmen-m'ho amb una encaixada .. Quins dits m~e frads! Anit, quan

els vaig tocar a la porta de la cambra misteriosa, els ten!eu m~e ca1ente.
Quan tornareu a vetUar amb mi un al,tre cop, Jane?

-Quan us pugui ser 11til, senyor.
--Per axemple, la vigIlia del meu casament, estic segur que no podr&

dormir. Ero prometeu que em f'areu companyia? A v6e us podr~ parlar de la
meva estimada, parque ja l'heu vista i la coneiXeu.

-s!, eenyor.
-:me una dona admirable, oi, Jane?
-sI, senyor.
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--Una donaasa •••, una aut~ntioa donassa: alta, bruna i pleneta, amb
una cabellera corola que devien tenir lea dones de Cartago. Valga'ro Dául
En Dent i en Lynn ja s~n a l'establat Passeu entre les mates, i entreu
par la portella.

Jo vaig anar-me'n per un oant6, i e11, par un altre, i vaig sentir
que, en arribar al pati, deia alegrement:

--En Mason m'ha deiXat raoords per a toss vosaltrea aquest mat~. Ha
marxat abana de sortiD el sol. !l'he llevat a las quatre per aoomiadar-lo.


