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249 Quina cosa tan estranya sén ala prasaentimants! Com també ho sén
leaaimpatiaa, aixl. com ho sén ala indicis. 1 totes tres coses oombinadas
oonstitueixen un mistari del qual la Humanitat encara no n'ha dascobert
la clau. No aroburlo mai dels prassent' enta, parque jo mateixa n'he ax-
perimentat da molt astranys. Les simpatías, jo cree, també existeixen
(per exemple, entre parents que no s'han vist mai i que, malgrat la dis-
tancia, simpatitzen, coroa damostracié del seu origen oom~) i en alguna
caeos superen la comprensié humana. Quant als indicis reve1adors, per tot
el que en sabem. poden sar mostres de la simpa tia de la Natura envere
l'home.

Quan era petita, devia tenir tan sols sis anya, una nit vaig sentir
que la Bsssie Leavan eomentava. a la Martha Abbot que hav1a somiat un nan
petit, i que somiar oriaturas era un indici segur de desgraoia, per a un
matai:x:o par als fami1iars. Aquell comentari se m'hauria esborrat de la
mambria si mBK no a'hagués ii:~~a1mmediatament una eircumstaneia que
la va deixar estergida indeleblemente L'endem mateix, la Bassie va havar
d'anar a oasa aava, parqu~ s'havia mort la seva germana petita.

Darrerement, ~avia c¡~g~~iisovint aquella convers i aquell in-
cident, ja que feia una setmana qua gairab& cada nit somiava un infant,
que a vagadas bressava als maus .ea.etoa bra90s, de vegades el feia saltar
a la falda, o el contamplava mentre 00111a margaridas al parterre, o b~,com
ficava les mans en un rierol. Una nit era una criatura ploranera, i, a
ltaltra, no feia m&s que riure; ara s'arraulia entre ela rneus bra~os, adés
fugia de mi. Per~, fos quin fos el seu estat d'asper1t, o l'aspecta que
adquiria, l'aparici6 es va repetir durant set nits successives, t~ bon
punt penetrava al reialme de la son.

La reiteraci6 d'aquell somni, l'estranya recurrencia d'aquelles at-
ges em neguitejava. Quan s'aoostava l'hora d'anar a dormir 1 de l'apari-
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cié d'aquella visió, em posava cada vagada m~s i m~s nervios. L nit
de lluna que em va despertar el ciit, somiava que e tava en companyia
d'aquella criatura fantasn~l. Lfendem~ a la tarda, m'anunc1aren que a la
saleta de la sanyora Fairfax hi havia una persona que volia vaurotm. En

en trar-hi, hi vaig trabar un home amb aspecto de criat. Vestia do dol r1-
gor~s, i el barret que duia a la m~ llu!a una cinta de orasp6 negre.

--Ero sambla que no eroconaixeu, senyoreta --va ferr-po ant-so dre
en veuret~. Erodio Leaven i ara cotxer 6 la senyora Reed, quan viv!eu
a aatash~ad, fa vuit o nou anys, i jo encara m'hi estic.

Oh, Robert% Com asteu? Us recordo molt b~. A vagadas eo f ieu do-
nar un tomb muntada al poni blanc de la senyoreta Georgiana. 1coro esta
la Besaie? US vau casar amb la Desaie, oi?

--s!, senyoreta. La meva mullar 0st molt b , gracias. Fa dos eso
que 13m va donar un altra fill •••• ara en tenim tres",., i tant la mare
com el menut astan b&.

1 la famIlia de la oasa esta b~,Robert?
-Em sap gr-eu d 'havar de donar-li una mala noHo í,a, senyorota. astan

pasaan t un mal moment •••, una gran dasgrll.cia.
-Espero que no slhagi mort ningd -vaig fer, observ-ant el seu vastit

negra.
Tamb~ all va abaixar als ulls par clavar-los al cresp6 del barret i

va respondre:
-El senyor John va morir ahil' va fer vui t dies, a Londres.
- En Johnt

Sil-
- J..

-- 1 coro s'ho ha pres la sava mare?
--No ha astat una desgracia ~ corrent, eabeu, senyoreta Eyre?

El senyoret feia una vida molt desenfrenada: aquesta últil s tras anys
s'havia asgarriat de mala manera, i la seva mort ha estat espantosa.

--La Basaie erova dir que no es portava b&.
-- Portar-se b~t No hauria pogut portar m~s mala vidas balafiava els
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diners i la salut entre hornea i dones de la m'e baiXa estofa. Dos copa
va anar a reure a la pres6 per deutes. la seva mara el v ajudar a sortir-
na, per~ aix! qua va estar lliure, va tornar ala S-UD vicia i a las Ja-

los companyies. No estava gaira b6 del cap, i els bergants amb quí es feia
l'engalipaven de mala manara. Fa tres setmanes va baixar a Gateshead i vo-
11a que la senyora 1i don~s tot el que tenia. La senyora sthi va negar,
perque els saus b~ns fa molt temps que han demancat molt par culpa da las
bogarias del seu fill. Aix! qua all e'n va anar, 1 la primera not!cia

vaque en varo ijanirn ser que era mort. SoIs l)~u l'3ap oom va morir •••! Diuen
que es va suioidar.

Ero valg quedar mudal la not!c;i.aera horrorosa. En Robert Leaven va
continuar:

251

--La senyora fa un temps que no esta b~ d~Balut. a una peraona robus-
ta, pero no prou forta, i la perdua dels diners i la por a la pobresa
la van acabar dtatropel1a.r. La sobtada noticia de la mort del senyor John
1i va produir un ataco Va estar tres dies sanse poder enrao~~, pero di-
marta passat semblava estar una mica m~s b~. Feia senyals a la meya mul-
ler, com si volgu~s dir-li alguna cosa. Per tan soIs ahir al mat!, la
Bessie va poder entendre que pronunciava el vostre nom, i finalment va
entendre que deia: IIPorteu-me la Jane.,.., aneu a buscar la Jane, que 11
vull parlar". Si b~ la Bessie no estava segura que la senyora sab s el que
deia o que hi tocava, ho va dir a les senyoretes Reed i Oeorgiana i els
va aconsellar que us enviessin a buscar. Les senyoretes de primer es van
indignar, per~ la seva mare es va alterar tant va repetir tantes vegades;
"J'ane, Janett, que van acabar consentint. Vaig sorti:r:de Gateshead ahir,

i si podeu preparar-vos, senyoreta, voldría partir de tornada amb v6s de-
m~ al mat! mateix.

-~!, Robert, estar& a punto Creo que tino el deure d'anar-hi.
-Jo ta.mb~ho cree, senyoreta. La Bessie deia que esteva segura que

no ua hi " pero haureu de demanar permís 011negar~eu, suposo que per arxar ,
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--s1; an1r~ a sol.licitar-lo ara mateix.
Vaig recomanar a1'esposa d'en John, i a en John tamb&, que atengues-

sin b~ en RObert, i me'n vaig anar a buscar el senyor Roohester.
'Nc el vaig trobar ni a la planta baixa, ni al pati, ni a l*establa.

Vaig preguntar a la senyora Fairfax si no· lthav1a vist, i em va d1r que
11 semblava que estava jugant al billar amb la senyoreta Ingram. 11e 'n

vaig anar de seguida a la sala de billar. A dins, hi ressonaven ela copa
de lea boles i la remor de veus. El senyor Rochester, la senyoreta Ingram,
lea dues senyoretes Eshton 1 els seua admiradora estaven tota concentrats

, . interrom'Pre'ls..en el JOO. Calia armar-se de valor per *""......IjR'~ per~ no vaig
tenir m~s reme! que acostar-me a l'amo de casa, que era :':~2:iRi:..la

aprovar- !h1.senyoreta Ingram, ja que no podia diferir el meu viatge. En ......... ~
la lHanche es va tombar i. em tit altivament, com si es pregunt& I If Qu

voldi\ ara aquesta cuca de fora t?"J 1 quan erovaig dre9ar a ell i li vaig
dir en veu baiXa. "Senyo~ Roohester", ella va fer un mov1ment com si vol-
gués fer-me fora. Recordo el seu aapecte en aquella momental era molt e16-
gant i ~aa:la un vestit de cresp~ blau oel, i una cinta de gasa,.
del.m.ateu cOlor[oenyia ela _ cabella~ Havia estat jugant animadament,
i la irritaci6 que experimentava per aquella interrupci6 no a1terava
l'expressi6 arrogant del aeu rostre.

-- Qu~ vol aquesta persona? --va pregunt~ al senyor Rochester, i e1l
es va tombar per veure qui era "la persona".

El senyor Rochester va fer una curioaa ganyota --una de les saves enig-
mktiques i equivoques expresaions--, va abandonar el tao i em va seguir
tora de la sala ..

-- 1 b~, Jane? --va ter, mentré es recolzava d'esquena contra la por-
ta de la sala d'estudi, qua havia tancat.

-Si us plau, aenyor, valia demanae--voa parada per absentar-roe un pa-
re11 de setmanaa.

-- Per qu~? On heu d'anar?
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252 --A visitar una senyora malalta, que m'ha env1at a busoar.
-- Qui ~s,aquesta aenyora malalta? en v1u?
--A Gateshead, al oomtat de 9

-- Per~ aixo ~s a oent milles d'aqut! Qui pot voler que la visiti una
persona que viu "!!IIs ..... « tan lluny?

-.Es diu Reed, senyor, la senyora Reed.
-- Reed de Gateshead? Reoordo un Raed de Bateshead, un magistrat.
--te la sava v!dua, senyor.
-- ¡ quina relaoi6 teniu v~s amb ella? De que la ooneixeu?
--El senyor Reed era el meu oncle, germh de la meva are.
-- Dimonil No m'ha hav!eu dit roai. Sempre deieu que no ten!el parents.
--En realitat no en tino. senyor. Bl senyor Raed ~s mort, 1 la s v

esposa em va treure de caSa.
Par que?

--Parque jo ara pobra i una oarraga molesta, i ella em detestava.
-- Pero an Reed no va deixar fille? B~ deveu tenir oosina, o1? Ahir

sir Gearge ~nn parlava, preoisament, d'un tal Reed de Gateshead, que ~s,
segons que deia, un dela lll~S grans bergants de la ciutat, i l'Ingram es
va referir a una Georgiana Reed del mateix 110c, que va causar eensac16
per la seva bellesa a Londres, ara fa una o dues t~mporada •

--En John Reed tamb~ s mort, senyora es va arruinar i gaireb~ va
arruinar la seva fam!lia, i se suposa que es va 6Uleidar~ L notIoia ha
provOcat un ateo de feridura a la sava mare.

-- 1 qu~ podeu fer v6s par ella? Trobo que ~s una ximpleria, Jane,
que feu un viatge de cent mille per anar a veure una aenyora valla que,
quan hi arribareu, potsar ja sera morta, i que, par acabar-ho d'adobar,
dieu que us va treure de case.

--s!, senyor. per~ aixo va passar fa molta anys i en ciro tanoies
molt diferente. Ara, no em quedaria tranquil.la si no la oomplagués.

- Quant de temps ua hi estareu?
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--Tan poc oom si~ti possible, senyor.
- Ero prometeu que no us hi quedareu m~s d'una setmana?
-M'estimaria m~s no donar-vos la meva paraula, perque em puo veure

obligada a no complir-la.
--Sigui com sigui, tornarau, oi1 No us deixareu pas conv ncer, par

al&run ~ .. pretext de quedar-v08 pefmenentment al1 , eh?
- Oh, nol Si tot va bE1, tingueu la seguretat que tornar~.

! qui us acompanyar~? No fareu paa un viatge decent milles tota
sola ..

253

--1f(0, senyor~ Ha vingut a buscar-me el ootxer de la meva tia.
-- ta una persona de confia~9a?
--sí, senyor* fa deu anye que viu b la familia.
El senyor Roohester es va quedar meditant una moments.
-- Qu~ voleu marxar?
-Demlt al mat! a primera hora, senyor.
--B~. &uposo que haureu de menester dinera. No podeu viatjar sense

dinere, i m'imagino que no en deveu tenir malta, ja que enoara no us he

pagat el sou. ~a/nt teniu en aquest m~n de D4u, Jane? --va preguntar,
<::»

aOIrl.rient.
Vaig treure la bosea, qua era for98. p~ima.
-Cinc x;Ílings, senyor.

Ell va prendre la bosaa, en va buidat' el contingut al palmall de la
Irllti es va posar a riure par sota el nas, com si aquella magra quantitat
fos una cosa divertida. Tot seguit, va treure la cartera de la but%aca i

em va al1argar un bitllet.

-Teniu -va f'er.

Eren oinquanta lliures, i nom~s me'n devia quinze. 1i vaig dir que no
tenia canvi.

-No ei\ vull, dt oanvi, ja ho sabeu aix~. e el vostre aou,

Vaig negar-me a acceptar ni un penic m~s del qu.e em correspon1a. De
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primer ell va posar mala cara; despr's, com si hagu~s ••••,...... reoor-
dat alguna cosa, va dir.

--Est& bé. D'acord! Más valdrh que no us ho doni tot. Si us donava
les cinquanta lliurss, potser us hi quedar.íeu tres mesos all~. Aquí en e-
nau deu. ~s prou.'?

--31, senyor, pero ara em deveu cinc lliuree.
-AixL tomal'SU a buscar-lesl s6c el vQstre banquer i ·~eniuquaranta

lliures al vostre favor.
-Senyor Rochester, aprofitant que parlom de ne ooi , voldria lb......

plantejar una altra qHesti6.
-- Una qUestió de negocia? ro moro de ourio itat pe saber de qu~ es

u'aeta.

--Hau tingut l'amabilitat dtinformar-me que pona9u casar~voe aviat,
01, senyor?

--sí. 1qu~?
--En aquest cas, senyor, l'AdQle haur~ dfanar a l'sscola. Estic se-

gura que ho considerareu necessari.
-- Voleu dir qUe he de posar-la l1uny de la moya esposa, per tal que

no li fao1 sentir maeaa direct ent el pea de la seva autorit t? Trobo
que la 8uggerencia 's sssenyada. No hi ha dubte que l'Ad~le, oom v~s d1eu,
ha dfanar a l'escola, i aleshores, naturalment, v6s us n'anireu de seguida •••
A on? Al diable?

--Espero que no, senyorj pero b~ haur' de buscar una altra ool.locaci~.
- ~s clar! -va exclamar, amb un to de veu i una ganyota 19ualment

burleta.
Se'l1l va quedar mirant una es ona,

--bupoSQ que demanareu a la senyora Reed, o a les seves filIes, que
us,~usqu1n una, de col.locacié.

--No, senyor. Amb els meus parents no estic pas en tan bones relaciona
per demanar--Lee cap favor. Pero poaar~ un anuneá ,
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- Ho anunct.az-eudes del eapd lUllt de les pir ides d 'Egipte t -va
remugar--. Correreu el risc tota sola! Tant de bo us h ~s don t nom~s
un sobir~. Torneu-me nou lliure , Jane, que les haig de menester.

-..Jo tamb~, enyor -vaig replioar, tot amagant les mana i la boas

al mou darrore--. No puc balafiar dinar per cap ooncepte.
Garrapa! --va fer-. l:ira que negar-ma una. petici~ de diners' Do-

neu-eie ni que sigui cino lliures, Jalle.

--Ni cinc x!lings, se~or. Ni cinc pe~ics.
--Deixeu-me veure la bOBaa, dones.
--No, senyor. No me'n fio.
- Jane!

-- Senyor?
-Prometeu-ma una cosa.
--Us promotr~ qualsevol oosa, sanyor, que jo cregui que s~o oapa9

de oom:plir-la.
--No POS9U cap anuncd., i confieu-.e aquae ta responsa ili ta.t. Amb '~emps,

jo us aconseguir(; una col.locaci~ •
.....-Ho far~ amb mol t de gust, senyor, si, al vostro torn, e ¡ prometeu

que l'Adele i jo sortirem d'aquesta oasa abans que hi entri la v05tra es-
posa.

iloTo1t b~ I 1101t bá! Teniu la meva parau1a. Ue n 'aneu den1a, dono 5?

sí, senyor, ben d'hora~
-- Baixarau a la sala en havar aopat?
--No, senyor. He de preparar l'equiyatge.
--Aleshore5t sns hem d'acomiadar par UIi temps?
--Supo so que 51, senyor.
-- l com lfacompleix la gent aquesta eerimonia del comiat, Jane? ~n-

senyeu-m'ho, parque no n'estic al corrent.
-Es diuen~ itArevew:eu, o una altra ;formula semblant.
--Alashores, di~~eu-ho.
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--A reveura, senvor Roohester.
- l jo qu haig de d1r?
--Aixo mataiX, si ho trobeu adient, senyor.
-B~, a reveure, sen;yoreta Eyre. Res m~s?
-No.

255

--Jo no trobo mesqu~, molt fred i poo afeotu~s. A mi mI l'adaria algu ...
Ina oosa mes. una mena de torna del ritual. Una estreta de mans, per exem-

pIe.,. Per~t no: aixo tampoo no em satisfaria. A1x! que no fareu re m~s
que dir-me ttA reveure", Jane?

--gs sufioient, senyor. Tant dtafeote hi pot havar an una paraula dita
de tot c·or, coroen moltea.

-as molt probable, pert> resulta tan sao, tan glaoial ••• tiarev~:nu:el1.

" Quant de temps es quedara palplantat davant la porta? -em vaig

preguntar-. Vull oomen9ar a preparar la maleta."

En aquell moment la campaneta va anunciar el sopar, i el senyor Roohester,
sense af~gir ni una sola sil.laba más, es va tombar bruscament 1 abandona
la oambra. No el vaig veure m&s en tot el dia, i 1 tendemlt. al mat! vaig
partir abans de llevar-se ell.

Vaig arribar a Gateshead als volts de les cinc de la tarda de l'u de
maig. Em va1g aturar a la porteria abana de pujar cap a la oaea; Tot es-
tava molt net i endrepat¡ unes eortinetes blanquea ornaven lea finestre ,
al trespol no hi havia ni una sola taca, ala llautona del guardafoo i

deIs atiadórs brillaven com una patena, i a la llar el foc cremava a1e-
grament. La Bessie, asseguda vora i•••Rei'a la xemeneia, donava el pit

al seu nad6, i en Robert i la seva germana jugaven tranquil.lament en un
rac6.

-- Bene!t siga n&ul Sabia que vindr!eul --va exclamar la Bessie en
veure'm entrar.

--sí, Bessie --vaig fer, despr~s de bes8.r-1a--, i espero que no sigui
masaa tard. Ooro est~ la senyora Reed? Oonfio que vlurh encara.
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--51, v1~ i fina i tot aembla m~s l~cida. B1 metge d1u que pot resis-
tir una o dues aetmanes, per~ dubta que es refaci del tot.

-- Ha preguntat per mi aquests dies?
--Aquest mat1 us anomenava, i esperava que vingu~ssiu. Ar dorm, o

dormia fa una deu minuta, quan he anat a la casa. Generalment, est enso-
pida tota la tarda i es desperta cap all~ a les ais o les set. Voleu re-
posar aqut una horeta? Aix:!, despr~s pujar~ amb vés.

Llavora va entrar en Robert, i la Bessie, un cop va havar deixat el
nen adormit al breasol, va anar a saludar-lo. Despr&s va insistir perqu~
erollev~s el capell 1 prengués una tassa de te, i:i,., trobav que astava
pal.lida 1fatigada. Vaig aeceptar de Don grat la seva hosp1ta11tat, 1
vaig deixar que mfajud&s a treure'm la roba de viatge amb tanta passiv -
tat oom deiXava que em despu1l&s quan era petita.

Vaig rememorar ele temps passata mentre la veia anar a/munt i avall,
'-/

tota atra.fegada, ara col.locant a la safata les saves m~s finee tasees
de porcellana, ád~s preparant el pa amb mantega o b~ torrant els panets
de viena, i, de tant en tant, clavant una empenta o un bole1; al peti t Ro-
bert o a la Jane, tal com solia fer amb mi en altres temps. La Bessia ha-
vía conservat el seu gani, aix! com tamb~ oonservava l'agilitat i el seu
bon aspeete~

Quan el te va estar a punt, va1g voler acostar-n:e a la tau.la, per~ ella,
amb el to autoritar1 d'antany, em va comminar a quedar-me a prop dal foe,
i va col.locar al meu davant una tauleta rodona b el te i un plat de tor-
rades-,-talment oom solia :terquan pispa"8 alguna 11aminadura .1 me la duia
a la oambra dela nena. 1; com en aquella ~poca, la va1g obeir, somrient.

Em va demanar si era fe119 a Thornfield Hall 1 quina mena de persona
era la senyora; quan 11 vaig dir que nom~s hi havia un senyor, va \foler
saber si era un cavallar amable i s1 m'agradava. L1 vaig explicar que era
un home bastant lle1g, pero tot un oavallar, que em tractava amablement, i
que jo eátava contenta ..Deapr~s li vaig desoriure els alegres visitants
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que en aquells moments s'estaven a la mans16, i la Bessie m'esooltav
amb gran interes, perqu~ preclsament aquests aren els detalla que 11 en-
cantava con~ixer.

Aix1, parlant, parlant, aviat se'na va passar l'hora. La Bessie va
tornar a posar~e el oapell i l'abrio, 1, en la seva oompanyia, vaig aban-
donar la porteria i ena varo enoaminar oap a la oasa. Tamb~ era ella qui
m'aoompanyav8 quan, gaireb6 nou anys enrere, havia davallat par la sen-
dera que ara mun tava, Un roa,ti foso, boir6s i cru, del mes de ganer, havia
deixat un soetre hostil amb ,el oor amargat i desesperat --amb la sensaci6
de ser una fugitiva de la llei i gairab~ una reproba--, par busoar el fred
rafugi de Lowood, aleshores un indret desconegut i nexplora per a mi.
La matei+a roans16 hostil es dre98va ara al roeu davant, 1 tamb4 el meu ea-
devenidor era inoert i enoara tenia el oor adolorit. Enoara ero sentia coro
una pele~tna errant per tota la terra, pero experimentava una oonfian98
m~s ferma en mi mateixa i en la meya capacitat, i no mi:¡~~e~ant

t:>o~lea injus;t!oies que ,.1 cometre ela al tras amb roi~ La :fel~id als greu-
ges rebuta fei temps que estava c~catrit~ada, i la flama dels rancors,
extingida.

--Entreu al menjador petit, primer --va dir la Beeaie, que em preoedia
a través del vestíbul--. Les senyoretes seran all!.

1 cap dJun instant era dins aquella aaleta. Tots ela moblea oieríen
el mateix aspecte que aquell mat! que erovan presentar al senyor Brockle-
hurstc la catifa sobre la qual ell estava plantat enoara cobria el trespol
de davant la llar. Quan vaig donar una llambregada a la 11ibreria, em va
semblar distingir els dos vo1ums sobre el ocella de les illes brit8.n1ques
de Bewick al mateix 1100 del tel"cer preatatge, aix! com Ele vi taea de Gul-

~L dLlivel' i Les mil i una nitsé .....-sota mate1x. Els objectes inanimats no
~ /¿ss€-r'$hav1en pascanviat, pero els)Vivents s'havien transiormat tant, que no

als reconeixia.
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Tanta al davant dues noies jovesl una molt alta, quasi tant com la
senyoreta Ingram, molt prima, tamb~, de pell citrina i aire sever. Tot en
el sau aspecte era aac~tic, i aocantuaven aquesta 1mpressi~ la senzi11esa

eextrema d$l seuvestit negra, da faldilla refta, amb un coll bIanc emm:i-
donat, ele caballa estirate 1 el rnong!vol ornament d'un rosarí de ban~s
i un cruoifix. Vaig tenir la certesa que era l'Eliza, per b~ que el seu
visatge allargat i esbla1mat s'assemblava molt poo al de 1IEliza del meu
record.

L'altra era certament la Georgiana, per~ no pes la Georgiana que jo
.RR@wda,. evooava, aquella nineta esvelta i angelioal d'onze ~s. L'ac-
tual era una uf'ancaa dawisal.la, rodanxona, pal.lida com la cera, de
belles i correctes faccions, llangorosos ulls blaua i arria. te cabella
daurata. El seu vestit era negre tamb~, per~ ben diferent del de la seva
germana --molt m~s vaporés i escaient--, ja que tot el que el d'aqueata
tenia de purita, el d'ella ho tenia d'elegant.

Totes dues tenien algun tret de la aeva marea la germana gran, prima
i pal~11da, havia heretat ele seus ulle, mentre que la petita, esponerosa
i exuberant, tenia el seu contorn de galtes i del ment6, b~ que potser
una mica más amorosit, pero que, amb tot? atorgava una duresa indescrip-
tible al seu semblmlt, d'aItra banda d'allo m~s voluptu6s i pIe.

Totes dues es van aixecar, mentre jo avan9ava cap a ellas, i em salu-
dare:n.dient-me "senyoreta Eyre". L'Eliza erova donar la benvinguda d*una
manera brusca i breu, sense somriure, i tot seguit va tornar a asseure's,
amo la irada clavada al foe, i va semblar que s'oblidava de mi. La Geor-
giana t al seu: "Molt de gust", va afegir-hi diversos 1100s oomuns sobre
el meu viatge i el temps que fei, b vau pausada, tot acompanyant ela

. reü11 .comentar1s amb mirades de 8WCF"'t, que m'exam1naven de dalt a baix, ara
aturant-se en la pellissa de merino, de color gris, ad~s en els ornamenta
del capell. Les noies joves tenen una curiosa manera de fer-te compren-
dre que ets una "infe11~1I sense expressar-ho verbalment. Una mirada des-
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denyosa, una oerta f'redor en el tracte, un to desl enjat en la veu, expres-
sen plenament els seus sentiüents, sense havar de comprometre' rnanifes-
tan t-se grosseran.on t de fe t o de paraula.

El menyspreu, pero, manif'est o dissi ulat~,eª~roia la inf'lu noia
que sobre mi havia exeroit en d'altres temps. i mi i tot em va sorpr0n r
la naturalitat amb que em vaig instal.lar entre les meves dUBa cosinos,
tot expez-amen'banf la más absoluta indiforencia envere el menyapr-eu do

ni la Georgiana ~8~8ia~dBa 'irritava. El fet era que jo tenia altreo coses
en que pensar: en els darrora mesos, s'havien de ...vet1lat dins neu al[,'Ulls
santiments molt más poderosos que no pas els que elles odien desportar
en mi, dolors i plaers molt más aguts i ~ delicate, de anera que
els seue aires no m'af'ectaven ni en bé ni en mal.

- Com esta la senyora Reed? -vaig preguntar a la Georgiana, ni an
la serenament.

Ella va reaccionar coro si em prengués una inesperada llibertat, en for-
mular-li una pregunta tan directa.

La senyoz-a Reed? Ah, voleu dir la mama! LTolt malament. Dubto rro It
que la pogueu veure aquest vespre.

,/ -Si vo Igué as íu tenir l'aroabilitat de dir-li que he vingut, u ho agra-
~:ría mol t.

La Georgiana quasi e va sobresaltar i obrf els ulle amb sorpresa i

molt esbatanats.
-:'á que tenia un especial interes en veure 'm -vais afegir-, i no

voldria po tergar el compl ent del sau desig L.6s del temps imprescindible.
--A la mama no 1i agrada que la mo1estin al vespre --va remarcar 1lEliza.
E~ vaig a19ar, vaig prendre el capell i els guants, sense excusar-me,

i vaig anunciar que anava a pre ntar a la Bessie --que suposava seria a
la cuina-- si volia anar a veure si la senyora Reed estava dis osada a
rebre'm aquell vespre o no. Havent trobat la Be sie, i de pr~s d'enviar-la
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a esbrinar-ho, vaig procedir a adoptar ulteriors mesures. Fins aleshores,
solia acoVardir e davant l'arroganoia: si un any abans m'ha essin rebut
d'aquella manera, hauria abandonat Gateshead l'endema mateix. En canvi,
ara, comprania que allh hauria estat una xin.pleria. Havia fot un viat"e
de cent illes' per veure la meva tia, i no m'havia de moure del seu 06-

tat fina que millor~s o ea mor:Í.s, ense fer cas de l'orgull o la insensa-
tesa de les seves filIes i aotuant amb total independencia. Ero vai adre-
9ar, doncs, a la oajordoma i 11 vaig daLanar que aro yreparés una cambra,
bo i advartint-li que possiblement m 'hi a",taria un parell de se tmane a, i

que traslladessin el meu equipatge a la meva hab1taci6, i, quan m'hi on-
caminava jo mateixat vaig topar la Bessie al rapla.

--La senyora esta desparta --va dir--. Li ha conunicat que ja sou
aquf. Veniu i veurem si us reconaix.

No calia que n1ngÚ arogui~s par arribar a la han coneguda aat.anca, a
la qual tantes vagadas havia hagut de presentar-rr~i en tamps pausats par
robre un castigo o una reprimenda. Vaig avancar e a la Bessie i vaig o'orir
la porta sanse for soroll. Una bugia velada cramava sobre la taula, car
comen9ava afer-se fo c. Vaig veure el llit enorme, amb ela cortinat es
de color d'ambre d'antany, el tocador, la butaca i l'escambell, an qu~
I!'I~S de cent vegadas havia estat condetanada a enollar-m'hi par demanan
perd6 par faltes que no havia co~es. Fina i tot vaig llaLbregar cap a un
racé, osperant do vaure-hi la vara tan ten.uda en d 'al tre temps
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amb que solien colpejar-me el palmell de la m~ tremolosa o el coll oncon-
git. Em vaig acostar al llit, vaig obrir les cortines que panjaven entre
los columnes i am vaig inclinar sobre l'alta pila de coixin~.

Recordava perfectament el rostre de la senyora Reed i esperava ansio-
salllentde descobrir el rostre farriliar. Feli9ment, el temps t~ la virtut
de dissipar els afanys de venjan9a i d'apaivagar els esclats d'ira i l'a-
versi6. Jo m'havia separat d'aquella dona plena de ressent~ent i d'odi,
i ara tornava al seu costat experimentant tan soIs una mena da cOlllmiaera-
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ci6 pels seus grans sofr· ents i un viu desi de erdonar i d'oblidar to-
tes les injdries i de reconciliar-ma bella •

.Al davant tenia aquell rostre tan conegut: dur i inflexible com am-
pre, amb aquell eeguard inconfusible que res no podia ablanir, i aquelleo
celles arquejadee, imperiosas, despotiques. Quantes v9gades m'havien con-
templat amena9adores i prenyades d'odi! I quantes penes i terror s de la
infantesa revivien en mi, mentre en rasse~ia l'aspra corbal AL~ono obs-
tant, em vaig inclinar i la vaig besar. Ella am va mirar.

- Ets la Jane \llyre? ·-va dema aro
-'>:55., tia Raed. Com esteu, estimada tia?
Par ·b~ que una vegada havia jUl'a·t que ti ai m~ no tO:"naria a dir-li

tia, vaig con j dur ar- que no ~ra peca 1; oblidar i r o pro ....l·n aquell jur......
men t. Els meue di tn 1i of.erra\T6n.la ma!, que z-epoaava sol,r el Ilen90l.
Si ella me'ls hagu~s estrenyut alectuosa dnt, en aquell moment jo hauria
experimantat un aut~ntic plaar. Pero les naturaleses insensibles no o'a-
blaneixen b facilitat, com tampoc les antipaties espontanies no es po-
den desarrelar en un in tanto Ella va en:t'etirarla ' j., tot girant la
cara, va comentar que feia una nit calorosa. Quan va tornar a irar-mo,
amb la mateaa fredor de sempre, vaig comprendra ue el concepto que tenia
de mi i eLs eeue een tdmenbe envera mi no haví.en canvi t ni odien canví ar ,
Vaig veure en els seus ulls de pedra, impermeables a la tendresa i indis-
solubles sota les llagrimea, que ella havia resolt considerar-me dolante
fina a la fi, ja que creure/'m bona, en comptes de produir-li un geler s

'\.../
pIaer, nomée li hauria cau ..;lat..JOrtificaci6.

Vaig sentir pena i dolor, i despr s, ira. Aleshoras, vaig decidir
sub jugar-la, ser jo qui la domin~s, a despit el seu temperament i la
seva forta voluntat. Vaig contenir les llagrimes, que havien acudit als
meus ulls, co. quan era petita. Vaig acostar una cadira al cap9al del llit,
vaig aeure i erovaig recolzar sobre el coixí.

-. 'heu enviat a buscar -vaig dir-, i he vingut. 1 estic decidida
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a Km quedar-me aquí fins a veure com evoluciona la va tra malaltia.
-- Oh, ~s cIar! Has vist les leves filIes?
-sí.
--Bé; els pots dir que vull que t'estiguis aquí casa fins que pu i

explicar-te cert~s coses que tinc al cap. Aque t vespre és rra~sa tard i
no o'és facil de recordar-les. Pero hi havia una cosa que voli di~-tc •••,
a veure •••
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El seu esguard vagarívol i la sava vou alterada de ontraven que la
seva antiga energía havia desapare5ut. Regirant- e inquieta, va e~tirar
el cobrellit per acotxar-se, pero com que jo en tenia una punta aformada
amb el colza, no :podia so~'tir-se 'n, i de seóruida t3S va pecar COI una fora.

--·su bé! --va cridar--. No em molestia aguantant la roba del llit.
'8ts la Jane Eyre?

--sí, sóc la Jane Eyre.
A i tI d J ~ d ' u . ; . .- questa el'.at'Jra 1:' 18. onav rce a .~;:'¡tJjs·'jOf3qUE! na igu no 93 ?ug<.ll. :unG.-

gina:r. Q'.uana reoponsabilitA.t d.e deixar 8. les meyes mana ••• ! QL.antes cocnpli-
asoions em va CaUf;ia1.',cada dia i oada hora, amb la sava incomprensible
conduc-ta i els aeu s cops de geni, i la I••aní.a que tEll'lÍa m d 'o'bservar-te
con tínuan:ent t Una veg~d3. en ir?. par J.ax com si f'os boja, o coro un dimoni •••
lo he vist mai cap eriajura er~aonant lb l'expressi6 que ho va fer ella.

ro vaig posar contenta quan va sortir d 'aque ...ta casa. u~ en van f'er b
ella a Lowood? o>'hi va declarar una epide ia de tifus, i mo1tes de los
alumnes van morir. Ella no va morir, pero jo vaig dir que hnvia mort •••
Tant de bo s'hagués mort!

-- Quin desig tan es~rany, senyora Reedl Par qu~ l'odi9U tant?
--A la sava mare sempre 1i vaig tenir antipatia, parqu~ ara l'únioa

germana del meu marit, i e11 se l'estimava mo1t. Quan ella
es va casar amb un home de c1asse baiXa, ell li va fer costat mentre tota
la famIlia la repudiava. I quan va arribar la noticia de la seva mort,
el meu marit va p10rar com un baneit. Es va ente~tar a recollir la sova
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filIa, malgrat que jo li aconsellav8 ..... *"•• ta de po sr-la en mana d'una
dida i pagar pel seu manteniment. Vaig odiar-la d s del primer moment que
11 vaig posar els ulls a sobre •••, una marrees mal ltissa, ploraner J Es
paaaava tota la santa n1t bramant al bressol ••• No plorava energioament
com totes lescr1atures, siné que ploriquejava i gemegava. En Raed se'n
compadi$., i solia gomboldar-l.a com si fos filIa seva, o mE1sencar-a, pef-
qu~ deIs seua filIa, a aquella edatt ni setn praocupava. ldava perqu~
ela meus fills 11 posessin afecte, a aquella2~i7miserabla, per~ els meua
ninons no la podien veure, i el1 s'enr~biava quan manifestaven la saya

. \.:..-

antipatia. Quan es va posar mortalment malaltt no fefa m~s que demanar
que 1i duguessin la patita al llit, 1 una hora abana de morir, em va fer
jural:'que la mantindr1a sota la meya custodia. M~a m'hauria eat at fer-
me carree d'una hospioianat Per~ en Reed era d~bil, era d~bil de mena. En
John no slaesembla pas al eeu pare, 1 jo me n'alegro. En John ~s com jo :1

eoroela mellS germana: ~8 un Gibeon de cap a,peusl Oh, nom~a voldria que
deix~e de turmentar-me amb lee aevaa cartea pidolant dinere! Ja no tino
m&s dinere per donar-li: ene estem queda.nt a la mis~ria. Haur' de dee-
patxar la meitat deIs criate i tanoar part de la casa, o vendre-la. No ero
resigno a. fer una ooea aix!, per~ ooroene en ortirem? Dos ter90s de les
rendes se'n van en pagar ele interesaos de lee hipoteques. En John juga
molt, i sempre perd. el pobre •••! Viu voltat de ta~e. En John s'ha en-
fonsat en el 11ot, a "ha envil1 t....T~ un aspeote eapant~B ••• Quan el veig,
me ntavergonyeixo •••

Cada vegada a'exoitava m~a.
--M~s valdra que la deixem tranquil.la --vaig dir a la Beso1a, que 6'e8-

tava a l'altre costat del llit.
--Potear a1, aanyoreta, per~ molt sovint enraona d'aquesta manera en

arribar el vaspre ••• Ale matins esta m~s calmada.
Erovaig adxecar ,
- Espera 1 -va exclamar la aenycz-a Reed-. Hi ha una altra co a que
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vul1 dir. En John m'amena9a •••, cont!nu ent m'amena~a amb matar-se o ma-
tar-me a mi, i de vagades somio que el vaig astirat, amb una grossa farida
al coll o amb la cara inflada i moradta mava situao16 as torna.insupor~' .
tablee Em trobo en un destret terrible. ~ puo fer? D'on als tI' ur~, ala
dinera?

La Dessie va comen9Rr a persua~~-la qUe es prengu's un sedant, i va
reeixir-hl amb penas i treballa. Al oap d'uns moments, la sanyora Re d
semblava m&s tranquil.la i es va quedar com abaltida. Aleshorae, me'n
vaig ansz-,

Van pasear m~s de deu dies abans no vaig poder mantenir de nou una
conversa amb ella. Esteva contínuament delirant o en estat let~gio, i el
metge· va prohibir de fer res que pogu~s excitar-la. Mentrestant, vaig mi-
rar dtentendre'm tan b~ com podia amb la Georgiana i l'Eliza. Ellea es
mostraven tan fredes oom al principio LtE11za es passava la meitat del
dia cosint, llegint o escrivint, i amb prou feines ens adre9ava una pa-
raula a la seva germana i a mi. La Georgiana es passava les horas dient
ximpleries al seu canar!, i a mi no em feia gens de caso Pero jo estava
deoidida a no trabar-me perduda per manca dtocupaoi6 o de divcrsi6. Ha-
via dut els estris de dibuix i em serv1en per a ambdues ooses.

Amb una capaa de Ilap1s i uns fulls de paper, solia ass6ure'm a part
d'el1es, vora la finestra, i em dedicava a dibuixar unes vinyetes í'antasio-
ses, representant les escenes que desfilaven pel qu1m~ric ca11doscopi de
la meva 1maginaci6. una llenca de mar entre duea roques; una lluna e1e-
vant-se a l'horitz6 i un vaixell travessant per davant el diso; el cap
d'una n~1ade, coronat de flora de lotus i sorgint del ball m1g d'un jon-
car; un elf assegut al caire d'un niu de parda1s, sota una corona d'ar90s
florita.

Un matí va1g comen9ar a esbossar una cara, sense pensar qu~ en sort1-
ria. Vaig prendre un llapis tou, de mina gru1xuda, 1 va1g comen9Rr a di-
buixar. De seguida vaig tenir tra~at sobre el papel'un front amp1e i pro-
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minant i el contorn d'una cara quadrada. Conl u em va plaura, vaig pro-
cedil'a completar-na las faacions. ~ota aque11 front s'imposaven unes
celles horltzontals fortament marcadas, a les quals hay! n da eguir, na-
turalment, un nas energio, d'amplis badius, una booa flexible, per~ no
pee estreta, i una ferma barbeta, amb un clotet ben definit al ig. ~l
oonjun.t demanava, evidentment, unes patilles negreo 1 cabells com ltatzabe-
ja.,ben tofuts a les temples i ondats sobre el front. Els ulls haviel'l.que-
dat par. al final, parque requerien un cur6s traba.lloEls vaig fer gros-
sos, ben perf11ata, amb 11argue i gruixudea peatanye , i pupil.lea rans

Est@ .
i "brillante. 11 tiDD/b~, pero no del tm't! -vaig penaar, centre obaer-veva

l·efecte quej'i13U-_ Ele falta for9a 1 esperit." Va.ig re:for9aX'les ombree,
per tal ~ue les zones de llum fossin rogsresplendenta. Un parell d re-
toes enoartats assoliren l'efecte que buscava , Ara terda 1 rostre d'un
amic davant ela meue ulls. Que hi feia que aquellas due som1nes sa'm
tombess1n d'esquena? Vaig contemplar el dibuix i vaig somr1ure en advertir
la notable semblan9at erovaig quedar absorta i satisfeta.

ts el retrat d'alguna persona coneguda? --va preguntar l"liza,
que ee m'havia apropat sense que jo me n'adon&s.

Vaig respondre que era simplement un cap inventat i vaig cuitar a.

ficar-lo sota els altres fUlle. llaviamentit, ~e olar. En realitat, ara
una fidel representaci6 del aenyo:rRochester. Per~, que n'havia de tor
ella o qualsevol alt:re?La Georgiana tambS es va acostar a donax una ul1a-
da. lUs altres dibuixoe 1i van agradar mol t, pert>va dir que aquell era
lIun home llsig". Totes duee semblaven sorpreses de la meya hab1litat.
Aleshcres erovaig oferir par fer-lo un retrat, i cadaecuna, al seu torn,
va seure perqu~ 1i fes un apunt a llap1s. Despr~s, la Georgiana va trau-
re el seu album, i jo 11 vaig prometre que contribuiría a ampliar-lo
8mb V~ dibuix a l'aiguada. Aix~ la va posar de seguida de bon humor. Em
va proposar dtanar a fer un tomb pele encontorna, i encara no feía ni
due a hoz-as que passejavem, que ja ens hav~em embrancaf en una conver a.

262
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de oaracter confidencial. Ero va descriure la brillant tamporada que ha-
via passat a Londres dos anys enrere, l'admiraci6 que ella havia des-
vetllat, les atancions que havia rebut, i fins i tot es va referir indi-
rectament a la conquista que havia feto En el curs de la tarda i del vespre,
les confidoncies es van anar aprofUndintt em va relatar diversos i dol-
pos ool.loquis i algunes escenes sent entals. Les sevos expansiona van
anar renovant-se de dia en dia, i totes versaven sobra el mateix tema'
ela seus amors i les seves penes. Era curi6s que no es referís mai a la
malaltia de la seva mara, o a la mort del seu germ~, o a la penos situa-
016 que vivia la famIlia. La saya mant samblava oomplatament absorbida
per les reminiso~nQies de les paseades alegrias i dedicada a ~naginar
les venturaa que podría reservar-H. 1 'esdevenidor. Cada dia pas va.una
cinc minuta a la cambra de la Bava mare, per~ no m&s.

L'E11za. enraonava POCI era evident que no li quedava temps per Parlar,
No he v1st ma! una perS0na tan enfeinada coro ella samblava estar-ho. Amb
tot, era d$f!cil de dir qu~ feia, o, m~s ban dit, daacobr~ al resultat
praotio ds la saya activitat. Tenia un despertador per llevar~se d'hora.
Jo no s~ qu~ feia abane d'esmorzar, pero, a partir d'aquell moment, divi-
dia el seu temps sn lapses regulars, 1 a cada hora 11 oorresponla una tas-
ca determinada. Tres vegades al dia 8a concentrava en,l'eatudi d'un 11ibret
que, segons que va1g deacobrir mltjan~pnt l'oportuna inspecci6, er un
devocionar1. Quan un dia li vaig preguntar qu~ era el que tant l'atreia
d t aquel1 ve.lum, ea va contestart "Les Mbriques". Dedicava trea horea al
die a brodar amb fil d'or la vora d'un drap quadrat de color carmea!,
quaai tan gros com una catita. En preguntar-la quina utll1tat tenia aquella
eR8"· •• tela, em va explicar que era una tovalla per a l'altar d'una es-
g14s1a nova que acabaven de construir prop de Gateahead. Unes altraa duea
horsa lea deatinava a escriure el seu diari; duea m~s a oultivar lthort
1 una altra a portar els seus cOmptes. Aparentment, no necess1tav ni
comp~1a ni conversa. Cree que era feli~ a la seva manera i que en tenia
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pz-ou amb aquella rutina. Res no la fastiguejava tan

dent que l'obligu~s a alterar aquella monotoni
Un v apra, que se antia m~s oomunicativa q e d

00 quala vol inoi.

1> r llotge.
dir

que la eonducsa 'en John i la ruina qu a.t1ona9ava a J.¡:!l"a 1 'ha-

vien afligida Pl'ofundament, pero que, per fi, ja s'havia tranquil.litzat
\

i adopta una resoluc:i.6.T. via -eingut la. p:reoauci6 de aalv e a ruina
els eeua propis b~s, i quan mo;t'!s 1 ... va ma -i era me t imp:t'ovable,

segona que remarcava tranquil.lament, que s ref~ del tot o ~e ur~s
molt-, ea propoaava exeeutar un l)rojecte llarg en't ao iciat. retirar-

se a un 1100 on eLs COS"t;umsrutinaris no .o sin ma! 1terats i on 11 fos
facil d'establir s~11des barreres entre ella mateix el 6 f.L·!vol.Li
vaig preguntar si la Georgiana pensava aoompanyar-la.

~ cap manera,. La Georgiana i ella no tenien res en comé, ni n t havien
"tingut mai. Pe],'res del l!1~nno es fflria carreo d'una r eponsabilitat tan
gran. La Ge0rgiane auria de seguir el seu ar!, i ella" l'Eliza., segui:ri
el seu.
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La Georgiana, quan no es dedicava a obrir-me el seu COI", es passava
la ID jo!,>part del dia estirada al 8ofh, impacienta1lt-se par 1 'avol'riment
amb que es vivi en aquella casa i esperant b ansie, que la eevaGi~~~~;i

torn~6 e enviar Ufla invitaoi~ per anar una tsuporada a la ciutat.
-Seria molJ; millor -solia dir- si me+n podia anar duz-an t un parell

de me sos , fUlS que tat hagu~s paaeaü,

No li vaig p:r-sguntar La1 que valla dir amb allo de "fina que tot ha-
gu~s pas:satll

, per~ auposo que es referia a l'esperat dec~s de la seva ma-
re 1 la l~gv"bre seqüela de rita funeraria. En general, l'Eliza no solia
fer-ne cae, de les queixes i de la ind lencia de la seva german~ talment
CQm si ni ella ni el seu rondineig no haguessin exi tit. Un dia, per~,
despr~s de des.er el seu 11ibre de comp-tes i de desplegar el seu brdldat,
-totde cop e li va adra98r en aquesta tern:es&

--Georgiana, no ha existit mei en tota la terra cap 6sser m~s indt11
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i absurd que tu. No tene dret a la vida, perqu no saps viure. En oomptes
dte%istir per a tu, en tu i amb tu, com ha de fer tot persona sensata,
no fas mIs que buscar d'afermar la teva feblesa en una altra persona amb
m&s energ.ia que tu. Si no trobes ningt1 que vulgu1 oarregar b una indtil,
grases, feble i fofa oom tu, oomences a lamentar-te que ata desgraciada,
que at tra.ctenmalamant, que n1ngt1 no et fa oas • .Dem4s a mEfa, l'e:xist~noia
per a tu ha de sal'un escenari de canvis id' emocaona con'Hnuas, o s1 no,
al m&n ~s una pres6. T'has de sentir admirada, festejada, afalagada , i
no pots pasear sense el ball, la música i la companyia, o b4 t'avorreixea
mortalment. s que no aps viure d'una manera independent, per tu mateixa,
presoindint dela altres? El que has de fer $s dividir el dia en parta i

assignar-li a cadascuna una tasca a acomplir, sense deixar ni un quart
d'hora, ni deu minuts, n1 oinc tan soIs, en blana, i deapré procura de
fer cada oosa, al sau torn, amb m~tode, amb r:!gida ragularitat. Així, al
dia passarh abans no t'adon1a que ha comen9atj d'aquesta manera, no dapen-
c1ras de ningd perqul, t'ajudi a matar el tempal veur"s que, alabores., no
neoeesitar~s oompanyia, ni conversa, ni les simpaties de nin,gd, 1 aesoliras
de viure amb la indapend~nQia a que tot ~sasr hum~ ha d'aepirar. Segueix
el meu oonsell. el pr~ner i l'~ltim que et dono, 1 ja veurAs que no em
necessitarlls a mi ni a ning¡1, pass! el que passi. Si no el segueixes, ai
continues oom fins ara, queixant-te, ansiosa i senae fer ree, sofr1rha
els resultats de la teva 1mbeoilitat, per dolants 1 insuportables que si-
guin. Tlho die francament, i escolta'm b', perque s1 b& no tornar' a repe-
tir el que et dir¿, jo obrar~ en oonseqH ncia. Despr~s que es mori la ma-
re, jo em rentar6 lea mane respeote a tu: a partir del moment que el seu
taüt sigui traslladat a la cripta de la Gateshead Church, tu 1 jo ene ee-
pararem i sera com si ma! no ens hagu6ss1m conegut. No et creguis que per
haver nascut dels mateixos pares, consentir~ que em turmentie amb les te-
ves queixes i lamentacions. Et dir6 m~a. si tota la ra9a humana fos esbor-
rada de la capa de la terra i qued&esim tu i jo oles, t'abandonaria al
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Vell ~n i me ni aniria al Nou.
Va serrar els 11avis.
--Podries haver-te estalviat la mol~stia de fer-me aquest sermé --va

replicar la Georg1ana--. Tothom sap que ets la persona m~s ego1st i sanse
COI' del m6n, i jo, personalment, e6c ben conscient de l'od! 1 de l'enveja
que sents envers mi. Ja m'ho vas demostrar a bastament mb la jugada que
erovas fer en 1'elaoi6 amb lord Edvdn Vere. No vas poder suportar que
m'elev&s a un rang m&s alt que tu, que tingu~ un t!tol, que fos rebuda
en oercles on tu no gosar1es ni treure-hi el nas, 1 per a1xb vas fer d'es-
pia i de delatora, i vas destruir per sempre les mev s esperances.

La Georgiana, dit a1x~t va treure el mocador 1 es v quedar somioant
durant una hora, mentre l'Eliza romanía freda i iropassible, dedioada a8-
s!duamant a la saya labor.

e
lii ha qui no valora els sentiments ge~osoe 1 nobles; pero, en aquell

cae, es tractava de dos temperaments -l'un intolel'ablement lliorda9,i l'al-

tre vilment fat- que es caracteritzaven per la manca d'aquestes virtuts.
El sentiment sense judioi oonetitueix un beuratge insubstancial; per~ si
el judioi no eeta temperat pel sentiment esdev~ una vianda massa amarga
i aepra perqu~ pugui empassar-se-la cap ésser huma.

Era una tarda de pluja 1.de vente La Georgiana s'havia quedat adormida
al aof~, amb una novel.la a la m~. L'El1.za se n'havia anat a l'esgl'sia
nov~ per assis~1r a l'ofio! re11gi~a dedicat al sant del dia, ja qua en
materia de relig16 era rígidament formal. Tant se valia el temps que fas,
ella no deixava mai de oomplir puntualmant arr~ el que cons1derava ela seus
dsures religiosos. assistia a l'esglés1a tres vegades oada diumenge, i

els altres dies de la setmana, sempre que sthi oelebressin resos i preg _
riese

Llavors selm va acudir de pujar a veure qu~ feia la moribunda, ja que
possiblement estar1a desateaa, cosa que passava sovint perqu els criats
11 dedioaven una relativa atenoi~, i la 1nfermera, com que no la vigilava
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n1n~, s'escapolia de l'habitacié sempre que podia. 1 la Bessie, b~ que
molt fidel, prou feina tania amb la saya pr~pia fa~!lia i soIs podia pu-
jar fins a la casa molt de tant an tanto Tal co esperava, vaig trobar
solit&ria la cambra de la malalta. La pacient semblava estar olt bal-
tida, amb el rostre l!vid enfonsat al coix!; el foc de la 11 r 'ap gaya.
Vaig tirar-hi més 11enya, vaig al' eglar la roba del llit, ell vaig quedar
una estona observant la meva tia, ara que ella no podia mirar-roe, 1 tot
seguit erovaig acostar a la f1nestra.

La pluja CRjli/lwW repioava violent ent oontra ala vidres, i el vent
bufava tempestu6s. 11 tLa qui jau ~ -vaig ponsar- aviat se:I'S, In~S

anlla de la contasa deIs alaments terrenals. On anirh l'aa arit/ que ara
brega por dealliurar-sa de la caroasaa material/ quan l'abandoni par f":1.?'tt

l~entre madi teya sobre el gran misteri, vaig pensar en 1 lielen ..Burn,
vaig recordar les saves 1!1timas paraules, la saya fe, la saya 01' en~a
en la igualtat de les animes quan abandonen el oos. I em somblava e 001-

tar el seu to tan placid, contemplar el seu roatre al.lid 1 espiritual,
tan da¡¡acrat, i el seu esguard sUblim, lIIentrereposava en el seu tranquil
llit de mort i delllanavaen veu bai.xa de ser retornada al si dol seu Pare
celestial ••• De sobte, una d~bil veu va mussitar al meu darrere:

- Qui hi ha aquí?
Sabia que la eenyora Raed feia dias que no enraonava. 1ra que pot el'

revivía? 'hi vaig acostar.
--S~c jo, tia Reed.

i ~s••• jo? --va fer--. Qui ou v6s? --va d manar, tot fitant-me
amb sorpresa 1 una certa alarma, per~ no pas esverada--. o ua coneo. On

és la Bassie?
-- s a la porter1a, tia.

Tial -va repetir-. i err:diu tia? vés no sou de la familia G1bson,
i, amb tot, us conec ••• Si, aquesta oara, aqueste u11s, i aquest front em
resulten fa~iliars. Us assembleu •••, sí, ua aasembleu a la Jane Eyrsl
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Jo no vaig dir res: temia causar-li una
descobria la meVa identitat.

--Aix~no obstant --va continuar--, dec estar equivocad • L mev ima-

. pressi6 molt forta si li

g1naCi6 mfenganya. Com que voldria veure la Jane ~yre, 'afiguro Ue veig
ooses que no existeixen ..De més a més, en vuit anys deu ha er oanviat molt.

Aleshores 11 va! assegurar amb afabilitat que jo era la per one. que
ella suposava i que desitjava de veure. Adonant-me que em compren! i que
tenia tots els seua sentits, 11 vaig explicar que el marit de la Bessia
m'havia anat a buscar a Thornfield.

-Estic molt malalta, ho sé -va dir-. Fa un moments he volgut tom-
bar-me de costat i he corop:rovatque no puc moure ela ate br/& • ~nce.rabo
que podré alleugii: el eu e peri t abana da n.orira quan tenim alut, pensem

, ,montente i fI.poc en el pes que ens afs1XUga en coroaquesto L nfermera ea
aqu! o estas sola?

Li vaig asssgurar que esthvem soles.
--B4. En dues ocasions tthe fet un tort i, ara, erosap greu. La pri-

mera, en rompre la promesa que ve.ig fer al roeumarit de criar-te coro a
filIa meya. Ltaltra ••• --1 es va interrompre--. Al capdavall, potser no
tingui cap importhncia --va muss1tar CQm si parlás amo ella mateixa-- i

encar-a podria poaar-sne bé, ••, i hwr.iliar-me amb el1 ~s dolor6a.
Va fer un esfor~ per oanviar de postura, per~ no va podar. Se 11 v

trasmudar la carar aemblava experimen"tar una osns9.ci6 interna; potser 1
precursora de la fi.

--Dé, he de continuar. s6c a lea portes de lfeternitat. Valdr~ más qua
1i ho digui. V~s al calaix del mau armari, obre'l i •••••• treu-ne una oar-
ta que hi trobaras.

Vaig obeir les savas instruccions.
--Llegeix-la --va ordenar.
~ carta era breu i feia.
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San,yora.
us prege gua tinguau l' bl1i tat d·enviar-me 1 t adre9 de la.

Rm~momlmw meya neboda Jane Eyre i de dir-me com est~. Tino la intenci6
d'escriura-li de seguida i valdria que vingyds a

267 La Providenoia m/ha ajudat en les mavss empreses per asse~ar-me un bon
,passar, i, com que a6c soltar i sense fills, desitjo adoptar la eva nebo-
da i deixar-lí quan em morí tota els meus bdns.

Resto atentament 'ft1!DD!llIr vostre
JohnEyre

Madeira

La carta duia data de tres anys enrere.
- Per que no me In vau dir mai res, d 'a1x~? -vaig demanar ,
--Perqu~ et detestava tant, que no hauria mogut ni un dit per afavorir-te.

No podía oblidar el teu capteniment amb mi, Jane, la fÚria amb que et vas
girar contra mi, el toamb que vas declarar que ltl'avorriesm~s que a ningt1.
del m6n. la mirada i la veu H•• &~.etan poo infantils amb que vas afirmar
que nom~s de pensar en mi senties fhstic 1 que et tl'aotava b horrible
orueltat. No podia oblidar tampoo el que jo sentia quan et vas acarar b
mi i vas abocar tot el ver! que tenies al pap: vaig sentir tanta por com
si un animal que jo hagu~s atavat n, 'hagu~s fi tat amb ul1s humana i malelt
amb veu d'home. D6na'm una mica d'aigual Afanya't!

--Estimada tia --11 vaig dir, en oferir-li l'aigaa que erodamanava--,
no hi panaeu w.~s en aix~, treiau-vos-ho del cap. Perdoneu-me pel meu llen-
guatge violent. Jo era una criatura aleshores. Han paaaa t vuit o nou anys
des de lla.vors.

No va fer cap cas del que jo 1i deia. Despr~a de beure i de respirar
profundament, va continuar.

--Et die que no he podia oblidar, tot all~, i aix! erovaig venjar,
~ volA'-léSperque el fet que el tau oncle • z2'IIt adopta'" i brinda-r"'unallar amb



U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

311

totes les eomoditata, jo no ho podi suportar. ti vaig eseriure, dient
que em sabia greu de donar-li una mala noticia, .... ja que la seva neboda
Jane Eyre era morta, que havia mort del tifus a Lowood. Ara, fes 1 que
vulguis. Pote escriure i desmentir les meves paraules; pots posar de ma-
nifest la maya falsedat quan et p1agui. Cree que tu vas n&ixer per conver-
tir-te en el meu turment. Fina a la meya darrera hora, he de ser torturada

268

. _.
pal record d'un tort que, de no havar estat per tu, ma! no hauri estat
tamptada de cometre.

--Voldria que no hi pena'ssiu m~s en atxb, tia, i que em mir'seiu
amb afecte i ulls de perd6 •••

--Tens molt mals instints --va fer ella--, i encar avui no comprenc
com has pogut resistir durant nou anys l'estricta disoiplina de l'escola
amb paciencia i mansuetu4, i no aoabar revoltant-te amb ira i violenoi •
AiXQ no ho comprendr' ma:i..

--Ele meua instints no s6n tan dolante Com v6s penseu. seScap asion da,
perb no pas venjativa. Durant molt de temps, quan ara petita, hauria vol-
gut estimar-vos, si m'ho hagu&ssiu permbs, i ara desitjo de tot cor recon-
ciliar-me amb v6s. Feu-me un peteS, tia.

, Vaig acostar-li la gaIta als llavis, per~ ella no me'l va fer. Va dir
que l'ofegava inclinant-me d'aquella manera sobre el llit i va tornar a
demanar-me aigua. Quan la vaig ajeure --ja que l'havia incorporada i aguan-
tat amb el bra9 mentre bebia--, vaig posar les mans sobre les seve , que
les tenia enterques i frades oom el gls9, per~ ella v enretirar els dits,
~ntre la seva mirada esquivava la meva.

-Esth bE1: estdmeu-ene o od.í.en-eie, com volgueu -"fTaig di.r,par fi-.
Sigui com sigui, jo us perdono de tot coro Demaneu que Déu ua perdoni tam-
bé i reposeu en pau.

Pobra donal Ara ja era massa tard perqu~ canviés de car~cter •. 'havia
odiat en vida i era, aparentment, inevitable que M'odiés encara a 1'agonia.

Llavora va entrar la infermera, seguida de la Bessie. Jo encara rn'hi
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l'vaig quedar una mitja hora ~es, tot esperent que la meva tia fes algun
gest que denot~s afecte, per~ no en va fer cap. Va r.ol,andresumida en
l'habitual sopor, i la seva ment no va tornar a donar mo tr s de lucideaa.
A la mitjanit va ~or1r. ~i les savas fillos ni jo no hi v~ aer presenta
per cloure-li els ulls. l'endama al ti, ens van anunciar ue to't8 'ha la
acabat. Aleshores ja estava amortallada. ¡'Eliza i jo va entrar a veure-
la. La Georgiana, que havia 9sclafit de consoladament el pIar, va dir que
no gosava.La Sarah eed, en altre temps robusta i en~rg1ca, ara jaia rí-
gida 1 1túm~bill las fredes parpelles li cobrien els ulls de padz-a, A l'en-
trecella i a les dures f'acc í.one hi duia.eatergi t enoara el egell de la
seva anima inexorable. Aquell cadaver erova produir un afecte e trany i

solemne. El vaig contemplar .b basards i dolor. Res en ell no rn'ln pirava
cap sentiment e tendresa, de pietat o d'esperan9a, in& tan sol una sor-
da ango1xa per les sevas penea --no pes per la perdua-- i una pregona de-
sesma, sanse pIara, davant l'horror da la mort en aquella forroa.

1'E1iza va contemplar la saya mare amb serenitat. Despr~s d'une minuta
de silenc1, va come~ar:

-Atr.b la seva cona ti tucic1haur ia pogu t viure fina a una edat mo 1t avan-.
9ada. Els dia~tos 1i han escur9at la vida.

1 llavo~s un espasme 1i va contreur la boca un instante De pr&s, va
'-"aortir de la oambra i jo la vaig seguir. i 1 'una ni l'al tI'ano hav!em

vessat ni una sola llag.rima.
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CAPtTOL VINT+i-DOS

269 El senyor Rochester m'havia donat nOff¡(~suna setmana de perm:!s, per~
va pasear un mes abana no va1g abandonar Gateshead. Jo pretenia marxar
.~ .. immediatament despr~s de lJentarrament, per~ la Georgiana em
va obllgar a quedar-me fina que ella se n'an4a a Londres, on per fi havia
estat invitada pel seu oncle, el senyor Gibson, que havia baixat par pre-
parar els funerals i arranjar ele asaumptes familiers. La Georgiana afu'-
maya que temia quedar-se sola amb l'Eliza, de qui no podia esperar 2¡~;~~
lItO en el seu abatimant, ni suport en els seus temor , ni ajuda par fer
ltequipatge. Aix! que jo vaig suportar tan b~ corovaig poder les seves
imploracions puar.ils i les sevas lamantacions agoistas, i la vaig ajudar
a eos1r i a col.locar els vest1ts al b gul. Cal't~s que, mentra jo trebal-
lava, alla no feia res, i jo pensava: "Si tu i jo haguéssim de viure sem-
pre plegadas, cosinata, les coses anirian d'una nItra manera. No m'avin-
dria pas mansament a ser l'ase deIs copa, sin~ que ja m'encarregaria jo
d'asaignar-te la tasca que et correspongu's i t'obligar1a a complir-1a,
o b~ quedaría sense zar. T ili~ procuraría que et guardasais bona part
de les teyas lamantacions poca-soltes al fons del teu pite Si tinc tanta
paci~ncia i s~c tan c~~plaant amb tu ~s perqu~ es tracta d'una situaci6
transitoria, ;1, perqu~ s'esdev en una ocas1~ tan UD trista.11

Per fi, la Georgiana va partir, per~ aloahores va ser l"liza qui am
va demanar que m'hi qued~s una setmana m s. ,ls seua projeotes absorbian tot
el seu tamps i tota la sava a.tenci~, va. sr ir, i es disposava a partir
cap a un dest! desconegu t; es paesava el dia a la seva habitaci6, tancada
par dins, ooplenant baguls, buidant calaixoa, cr iant papara, 1 tot a1%o
sense parlar amb nillb~o El que volía de mi, dono , era que atengués la
casa, reb~s les visites i contest~s les cartes de condol.

Un mat! am va anunciar que em deixava en llibertat, i va fegir,



En acomiadar-nos, em va dire
--Ad~u, cosina Jane Eyre. Que tinguis bona sort. Ets una persona as-

senyada.
--Tampoc a tu no te'n falta, se ssny, cosina Eliza, per~ tot el que

tena, aupoao que dtaqu! a un ~ restarh enterrat en un convent de Fran9a.
a cIar que ~o no be de fer-na res, i ai ... aquesta ~B la teya vocaci6,

no hi tino res a dir.
--Tena ra6 --va fer ella.
r amb aquestes paraules ene varoacomáadaz-, Per tal com no "l;1ndr~opo.r--

tunitat de tornar-me a referir a cap de les meves cosines, ero11mitar~
a dir ara que la Georgiana va fer un hon matrimon1 b un home rio 1 dia-
tingit, i que l'El1za va profeaaar oom a monja, i en l'aotualitat &s 1
superiora del convent on va fer el noviciat, al qual va donar teta la saya
fortuna.

Jo no sabia qu~ sent una persona que torna a la seva llar, despr's
dluna llarga o curta abs~ncia, oar era una sensaoi~ que no -.. -=-.~ - ,.
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--T'eatic molt reconeguda pela teus valuosoB servei i per la teya
disor'eci61 Quina difer?mcia entre viure amb una persona com tu o amb una
com la Georgiana! Tu fas el teu fet a la vida, sense molestar nin • Danlh
--va prosseguir--, FNWRC parteixo cap al Continent. 'instal.lar en una
res1d~ncia par a religioses prop de LisIe, una mena da convant, en podr!em
dir, on viur~ tranquil.la i sense qua em molesti ningd. Ero dedicar~ du-
rant un temps a l'examen deIs dogmas cat~lioo-romans, i a un cur6s astudi
dels reaultats del sistema, i si, corom'imagino, trobo que ~s el que per-
met de fer les coses b~ i ordenada.ment, abraparé la fe romana i probablernont
em :far& monja.

No vaig manifestar sorpresa par aquesta resoluci6 1 no vaig intentar
pas de disuadir-la'n. "Els hll.bits-va1g pensar- t'an1ran oom l'anell al
dit. Que et provi!"
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l'havia exper1mentada mai. Havia sabut, quan sr petit, qu se sentia
en tornar a .... Gateshead, despr's d'una llarga passejada, i re re una
repulsa per fel"cara de !red o estar malhumorosa, i posteriorment, quan
tornavem de l'església a Lowood, amb l'ansia de trobar un bon foo i poder
fer un bon sopar, i no trobar-hi i urla oosa ni l'altra. Cap' 'aquell
retorna no era masaa piaau plaent ni desitjablel cap imant no m'atrei
cap a un punt determinat, bo i augmen ant la for9a d'atraoci6 a mid que
m thi acostava ..Per tant, el retorn a Thornfield era una experiencia que,
encara haVia de fer.

El viatga va ser avorrit, molt avorritc una jornada de cinqu&~ta mil-
les, una nit en un hostal i cinquanta milles más a l'endemh. Durant les
primeres dotze hores, vaig pensar en els darrers momenta de la meya tia.
&n semblava veure el seu rostre trasmudat i cerós, i sentir la ava alte-
rada veu. Recordava l'enterramont el taüt, la oarrossa fúnebre, la odmi-
tiva d'arrendataris i de ~iats --de parents n'hi havia molt poos--, la
cripta, ltesglésia silenoiosa i l'ofici solemne. Despr~s, vaig pensar en
la Georgiana i en l'Eliza: 1 'una me l'imaginava brillant en una sala de
ball, i l'altra, ocupant una oe1.la conventual, i em vaig dedicar a ana.l:1.t-
zar i comparar les pecu11aritats deIs seus respectius oaractera i persona-
litats. Lfarribada al ve pre a la gran ciuta't de va esva1r aquests
pensa ents: la nit els va desviar oap a d'altres direccions. Ajaguda al
mau llit de v1atgera, vaig substituir els records per cavil.laoions 80-

bre l'esdevenidor.
271 Tornava a ThJ)l1nfield,pero, quant de tempe lH'hiestaria. allí? No pas

massa, n'estava segura. En l'endemigt la senyora Fairfax mrhavia esorit,
dient que e1s invítats ja no hi eren i que el senyor oohester se n'havia
anat a Londres teia tres setmanes, pero que en tornaria al cap d'uns quin-
ze dies m~s. La senyora Fairfax suposava que havia anat afer els prepara-
tius per HZ a la boda, ja que havia parlat de comprar un cotxe nou. A
ella 1i resultava insolita la idea que el aeu senyor es oas~a amb la
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aenyoreta l!1..gram, pero aegone que cou.en t v to thom, 1 j tj r pel que
ella mateixa havia vist, a no podir dubtar ue el oasament se celebraria
aviat. " [,101t inc:redula deve ser, i ho d. bt~veu t -vaig comen tal' mental-
mont-. Do no en tino e P, El dubte t ti

1a Sí;; 'üent re nt que e vaig fer eral H ' on anll>~'?" Tota la ni t

vaig somier la esnyor-e ta 1ngram. A la Il,atinada, en un somní, r 1 t vivid,
ella em tancava les orbee de Tho n~iéld i m" die a que ~0guís
un altre amo!, mentre el ~enyor Roche ter en< observava totos duea, WJb
eLs bz-acos plegats, tot fJomrient sarcaaUOaI¡¡ell!;.

~o havia notificat a la ser~ora Fairfax el dia exacte del meu retorr.,
oar no voLí.a qua emviessin ca cotxe a buscar-me a .dllcote. '1lenia el pro-
pcsit de fer el cam! a peu, ·ranquil.lament, tota aola, i així, t:.cfJpr~s
de deiXar l'equipatge a. cura de l 'hostalel', cap ella a leo a e la tal'da
d'un mes de juny,~aie sortir de la George nn 1 vaig enfilar l'an 1c caro!

de Thornj:~ield, .. lia sendera que en bona parí sle tenia a deIst aam a .ra
prats i que era poa freqftantada en l'actualitat.

Si bé no era una ~ ° espl~ndida tarda d'estiu, feía bo i mmw.w
l'aire era do19~ EIs segadora de tena anaven par feina als campa que flan-
qu.ejaven tot el carll!. El ce L, si b~ estava lllig nlSvol, pror.aetia bon temps.
]1 blau --on era viaible-- era intens 1 .... cIar, i leo capea de n~volB,
primes i altes. Tam 6 el ponent era oal1 , sense el vel de oap boira. sem-
blava que hi hab"U~s una foguera, un al ter ar- ent rare 1'ho i tzt1 ¡..armori
i vapor-da, d "on or"ien llances d tuna va ineLl.o daunada ,

A mida ue el cam! s'escu '9ava al meu davant, e ~entia ro e contenta,
fina al pun t que em -~ai aturar per .)re n ter-me el motiu d ' aquella ale-
o-ria, ja qúe, en real1 tat, no ara a casa meva on anava, ni al neu aojorn
per,.anent, ni tan soIs a un 110c on alguna amics de l'anima m'eaperessin
amb impaci~mcia. "La senyora Fairfa:x:mt acollirll anb un plaoid eomr fur-e,
seguI'aL'".ont-vaig penaaz-s--, i 1'd~le picar~ de mana i oomencaz-a El sal ti-
ronar en veure'm, pero tu aapa prou b~ que ~a un altre qu1 tena 1 oap
i no pes elles, 1 que el1 no pansa en tu."



Veniu, veniu, si ue plaul

vuposo que vaig avan~ar, perú no sabria pas dir com, ja que b pz ou
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Par~ hi ha res de m~s obstinat que la jov ntut? s tan orb corn la

272

inexperiencia? Tant 1 'una COlTl l'altra afir ,aven que ora prou plner audir
del privilegi de tornar a veure el senyor Rochester, tant si e11 e mira
a mi com si no, i encara afegien: If Cuita, cuita t Busca la seva companyia
rnentre puguis, perque dlaqu:! a uns pocs dias o unes setrnanes, coro a molt,
et separaras d 'ell per sempre 1 ff 1 aleshores vaig of gar una agonia JIlIImlooli:a

nou nada --una cosa deforr.e que no podia deixar cr~ixer-- i vaig arrencar
,a correr.
Tamb~ als campa de Thornfie1d seguen fenc, o,e ben dit, els segadora

han plegat i tornen cap a casa, amb le eines a l'espatlla, just quan jo
hi arribo. Uomés em falta travessar un parell do prats i, deopr s, no, El

em "it!awd caldra creuar la carretera i ja seré a leo portoo r ixados del
patL (¿uantes roses hi ha a les tanques! Pero no m'aturo a collir-ne, d
tant coro friso per arribar a7g.asa. Passo per sota d'una alta englantina,
que fa una volta sobre el cam:! amb les se es branques }Jlenes de flora, i

veig l'estret portell amb graons de padra i ••• el senyor Rochester, qua
hi seu, amb un llibre i un 11apia a la ma, est escrivint.

Bé, no ~s pas ul'lfantasma, pero, aix~ no obstant, experimonto un es-
trerniment nervi6s: por un inf;:ltant,pordo el control de wi matoixa.
significa aixo? No ero pensava pas que remolaria 'aquesta manora quan el
veuria, ni que perdria la veu o la capacita t de T oure 'r. en la seva pro-
sencia. _Iaur~ de recular tan bon punt ell.pugu.í mouz-e, per no aparoixer
al seu davant "Lremolooa CO. una xím leta. venee un altre ca 1.par anar
fina a la casa. 1ero ni que n'hagu~a coneguts vint, de res no e serviría,
perque ja !l. 'ha vá st ,

Caram! --exclama, í deixa el llibre i el llapis--. Ja oou aqu1.t

feines ora conscíent dele meua mov' ente i ols intentava aparontar tran-
quil.li tat, aix:! co.., aobr-eto t , dominar els rn!scul de la cara que, inso-
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lent .ent rebels contra la meva voluntat, a 'obetinaven a e pressar el que
jo havia decidi t d ' oeul tar. Per , coro ei ta ' h agu ~ 1)0" t un vel vaig poder
presentar e al se davant b tota la conpo~tura possib1e.

Així que ~s la Jane Byre, eh? Veniu ae illcote, in' eu? ;; as
res etracta d 'una de los vcc tz-es r'areses: rm/ eranar- un cotze por 'cal de vonirc.

amb grao te~rabas~allBHWdWRWW,~~NWceHN~~er la carretera coro qualsavol ortal, oin6 pre30 tar-
s:l¡lenciQsau'ontse¡prop de ~a casa al capvespre, talmant com una aparici6. ~ dirnonis

273

11 'heu fet, e la vostra vida, durant tot aque t nes'?
»--Ee estat al co tat da la meva 'tia, enyor, que ja s 'ha 1 ort.
- Una resposta ben pr~pia de la Jane Eyre! ,~ueel' rm e La em prote-

geixi,n! ü La primera co a que em diu, en trobar-me aqu1 tot eoI a la oai-
guda de la tarda, ~s que ve de l' al tre 0:6n, de la casa deIs morta I .Ji go-
sava, us tocaria, por veure si sou de carn i ossos o b una vioi6! Ver~

# 1l11r::.'ieIabans intentaria d'agafar un foc follet deIs pantans. Ah, murriaj/--va
afegir, despr~s d'una pausa--. Tot un mes lluny de .1 í segur que ja m~ha-
v!eu oblidat del totl

Pressentia que experimentaría un vertader plaer en reunir-me amb el
senyor Rochester de nou, b~ que amargantejat pel temor que aviat deixaria
de ser el meu o i pel convenciment que jo no si ificava re:;;
per a ello Per~ posse!a (Si m6s no, m'ho somblavt:ia n")

uiWJ:5iQ__ felicítat, que ta.star-ne ni que foo:....in
tirava als ocalls esgarriats i e tranys coro jo,

una capacá tat tan gran

les engrunes que
consti tuia un goig il1nena, ca aeus úl tims motc van ser oom un b""lsam:
semb1aven indicar que, per a eLl, era mol t i!'lIportan'tsaber sí 1'havia ooli-
dat o no. jQ¡mr 1 havia parlat de Thornfield coro si fos casa eva ••• Tant
de bol

No s 'apartava del portel1, i a i em recava de de. anar-li que e 1 dei-
x~s passar. Li vaig preb~tar si havia estat a Londres.

-031.. ciuposo que ho sabeu pela vostros poders de divinaci6.
--La senyora Fa~fax M'ho deia en una carta.
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I us hi informava del que hi vaig anar afer?
Oh, sí, senyor! Totho ho ~abia.

-Heu de veure el co tae , Jane, i dir- e francamont si con idereu que
s ap_opiat per a la senyora oehester i si no semblara la reina Boadicoa,

quan es reclini sobre aquells coixins por-pr ats , Voldria, Jane, 01' una
.í.ca 1!'E:~S par encóa per fer ,n~s bcna parella amb la lanche, Digueu- ,e: vés

que sou una fada, no podrieu donar-me un í'iltz-e , roali tzar un conjur o una
cosa d' aquestes, per convertir-me en un neme ben p!lDntami

--Aix~ no entra dins les possibilitats do la
a tz-ao tdu?

.. ,aB~a, sonyor --vaig reo-
pond:ro, mentre pensava: "L'~nic conjul: que cal s6n €lIs ullu 'una ona oru-
da. Per a ella ja en sou pi-ou, d'atractiu. 0, r.és ben dit, la vOLtr' aeve-«

ri tat és 1l.~S atractiva que no pas la beLl.eea ;"

per a mi incomprensible. Aquesta vegada, no va prestar atenci6 a la meya
~1 brueca resposta, pero em va aonzdur-e amb aquell somriure tan ,tlarticulür

. ~ . lamblava. .,~ que n0Ll130 feia en rares ocasJ.ons. MEK/com J.consJ.deres que no era con-
venient par ser apliC~ a les situacions vulgars: en el1~ apareixia el
vertader resplendor de l'~nima, i ara el projectava sobre meu.

--Passeu, Janet --va fer, bo i apartant-se cap a un costat del portoll--,
aneu a casa i deixeu reposar els fatigats peue ts ca 1inadors a le. llar d 'un
amac ,

L'única cosa que jo havia de fer era obeir-Io en ailenci: por a mi, so-
bravan les paraules. Vaig passar pel seu costat sense dir roa, amb el pro-
posi t de dei.."'Car-localladam.ent. Amb tot, un impuls em va obligar a a tuz-ar-,

me, i una for9a de econaguda em va fer terbar de COI;.

--Gracias, senyor Rochester --li vaig dir, com si parl~d al~ altre

214

dintro n.eu a. pesar de mi rtlateixa-, per la vostra gran .abilitat. Ectic
rolt contenta e tornar-vos a veure i e nGidero que on si6~i que ~6seoteu,
esta la r.eva llar, la meva única llar.

1 eu vaig allunyar tan de pr eaea , que ifícilment m' hauria po t acon-.
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se'~uir ni que s'ho hagués proposat. La paLita Ad le quasi es va tornar
poja d' elegria quan eln va veure. La senyora Fairf mil va 8collir b la
seva acostumada af'abilitat, la Leah, a b un somriura, i 'ins i tot la 0-

phie ero va dir tlbon soi1'" b alegria. _quella rece'pci~ ~ va resultar I101t

plaent. No hi ha felici tat 1L~S .,,;oranque sentir-se estir at per los er on
que et vol ten i veure que la teya presencia augmenta la seva satisfacci6.

Aquell ve spr e , vad.g cloure ols ullo a 1 "e sdev anidor i 8lI V ig

~ 3. 'ore11a a la veu eme no arava d t ad rertir-¡ e sobre el momerrt

ancar

de la separaci6 que s'acostava i el posterior dolor. En cabar de .rondre
el te, n,entre la eenyoz-a Fairf'ax es poeava a fe!' r-i tja, jo n¡'a....seia en una
cadira baiXa al sau costat, i l'Adele. 8.enoll da a 1- catifa, ~'arr ulia
oontra mi; una sensaci6 da mutu afeote va seroblar que ens e boloallav,
com un cercle d'~uria au. Vaig elevar una preg~'ia ,luda, demanant quo no
ene se:par~ssinlni llavora ni maá , per~ quan el senyor Roche sten va lII:IUaür

entrar, sen se anunciar-se, i ans contempla complagut davant l'eepectacle
d'aquell grup tan amigable, 'luan va dir que suposava que l'anciana dm!a
estaria contenta ara que havia tornat la seva filIa adoptiva, i va aferir
que veía que 1 t Adele semblava "prtte ~ cr<2.~leL~a ...;petite maman An~~_II,
quasi vaig comen9Rr a alimentar l'esperan a que ell, fin¡::¡i tot desprds
de casar-se, ella conserveeda d.'alguna rcanez-asota la seva proteccí6 i no
ena privaria en absolut del brillant resplendor de la oeva pres ncia •

.Al meu retorn a Thornfield Hall va ser,;'\.tir-neuna mntr quinzena do tran-
quil.litat absoluta. liingt!no deia res r eapec te al casarr.entde l'amo, lli
jo veia que fessin cap mena de prpparatiu per a un esdeveniment semblante
Gaireb~ cada dia preguntava a la senyora !'airí'axsi eabia que a'haguAs de-
cidi t alguna cosa, i la seva recposta era aen.pre negativa • .3e,-,on~que va
dir, una sola vegada b.avia formulat la preGunta al senyor flochester sobre
'luan pensava dur la n~via a casa, pero ell havia contestat .b una bro fa

i una expressi~ mofeta, i la dona no n'havia tret l'aigua clara.
Una cosa que em sorpDenia ,olt era que el senyor bochaster no foia
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visi tes a Ingr Park. ~i bé estava situat a vint milI s,ña~*-~~~~
al lími t ti'un al tre comtat, que era aquell distanoia ,el'a un enan.or at ar-

215

dent? Un genet tan exert i infatigable com el senyor Roche ter la recor-
reria en un matí a caval!. Vaig con.encar a acaronar G..,perancea que no te-
nia mo tí.u pea: eonesbre-las: que el co ,¡;.rom:lss'.hab"ll~S ompu t , que el l' 01'

no hagués tingu't cap fonament, que una de les dues parts ha ~s oanv át
d'opinió. Solia estudiar el rostra del senyor Rochester per veure si hi
deacobria alguna ex:pressió de tri."tesa o d '~nuig, pero I ai la seva cara no

IL'havia semblat tan serena i exe :pta de als hUllora. Ji, en els mOrDents
que la meva deixabla i jo passavam amb ell, al meu e perit deque1a i e
sobrevenia un inevitable abatiment, seIllb1avaque encara e..,devenia ~s 81e-
gre. ~ai nom'havi8 cridat a la seva presencia cOü aleohoree, nai no h'via
estat tan a:ma¡.blea ..b mi i ma.í, ai Las l, no 1 'havia astiL at jo tant a 011.

<:»
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e tl1'OL V -I-'l'REI.:J

276 A .itjans d'estiu, el temp era eSl1endid sobre An laterra, b un cel

t ' 1 t d' t d ve í.en en una succe~~l.·6d~esan pur lo un so an ra aan , cororares vega es 9 u_ I

tan perllongada, i ni tan soIs en jornades aillades. Era oomsi un eobart

de d í es i talians hague sadn arl'ibat del sud, talulent una volior de meravel-

losos oce11a rigratoris, i s'haguessin aturat a reposar aIs ponya-sogats

el' Albion. Ea fena hav í,a estat segat; eLs camp deLa vol tanta de Thornf'ield

mera frui te; eLs boscos i les tanques, ufanosos, amb totaD les bzanquas

atapeides de fulles de color verd fose, que contrastava .b la eLana vel'-

dar de les prades benyades pel sol.

Una tarda d.'aquell sstiu, l 'Adele, que f-J 'havia cansat .01t co l.Línt

maduixes silvest:res a Hay Lane, se n'havia ana t a dormir a posta de sol.

Jo erovaig quedax al seu costat fine que es va adormir i despr~s vaig bai-

xar al jardi.

Era 1'hora lJ¡~sdoLea de les vint-i-quatre,rihl·'wrfliJa quan "el d.í.ahavia

balafiat el foc ardentll, i la rosada gueia fresca sobre la plana ardorosa

i eLe c1 s abz-uaa+a, 011 el sol aoacava de dauafl;il·tixer, uence la fUI ar a1la

deLs m1vols, s 'hi astenia ara una I agn!fica tacli porp~rada, ardenf COII el
0,./

robí i corola flama de la fornal, que sorgia del uarrere d'un tur6 i '06-

aampavacap amunt i a tota l' pIaria da l'horitzó, tornant-se oada vaga-

da !LE1s clara a mida que arribava a la meitat del celo A levant, el fir-

mamentera d'un blau intens i s'engalanava a b la seva modosta genrr'a, un

estel solitario 10 trigaria a sortir, faronara, la lluna, pero encara

s'ocultava rara l'horitz6.

Vaig pas ajar una estona per la vorera de davant la cao , per~ ~a

subtil iban coneguda fIaire (la d'un cigar), que sortia per la finestra

de la. biblioteca, que estava un paraobezta, eu va lar co..lYl'endroque a

podien veure, i e.Leshor-es erovaig ficar a 3. 'hort. ! possibla de trobar
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un indret H~S arrecerat i paradisíac; un r.ur raoLf aIt el tancava per la
banda del pati, i, a l'altra, una avinguda de faigs el separava el prat
de davant de casa. Al fmns, una tanca enfonsada constitula l'dnica separa-
ci6 que aillava l'hort deIs camps solitaris, i una sinuosa sendera, flan-
quejada de llorers i que moria en un castanyer egant voltat d'un banc cir-
cular, condula a l'altre cap de la tanca. Allí un podia pa~sejar sense el'
visto 1 entre queia aquella rosada, re aya aquell silenci i es congriava
aquell resplendor, jo em sentia capa~ de viure eternament en aquell ,hiante
Perb qua.n tot just havia f'etunes passes entro ala parterres de flora i ala
arbres fruiters, a la part alta del elos, il.luminada ara per la 1lun de
la lluna que acabava de sortir, elOvaig aturar, no pac perqu hagu ~ sontit
cap soroll, ni perqu~ hagués vist ros, sinó perq
nou una cal ida fra~ancia.

acabava de percebro do

277 Les onglantinea, ela espernallaca, Di~~~~' el jess .ins, loo clavelli-
ne s i eLs rosers ja. teia estona que contribuien a por fun ar amb 1013 aevo e
flaires el aacrifiei vespra1: aquella nova fIaire no procedia deIs arbustos
ni de les flora, ainó que procedia --jo ho sabia ben bé-- del cigar del
senyor Rochester. Jo ~ue miro al meu vcltant i e:i:>colto.Veig ela arbrec
carregata de fruita. ~ento refilar un rosoinyol en un boaquet a ,itja milI
de distancia: no es veu cap foru.a que es mogud , ni se senten pas oa, po o
aquella fra)mcia es fa ~a intensa. He de volar. J 'ene ino cap al lortell
que d6na als camps L, en aque11 mo ent, veig ey ....enyor Rochester que el ·tra..J-
pasaa. Jo que r 'aturo, tot procurant de passar desapercebuda sota l'houra
que cobreix el rr.ur• .:>et,uramentno G 'hi estara mol ta e s tona, sin que torna-
ra por on ha vingut, i si en. quedo quf.eta no o veur á ,

Pero, no. ~l capvespro ~s tan plaent par a el1 com par a mi, i aquell
antic jara! li resulta igualment atractiu. Cau-ina lentament, ara aLcarrt

les branques d'una grossella per contemplar els fruits, tan grosaoa com
prunes, .19 qu~ n 'estan farcides, adés acotant-ee per ensumar l'olor d "unas
flora o b~ par admirar-ne les perles de la rosada sobre ela p tala. Una
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papallona enorme passa br~nzint pel meu costat i s'atura en una planta als
peus del senyor Rochester. '11 la veu i ~'inc1ina per ex inar-l.

"Ara que esta girat d'asquena -vaig pensar- i que eat distrot, ot-
sar, si camino senso far soroll, me'n podr~ anar sense que ero senti."

Vaig caminar per la vora coborta d'herba, per tal que al cruixit de
la grava no en tra!s. 111 era dret entro els parterres, a un parell de
iardes d'on havia de pasear jo. Ser..blavaabsort en la conteUlplaci6 de la
papallona. "Ara pod.r~ passar tranquil.l ent" , vaig dir-me. entre travoo-
sava la seva ombra, que la Llun, de la. lluna pr-o joctava sobre el ca n:!,011
va dir, senso tambar-se:

-Veniu a veure aquesta preciositat, Jane.
Jo no havia fot gens de soroll; ell no tenia pa ulls al clatoll¡.por

ventura la seva ornbra era sensible? De primer, om vaig sobresaltar, poro
despr~s me li vaig acostar.

--Guaiteu quines ales que t~ -va afeGir--. Ero recorda ols lepid~pter~
de les 1ndies OMcidentals. No n'havia vist ~ai cap de tan gros i tan bell

\
a Anglaterra. Ah, ja ha volat!

La papallona s'allunyava rabent. Jo t8ffib~vaig iniciar t:!midament la
retirada, pero el senyor Rochester em va se 'uir, i,~uan vare arribar al
portell, va fer:

--Veniu. 's una llastima tancar-se a easa en un nit tan e~pl ndida.
No cree que nin~ vulgui anar-se'n a dormir davant d'aquesta posta de 001
que la Iluna comtempla des de l'altra banda de l'horitz6.

Un de Ls meus defectes ~ qua, per bé quo habi tualn.ent tine la llangua
prompta a l'espond.re,hi ha vagadas qua no s~ trobar les paraules adequadas
per donar una excusa, i aixo sampre coincideix beIs mo enta ro s cr!tics,
quan ~s espeeialmant necessari comptar amb la paraula 1'aeil o amb
un pretext plausible per salvar una situaci6 penosa. ~o m'a~ adava de pa-

2"(8 ssejar tota sola b el senyor rtochester a aquelles hor~s per l'h rt om-
briu, paro no vaig saber al.legar un otiu par deixar-lo. El vaig 'e ir

amo passos lents, pensant com m'ho faria par a11iberar- e 'aquella co ~
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plicaei~, per~ ell semblava tan ser~ i tan serié , que e vaig avergonyir
de1a meue temoral el mal --si mal hi havia on'hlpOd1a haver-- aparentment
rala en mi solament, car ell n'era 1nconsc!ent i estava tranquile

--Jane --va comen9Br, quan anfilhrem la sendera deIs llorera i ens varo
enoaminar lentament cap a la tanca enfonsada i el castanyer d 1 bano--, 01
que Thornfield ~s un lloc molt agradable a l'estiu?

,11
- lo, se.nyor.
--En certa manera, us deveu sent~· lligada a la casa, perqu~ sabeu apre-

ciar la ballesa i ten!u molt deaenvolupada la oapaoitat afectiva.
-Efectivamant, m'hi sento lligada, a Thornfield.
--1 par b~ que no m'explico paa per qu~, m'adono que tamb~ heu poaat

afecte a aquesta criatura tan beneita i .. fine i tot a la in nu aenyora
Fairfax.

--sI, senyor. De manera diferant, sento afecte per totes dues.
__ 1 ji sabria greu haver da separar-vos d'elles?
-síil
__ Quina 11hstimal --va fer, amb un sospir. Despr~s d'una pausa, va

continuarl-- En aquesta vida sempre passa que, tan bon punt trobes un 1100
on t'hi estas a gust, santa una veu que et commina a abandonar-lo, ja que
llhora del repos a'ha acabat.

_ Voleu dir que he de rnarxar, senyor? -vaig demanar-. He da deixar
'I'hol'nfield?

--Cree qua s!, Jane. Em sap ~~eu, Janet, pero no h1 ha m~a remei.
Va ser CGro si hagu's rebut un oop, par~ no vaig deixar-me abatre.
--~olt b~, sanyor. Eropreparar' per quan em donau l'ordre d'anar-me'n
--1'ordre, he da donar-vas-la aquest vespre mateix.
--Aixo vol dir que us caseu, senyor?
--Ex-ac-ta-ment. Amb la sagacitat de costum, l·heu encertada.
__ Aviat, sanyor?
--Molt aviat, asti •••, vdll dir, senyoreta eyre. Com recordareu, Jane,

la primera vagada que jo, o el senyor Rumor, ua varo informar de la meya
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1nteno1~ dtoferi:r al meu bascoll de soltar al sagrat jou del .atrlmoni,
d'aool11:r la senyoreta Ingram a l'esoalf de la meya sina •••, entre els meua
ora90S ••• (i auo que ella fa un bon bra9at, pero aquesta no ~e la qüe ti6:
un no pot mai dir que en t~ massa 'una cosa tan exc l.le t COlll la meya
bella Blanclle).. Doncs, bd, coro anava dien ....";;sc01tau-¡o,a,Jane lo vull
ni pensar que tombeu el cap per contemplar una altr papallona, oi? ixo
no era m~s que una pepa marieta, criaura, "volant ca. a la llar". He de

ci6 que jo tant respecto en v6s, b aquella cautela, pLudancia i humilitat
q~e corresponen a la vostra posici6, que, en el cas que jo e casJa amb la
senyoreta. In ·raro,valdria m~s que v6s i l' Ad'hle us n' an s;:¡iuabana de ca-
sa. Passo per alt la mena de taca calumniosa que aquesta aug~er nci imposB
sobre el caracter d.e la meva estimada. En efecte, quan sez-eu llu.ay, J°an.et,
traotar~ d'oblidar-la i nom~s tindr~ en compta isw.w.ww ....... el que t~

d'assenyat, de tal manera que he decidit convertir-la en la meva l{nia do
conducta. L'Ade1e sera enviada a Pescola, i vés, senyorata Eyre, hau de
buscar una nova 001.100aci6.

--S!, aenyor. Posar~ un anunei iD~ediatament, i mantrestant, aupo o •••
Anava a dir: "eupoao que podrd estar-me aquí, fina qua troo! un al tl'e

sostre que m'aculli", pero vaig callar, tot considerant que no podia arris-
car-me a pronunciar una :frase 1larga, Cal' -tan ia no podar dominar la veu ,

--D'aqu! a un mea, espero ser un home oaaat --va oontinuar el Gonyor
Rochester--, i, en l*endemig, eo dedicar~ a buscar-vos una ool.10caci6 i

llar.
--Gracies, enyor. Ero sap grau donar-vos •••

Oh, no, res d'agralments! Considero que quan un subordinat comple1X
amb el seu deure tan bt1 corov6s heu co plert el vostre, t6 una mena de dret
a reclamar del seu amo la peti ta ajuda que aquaat li pot brindar. Aixo ~s
aix!, i la meva futura sogra ja m'ha parlat dluna ocüpaci6 que egurament
us convind.¡·a:es tracta d'encarregar-se de Peducació de lea cinc filIes

- - --- --
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de la senyora Dionysius O'Gall, de Bitternutt Lodge, Connaught. Aixo gs a
Irlanda« Ua agradara Irlanda. Segons que diuen, els irlandesoB s~n molt
afeotuosos.

--~s molt lluny, senyor.
-- Que hi fa, aix~? A una neis del vostre tremp no oreo pas ua l'6s-

panti un viatge per llarg que sigui.
-No &8 el viatge, sin~ la distancia, i despr&s el mar, que ée una

barrera que erosepararía de •••
- De qu~, Jane?
--DtAnglaterra i de Thornfield, i•••
- 1?
--De vós, senyor.

280

Ro vaig dir quasi involunt~iament, i, per tal OOro no eropodia oontro-
lar, les 11 grimes lliscaren galtes avall. No plorava, per~, amb eangloto
sorollosos, sin¿ silenoiosament. La menoi~ de la senyora O'Gall i de Bit-
ternutt Lodge m'havia glayat el cor, i m~s encara el pensament del mar, re-
voltat i escumés, destinat, segons que eemblava, d'interposar-se entre la
meva persona i aquell home que caminava al meu eostat. Tamb~ em produia un
~fred rememorar la immensitat de l'oceh que conetitula la riqueaa, el rang,
la classe, el qual em separava draquell a qui aetimava dtuna maner inevi-
table i natural.

--te molt lluny --vaig repetir.
--Ho ~s, ben eert. 1 quan sigueu a Bitternutt Lodge, Connaughtt Irlanda,

110 us tOTnar~ a veure ma! m~s, Jane. Aix~ 4s indubtable. N"o cree :pasque
hi vagi mai, a Irlandac gs un país que no rn'atreu massa. Rem estat bona

. . J ?am~cs, o~, ftDe.
-sí, senyor,
--1 quan els awics estan a punt de separar-se, procuren de pasear el

POú temps que els resta :plegate. Veniu! Parlem tranquil.lament del viatge
i de la.separaci&, ni que sigui durant una mitja hora, mentre ele estels
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van aparaixent al cel tan distant. Vaniu, se í em aqu:!, al bano del cas e .~
nyer de ve11as arrala •• aurero aqu! tr~1quil.l ant queet vespr , ja que
el nostre dest!~s de no tornar a asseura'ns junts mai s.

Erova fer eaure i tamb~ a seure ell~
-El viatge a Irlanda ~s llarg, Jar.et, i ea. aa mol t da re haver

d'obligar la meya petita au.iga a fer una travessia tan !nc mod.a. er~,
com us podría ajudar, si no? Vós sentiu alguna cosa per mi, Jane?

Aquesta vagada no vaig poder ras ondre; se m'havia para.t eJ.001',

--Perqu~ de vegadas jo experimento un eotrar~ entimant per v~s --va
continuar--, sobz-etot quan us tino al meu co tat, con ar-a.. is

torJamentcostat eaquez-re del pi t 11i tingu s una corda unada b un nu
om si al

inextrioable
a una oorda similar sijuada a la part corresponent del voctre pito I ~i
aquell enddinon.í.at canal i dues-centos milles de ter:r.a arriban a separar-nos,

em temo que aquesta. corda que ens uneix es trencarh, i estí,cseBUr que , ales-
hores, sofrir~ una hemorragia interna. Quant a v6s•••, vós m'oblidareu.

--Aix~ wai1 senyor! Vós aabeu •••
No vaig poder continuar.

Sentiu oom oanta aquest rossinyol al bOBe, Jane? E cclte~!
Vaig escoltar i, de sobte, em vaig posar a plorar convulsivament, por-

qu~ no erovaie' poder aguantar más, i l' ango íxa que sen ti (:jJ f'eia tr'3rnolar

cia al des1g que ma no hagu~s nascu t ni OJai hagu~s mrwmm arribat a 'I'horn-
field.

Tant us dol l!la.!'xard'aqu!?
La torta emooi~, causada pel dolor i l'amor que sentia dina el pit,

281
em dominava, mentre jo em deba tia par sobreposar-me, per tornar a ser
meatressa de mi mateixa iu tJ s1., per poder parlar.

-Ero dol abandonar Thornfield. :Jetimo T'nornfield, i l'estimo peI'quE'!
aqu! he vi~out una vida plana i agradable, mo entaniament si n~c no) p9r··
que aqu! no he estat trepitjada, ni petrifioada, ni rebaixada a viure amb
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esperita inferiora, ni· exclosa da la relaci6 ~ b tot all~ que e superior,
dinMlic i brillante He pogut enraonar, cara a cara, a.b una pereon que
admiro, en el tracte amb la qua! erodalecto ••• , que posae ix una ont obar-
ta, vigorosa, original. Us he conag t a v6s, senyor Roches ar, i lt'ecpanta
i m'angoixa pansar qua he de separar e de v6s per sampre. Reconee que ha
de partir, per~ ho reconec com podria reconaixer la necassitat de morir.

- 1que us obliga a n:arxar? -va pzegun'tar de sobte.
-V68 mateix u'ho hau lantejat, senyor.
-- Arran de qu~?
--Arran de la senyoreta Ingram, la vostra noble i bella prumesa.
- La meya pro.esa? Quina pron.esa? Jo no en tinc, de pr-ore sa l

--ier~ en tindreu.

-Aleshores me n'he d'anar •••, v6s mateix: ho hau dit.
-No: v·6s us heu da quedar! Ho juro ••'.i coro hi ha Déu que complir el

,jurament!
--1 jo die que le r'he d'anar! --vaig replicar, b vehemencia--. Uo

penseu que podria viure aqu! sense sal' res per a v6s? Ua pan au que 060
un au tbma't, una maquina senae senti ..ants humana? (,.~epuc consentir qua em
treguin al pa da la boca i l'aigua vital del ot, sense sofrir? Us ponsou
que, perque s6c pobra., obscula, lletja i poca cosa, no tine ni COI' ni i-
ma? Dones us equivoquau! Tine tant de COI' i dtani a com v6s! 1 i D~ M'ha-
gu~s atore;a'~bellesa i riquases, prou que hauz-La proeurat que ua resul t6s

+an amarg separ-ar=voe de ni eom ho ~s par a mi separar-me de v6s. ¡ ue
parlo'yrascindint deIs convencionalismes, com si ane ha.guássim deeompallagat
d'aquesta carn mortal: ~s el meu asporit que 'adrsya al vostre, com ci
ja r6ssim más enlla de la tamba, i ans trob~ssim als peuo de D~u, en un
pIe d'igualtat, ja que en esperit ho som!

-- Ho som! --va repetir el sanyor Rochester--. Així --va afeg1r, a.bra-
9an t-me , estrenyent-me contra el seu pit i unint els seu llavis a.le ouo-,
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aix!, Jane!
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iI • I .. I
-':>l., aJ.XJ.,senyor -vaig re licar-, i po t sez-no tant aJ.XJ.,perqu

sou un home casat ••• o coro si ho f6~siu, ~.b una dona ue no Uo a riba ni
a la 801a de la sabata, amb la qual no teniu res en cOlrl1••• t ni puc e e r e
que l'estimeu realment, perque he vist i he sentit coro l'escarníeu. Jo no
la veuria amb bons ulls una alian9a semblant, per tant, s6c illo~ que
v6s ••• Deixeu-me roarxar!

-- ~ A on, Jane? A Irlanda?
--~1 ••• ,~ Irlanda. He dit el que pensava, i ara ja ne1n pue anar a

qualsevol lloc.
--Jane, quedeu-vos quieta. No lluiteu d'aquesta manera, oom un ~cel1

f.ren~tic que slarrenqu~s les plomes en la sava dasesperacl •
-No s6c un oca11, i no he caigut en cap parany. ,36cun ~.,ser huma

lliure amb voluntat prbpia, que ara exo:r:cir~ per abandonar-vos.
Fen t un al tre asfory, em vaig allibe1'ar i a J vaig quedar dreta al cou

davant.
TT

--1 la vostra voluntat decidirh el vostre est1 --va fer all--.X ofa-
reixo el roeu cor, la meya m~ i una part de tots ela meu b6ns.

--ústau rapra entant una farsa, que simplemant ero fa riure.
-'Ls damano que visqueu sempre al roeu costat, que si eu el meu seeon jo,

la mava millor companya a la terra.
-Respecte a atxb , ja heu fet la vostra elecci6, i ara heu d ' ob ar' en

conseqüencia.
--Jane, callau un momento Eateu nolt excitada. Jo tamb re3tar~ callat.
Una rafega de vent va rec6rrer la sendera flanquejada de llorers, va

aBitar les branques del castanyer i as va axtingir en la distancia. n a-
quella hora no se sentia res m~s que el cant del rossinYGl. 'n sentir-lo,
vaig tornar a plorar. El senyor Roche ster- e contemplava en sa.Lencá , amb

dolcesa i seriosa expressi6. 6S va quedar callat una estona i, per fi, va
dir:
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--Saieu al meu costat, Jane, parlem i mirem de oomprendrefns_
--No tornar~ mai m~s al vostra costat. Ara ja me n'he separat i no puc

~ornar ...hi.

-Per~, Jane, que no veieu que vull que sigueu 1 meya muller? ~s .b
v6s que erovull casar.

Vaig restar callada, pensant que es burlava de mi.
--Veniu, Jane •••, acosteu-vos.
-No; la vostra promesa ••www.p.ca* s'interposa entre tots doa.
Es va auecar i, d tuna gambada, es va.plantar al meu davant
.-L8 meya promesa ~s aqu! --va dirt tot bra~ant-me de nou--, porq~

~s la.meya igual. Jane, us voleu oasar amb mi?
Tampoo no 11 va1g contestar, per~ bregava par alliberar-me deIs aeus

bra90s, perqu~ encara.no el oraia.
- Dubteu de mi, Jane?
-Absolutament ..
- No confieu en mi?

283

-Ni una gota.
__ Aleshores s~e un mentider als vostres ul1s? --va damanar, apassiona-

dament-. Us en eoavencer-eu, incr~dulal Per vantura estimo la enyoret

Ingram? No, i v~s ho sabeu. Per ventura m'estima ella a mi? No, i prou que
he maldat par comprovar-ho. Vaig procurar que arrib's a les sevas oralIas
el rumor que la meva fortuna no ascendia ni a la tarcera part del qua la
gent suposava , i despr&s la vaig anal'a visitar par veurefn el resultat.
Tant ella oom la sava mare erovan 0001111' fredament. No vull, ni pod.r1a~
casar-me amb la sen,yoreta Ingram. Sou v6s •••, tan rara gaireb& oom un !$soer
sobrenatural •• , qui jo estimo cOro la meva prbpia oarnl 30u v6s ••• , tan po-
bra 1 insignifieant, tan petita 1 senzi1la ooro s u •••, a qu1 prago que
fij'acceptiooroe. mar1t.

__ A mil --va1g exclamar, oomen~ant a creure-m'ho, en veure el oeu a~as-

sionament i, sobretot, la saya ruda s1ncer1tat--. A mi, que no tino al m6n

------ ---
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cap m~s amic sin~ v6s •••; si ~s que us oonsidereu amie meu, i que no tino
ni un x!ling, a no ser els que v6s m'heu pagat?

--A v6s, Jana. Vull que sigueu meva •••, totalment meya. ccapteu? Di-
gueu immedia tarnentque s!!

--Senyor Roohester, parroeteu-me que us miri la cara. Tombeu-vos per-
qu~ liS la il~lumini la lh¡na.

- :Par que?
~Perqu~ vull 11egi~ el vostre ~oetre. Tombsu-vosl
-Va, ja est~. Penao que us reaul tar tan dificil de lleg1r com un#.

full arrugat i tot ra1!llat. Llegiu, pel"~ afanyeu-vos, perqu\ em feu 8ofrir.
El seu ~ostre denotava una gran agitac16. Estava sufocat 1 tenia les

:facoions oontrates, aix{ C9m una estranya llutssar als ulle.
-- 1m tortureu, Janel --va exclamar--. Per molt franoa i bondadosa que

sigui la vostra mirada, mtesoodr1nyeu d'una manera que ~s un turment per

a mil
-- ~om podr1a torturar-vos? Si sou sineer, i el vostre oferiment ~a

de ver! tet, 1t&1ies,OO$a que puc sentir per v6s E1s gratlitud i devoci6, i

aquésts sentiments no poden ser turmentadors.
_ Grat1tud~ -va fer, i va afegir peremptbriamentc- Jane, aecepteu-me

per maritt DigueuJ HEdward. (aix!, pel nom)t Edward, vull oas@r-me mb tu".
_ Ro dieu ainoerament? De veritat mtestimeu? Ho volau de oor que sigui

la vostra esposa?
--De tot cor. 1 si oal, us ho juro.
__ leshores, accepto de oasar-me amb v~s, senyor.
--Bes de senyor. DigueSJ~dward, petita esposa meval
- Oh, Edward, est1matl
--Vine ala meus bra90s •••, sense reserves, ara --va fer ell, i, a onu

d 'ora11a, amb la gaIta a freo de la mev, va afegir en un murmuril- Fes-
me fe1i9 ••• i jo et far~ feli9 a tu.

Despr~s, va exolamara
-- Que &u eroperdoni, i que ningd no s'entremet11 s meya i ningú no

- --~---
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la ~ma¡podra prendre!
-No hi ha ningd que es pugui ent,remetre, senyor. o tino cap paren t

que pugui interferir.
--No •••, i aix~ ~s una ao~t.
1 si jo l'hagu~a estimat menys, hauria considerat que el to de 1 aova

veu i la aova expreasi6 demoatraven una alegria qu ~1 salvat a, per~,
aaseguda al seu costat, lliuro del alson de la sepa aci~t obrint-sa al meu
davant el paxad:!s da la saerada. unid, t::01amel1tpensava a ssaborir fina a
la darrera gota d 'aque11 neotar. Una i al tra vagada, el1 1:.1 pz-eguntavaa

-- Ets feIi9,Jane?
¡ una_1 alt~a vegada, jo 1i contestava.
-sí.
Tot seguit, el sentia mussitarc
--Sera una raparaci6 •••, sera una reparac1t. Que no I'he conegud ansa

amics i desconsolada? ~a que no la pxotegir~, 1'estimaJ:'~ ;i la consolar ?

le,••• Expiar6 als pacats davant el tribunal de D~. s4 que el meu faedor
~¡~u;' el que _ faAg ..L'opini6 del n~n Il1t&e indiferent, i ci.esafiola
crítica dels homea.

P0r~, qu~ ~avia passat él la nit? La lluna encara no 'avia woag~t,
pe~o ja tot havia astat engol1t par las ombrea. Jo, amb prpu fain B podia
veurc-li la cara, al senyor Rochester, a pe~ar d'estar molt a ro seu.
1 qull 11 paasava, al castanyer? E con·to~9 va i é,'l'inyolava,me ·tra el vant

"-
rugia par la sendera daIs llorers i as precipitava cap a nosaltces.

--Haurem d'entrar --va dir el senyor Roche ter--. ~l tempa h canviat~
Voldria que sr-me aqu:! amb 1.11 fina a. la roatinada, Jane ,

/11jo amo tu", vaig pensar. 1 potser ho hauria d1t, si eu aquell rao..
mant no hagu~s saltat un Llazapeo del m1vol que jo es tav u.1rant, segu.1t
d 'un espctac, que va :::-etrunyirpar tota la ocn.teada, obligani-me a ocul ter
ela meua ul1s enlluernats contra l'espatlla del a~yor ouh ster.

Va oomen9ar a ploura amb fctria. 311 em va arr06ae~ar rapidament par
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la sendera, a trav~s del prat i oap a la oaea, per~ ab na de poder traves-
sar el llindar, ja estavem xops. 'entre el senyor Roohester em tre1 el zal
al veat!bul i mtallieava ela oaball molls, la senyorB Fairfax va aortir
de la eéva cambra. Da primer, jo no la vaig vaur , i el aenyor Rooh ster
tampoo. L'aranya astava encea • El ral10tge tocav ,en que.11 moment, lea
dotze.

-Treu-te de seguid la roba mu11ada -va d1r e11- i, abana que te 'u

vagie, bona nit •••, bona nit, amor meu.
Ero va besar l'epet1des vagades. Quan va1g a19&r la vista, en separar e

del.a seus bra90s, va:i.g veure la vídua, pa1.11da, serios i estupefaota.
Emvaig limitar B. somriure-l:t, i vaig c6rrer escales l;tlllunt."Dei em los

explioaoions par a una altra ooa$i6", vaig pen..,ar. b tot, en arrib r a
la meva ha'bitac16, va1g sentir un oert des ssosseo davant 1 supo 101& que
la dona podia mal interpretar, ni qua fos tamporkriament, al que h via visto

285 1.'a1egri!t que sentia, p6:t'~J va osborrar de sel,11J.idaela
a dasgrat de la viol~ncia amb qu~ bufava el vont,~e 1
gOl' amb qu~ l"9SS0navan ela trona, dals lfvids llampees

altres sastimente, 1,
freqü~ncia i ~ fra-
i de la pluja, que

va asure a bota i barrels durant un pare1l d'hores, jo no experimentava
ni el.m's petit temor. Mentre va durar la tempesta, el senyo;r Roohester va
truear tree vagades a la meva porta, per preguntar-me s1 esteva tranquil.1a
i esthlv1a, 1 aixb era un consol i erodonava for98 per resistir qualeevol
oosa ..

Ltende al mat!, abane de llevar-me, l'Ad~le va aoudir oorrent a dir-
me que a la nit havia caigut un llamp a l'enorme oast~er del fons de'
l'hort 1 l'havia partit pel mig.
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CAPtTOL VINT~I UATRE

286 Mentre ero llevava i em valStia, pensava en el que havia. pa.ssat, i e

va aemblar que es txactava d'un somni. No podia estar segura 4e la realitat
da tot al1t fina que no torn~s a veure el senyol' ochester i 11 sentí
renovar les saves promesas i les seves frases d'amor.

1 quan em pentinava, erovaig mirar al mil' 11 i vaig tenir la impl'ess16
.eJ- n1eM. rustre...

que ~ ja no era. lleigJ que oferia una expl'essi6 esperan9ada i un v{vid
color. Ele meua ulls eemblaven.haver-se banyat en 1 font de la benauranfa
.i adqui.r1'tl'esplendor de les seves aigttes. Sov1nt evita:va de mirar 1 se-
nyor Rachaster, perqu~ temia que 11 deeagrad&s el meu a peote. per~ ara
ero sent1a Ségura de poder mostrar-li la cara, senae telúor qua 1 eva ox-

preesi6 pogués refredar el Deu afeote. Vai treure de la calaixer un vo -
tit d'eatiu senzillt pert nat i olar, i me'1 vaig posar. Em va semblar que
mal cap vestit no m'havia ca1gut tan b$, perqu~ mai no n'havia dut e p sen-
tint-me ~an fe119_

No em va sorprendre, quan vaig baiXar al vest!bul, veure que u esplbn-
did mat.! d 'estiu havia suec It la ten,:pestanco turna , Va1g asp1;t' la bria ,
f'reeca i fragant, que entrava per les portes de vid.re o rtae. natura

e filletdavia estar de festa ja que jo era tan fl31i~ Una pidolaire amo iiiiai~_

ilA!D (tata dos demacr-eta i esparracate) avaneaven pe'L e 1., i ja yaig annr

cor+ent a donar-los tota ele diners que duia a SObro, tr ~ a uatra x!l1nga.
D'una manal;'a o al tra, valia que tothom pa.rt1cip~a de la meya ale la. Lee
grallas eIuque.javen!i :refilaven els 0061ls, pero res no era tan alegre ni
tan mu:dca1 com el meu coz- joi~a.

Ero vaig sobresaltar quan la sanyora Fairfax va guaitar par la finestra.
amb una triste. express1~ al rostre, i e va d.i!'amb to gr u:

--Sanyoreta Eyre. volea venir a esmorzar?
Durant el rapas, es va mantenir f.reda 1 oallada, per~ jo no pod.1a dir.-

li, encara, que ee eava equivocada. Hav1a dfesperar que el senyor Roohe¡;:·(;er
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donés lea explicacions del c8e, i ella havia dtesperar t ~. Vaig menjar

el que vais poder-me empassar i, tot eguit, va puj~ cuita oo~en sI

p:i..sde dalt. Vaig topar liAd le que sor tia de la cambra dfestudi •
.- en vas? ~a hora de donar la 11i96.

--Ira senyor Roches·te:r.- mtha <lit que ma n'an~a a jug~_

- On &s e11?

-Al11 Q..ins -va contestar, tot ~ eny1ant 1 'estan9a que aoab va d r ben-

donar.

Va~g entrar-hi j. alla el vaig trobar, en afao·te.

-V;i.ne a dir-me bon die. -ve. feX' el1 ..

287

Vaig aV&n9a:t' de bon gratt 1 ell erova aool1ir, no p amb un iue le

p~aula f;red.a. o amb una es·tr~ta de mane, ~in6 b una br8.~ada i un .P t6.
Ho trpba.v-a natural i adm;i.rable qua Ul t estim~a tant 1 que em fes tan e 00.-

r!cies~
--Jane -era va dir-, aquest mat! estase~~al somrient, i bonica,

b{)nioa de deoo. Qua.se n 'ha rat del 1!I0U el! ueenea- 'lí? ,E;spo·í:3ible <j.UG

aques.ta noieta de cara radiant, amb olotets a les gal tes ro ades, e llavis

verrnells, sedosa. oabellera j. brillants ulla oasta.n;¡ , siBui el meu n p-buf?

(En realitat, jo tenia ele ul1s verde, estimat leotor, perO haurae

de disou1p~ l'error, oar aupo so qua ell als ve'a sota una nova llum.)

-seSo la Jane Eyre de sempre, sanyor.

-Aviat seras la Jane Rochester -va fer-. D'aql,lí quatre e anea,

Janet. i un dia més! Ho sente?

HQ sen tia, S1, pexo no ho aoabava de oomprendrea es va marejada.

Aquel! nova erooausava una eensaei6 m~a 1ntenaa que ¡'alegria ••• , una sen-
s&oi6 que erodeixava estupefaota i que era, oreo jo, similar a la por.

--Tthas ruborltzat, 1 ara est~s ph1.1ida, Jane. Qu~ et passa?

-ta que ero doneu un nomnous Jane Rocheater, i ee 'ro :fa tan eatrany!

-sI., lasenyora Rochester -va replioar-, la jove sEm$0j)a Rochaster,

la mullar d'en Fairfax Rochaster.
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-Ero sembla impossible, senyor; no sembIe. que pugui ser ver1tat ..Ela
&asars humana no poden gaudir m8Í d'una felioitat ab oluta en aquest m6n,
i jo no estic pes destinada a ser diferent a la resta deIs mortelo. imaginar
aquesta aort &6 un conte de tades •••, un eomnf ...

--Que jo convertir& en realitat, a partir d'avui mateix. Aqueat matí
he eacrit al meu banquer, a Londres, perqu~ mtenvil unes joies que t en
custbdia: reliquies faniliars par a les senyores de Tbornfield. Espero poder
dipositar-les a la teva falda d'aquf a un parell de dies. Vull que gaudeixés
de tots ala privilegia, de totes les atencions que mereixeria la filIa
dtun par, si m'hi casava.

- Oh, sanyor, no parlem de joiesl No m'agrada .. eentir-ne parlar.
Jales par a la Jane yre, ero sembla una oosa estr~a 1 anormal! ~s m'es-
timaria no tenir-ne.

""";¡O ma~é1x et posar~ al 0011 el oollar de brillante, i la diadema
al fxont •• , que en serh digne, ja que la natura, si m&s no, h1 ha estampat
la saya patent de nOblesa, Jane. I jo mateix et cenyir~ les poleeres als
... delicats canells i t·Qmp¡ir~ d'anellsels dita de fada que tenso

-- No, no, senyorl Canv!eu de tema i parleu d'altres coses, que no 6i-
gv.in tan engavanyadorea. No us adraoeu a mi com si jo foe una beIlasa, per-
que jo no s~c m~s que una institutriu, tan austera oom una qu quera.

288 "'" -(ou una bellesa ale meus ulls, i una bellesa que s'ad!u als desigs
del meu cor: delioada i airosa •••

-Deveu voler d1r: escarransida i insignificant ..V6ssomieu, senyor •••,
o '8 que us en burleu? Par l'amor de D&u, no sigueu ir~nict

--Jo aconseguir& que el m~n sencer recone1xi la teya bellesa --va in-

sistir ell, mentre jo em sentía realment contrariada par l'actitud que ha-
via adoptat, perqu~ tenia la pressi6 que ell tractava d'il.lusionar-se
o d'il.lusionar-me--. Cobrir& la meya Jane de sedes i de blondes, posar~
roses als seus cabells i ornar& el cap que m~s estimo amb un vel preci6 •

--I aleshores no em coneixereu, senyor, i ja no ser& la vostra Jane
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que no veuretm a mi mateiXa abillada corouna a de la cort. Jo no ue dic
pas qua aou atractiu,senyor, malgrat que us estimo molt. Uf:¡ ost o massa
per adular-voa, aix! que no m'adulau tampoc a mi.

~ . insistiniEIl:. pero, va contl.nuar/por:n.diosament,sense fer oae de laG mevea pro-
testes.

--Avui mateix et dur' amb cotxe a Mil1oote, perque tri! ela vOBtits
que t 'agrad1n. Et vaig dir que.ens caear em d'aquí a un mee. Oelebrarem la
boda en la intimitat, en aquella església dlalla aix, i artire tot se-
gui t cap a Londres. Ens hi estarem uns dies, i despréa portar~ el meu tre-

sor a pa160s m~s assolellatsJ a Fran9a, amb les seves vinye , i a Italia,
amb les seves planes, i la meva amada coneixdr~ tot allo qu~ ~ d1g~e de
ser vist: las balleses de l'antiguitat i de lfapoca moderna. Tindr~ un
'tast,tamb&, de la vida.urbana, i aprendra a valorar-se a si mateixa tot
oomparant-se amb els altras.

- Que viatjar6 ••" i amb vó¡gf,aenyor?
--Anirem a ~aría"Roma i a Napols; a Flor~nc1a, a Venecia i a Viena:

tata ela llocs que jo he recorregut, ela recorraras tu, 1 al teu peu de
'tren!tj(u~hsílfide ~ les petges del~ meua unglots. Des de fa deu

&nya que recorro Europa, m1g bo1g, amb el fllstio, l'odi i la fuia ooroa
compnnya de viatge. Ara la tornaré a visitar ser~ i purificat, acompanyat
dfun angel que eroconsolar~.

Jo me'n reia, mentre ell deia a~.
-No s6c cap angel -li va1g assegurar-, ni ho ser~ fins que em morá.

eré coro960, sanyor Roohester, i no espereu de mi res de celestials per-
qu~ no he trobareu, com tampoc no ho trobar' jo en v¿s, ni @ pero trobar-ho.

1 qu~ esperes trobar en mi?
-Durant un temps sez-eu,segurament, com sou ara ...., durant molt poo

temps. Despr4s, us refredareu, i llavors us tornareu caprioi6s 1 exigant,
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i jo hau~~ d'esfo~9ar-me molt par oomplaure-us, per~ oree que, quan us haureu
acostumat a mi, l. 'apreciareu de nou s fixeu-vos que dio que llr'apreoiareui no
que tu 'estimareu. Perqu~ suposo que el vostre 02' S'esnravara en sis mosoa
o potaer menys. He observat que aquest ~a el ter in1 que els 01 es alo1 -
nen , aLs lU.brea esor· te per ella, ' al' amor de ma-

rit més ardor6s. _re bá, malgTat tot, coo a companya i amiga, espero no
esdovenir· del 1¡otdetestable als ul1s del Cleu amo es-Yimat.

-- Detestatle! Apreciar-te de nou? No de1xar~ mai d'npreciar-te! 1 et
far~ confesear que no ~,Q1s.~'aprecio, incSque t 'estimo amb ~dnoer1 tat,
fervor i cone ~cia •

289

••Amb tot, no sou ca~ric16s, senyor?
-Amb les dones qUe nOm s m'agrad~n pel seu aspeoto, 360 un autantic

dimoni quan descobreIxo qua no tonan cor ni lmima, quan J 'ofereixen una
perB~eotiva de monotonía, de trivialitat 1, potaer, d'estupides , de vul-
garltat i de mala humara. Pe~Q per a una dona d'u11s diJaf~ls, de llengua

~
eloqtient, d 'hnima. ardorosa, d 'un caraoter que ea doblega pero que no arri-
ba a ~ompreta, d~cil i energio alhora, ser~ sempra fidel i afect~6a.

-- Heu coneeut mai una pexsona aix!, senyor? Heu estimat cai oa) dona
que fos aixf?

-¡'estimo ara.
--Pero, abana que a rni, si és que jo, en a1gun a0gecte, reapono a lea

vostres exiBenoie.3.
--No he conegut mai ningt1 com tti. Jane, tu m'aaradas i 9111 subjuguea,

i eroplau la aansaoi6 de pau que imparteiXea, i quan pao o el dit par l~
-tavapolI do198.i sedosa, sento una esgarri:fan9a pel tot el bra9 que m'ar-
riba al COl'. Tu rn'has dominat •••, m'hüs conquistat, i la influenoia que
exerceixes en oi áa tan do19 , que no la poo expressar, talment oom la
meya submissi6 t~ un encant que no ea pot comparar b l.eu~ria dtun
triomf que jo pugui assolir. el'qu~ aom~iu3, Jane? a signifioa aquest
enigm~tica expra8si~ deIs teua 1lavi ?

--.ensava, aenyor (1 perdoneu-me, perque la idea ha udit involun_
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t~iament al meu carvall), pensava en l'Harculas i en 8 s~, i en les se-
ves respectivas seductores •••

--1 en qu~ m~s pensaves, follet •••?
-- Txitt ~11 aquesta mo ente no enracneu amb geire !:' ny, 001]'1 tampoc

aquella homes no van actuar gaire: aeseny~daxrcnt. 1I:ix~ no obotent, si a 'h

290

hauria suparat la saya doloésa dtenamorats. 1 sospito que ~ v6~ ua passara
aixt roateix. Ero deroano com a ocntestareu quan, d' qu! a un f~y, us deani
un favor que no trobeu oonvenient o grut do aoncod1r-~e.

-Demana!m alguna cosa ara, Ja.'"let••• , el qua vulguin. t~'encanten els
de saf'Lamen ts •••

1 tant, que ho far~, senyo 1 Ja tinc Ls patici~ a punt ..
Parla! Pero si m mires i em somr Ius d "aque e'ta m nor t pI' motr~

de ter el que en. den.anf.s abana de caber de qu es traota, i potnez- far~

una xim!)leria.

--No ha creguev. pas, senyor. No~~s us vull damanar que no enviou a bu -

cal' les joies i que no ero coroneu de roses. Seria tan absurd com oi fessiu
bz-odaz- amb fil d' 01' aquea+ senzi 1 mccadcr que pcr teu ,

-r.;~s aviat voldr~6 dir que seria com fe:::daurar l' or-, Ent b
m~ petioi6 ooncedida ••• , ds mcmont. Roctificar~ ltordro qu~ he or-viat
al meu banquar ..Per~ encana no has damanat refJ; no has f'et m~ que implor
que no seft faci un preaent ..!ntehta-ho do nou.

--B~~ alashores, zenyor, tingueu la bondat do eat1ofor l~ rneva aurios1-
tat sobre un cert punt.

-- Coro? Coro? --va; fer, amb certa torbac16--. Una peti,,16 filIa do la
curioaitat pot ser una cosa porillosa. Celobro no havar prom n da oomplaure't
en tot.

--Per~ no ti pot havar cap risc en satizfer a9.uesta our~0sitat, senyor
-Dif,l.les de qu es tracta, Jane, PüI' 1~:3 ID' astil,;.aria que, en conp teu

de .far-me una :p~"egun-:;aso l'€l una. cosa que po taez- convingll.J. manten1r en se-
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oret, ero demanessis la meitat deIs eus b ns.
-- Va, rei Assuerus! e en faria jo, de la eitat delu vootres b ns?

s penseu que s60 un usurar jueu, que oeroa de fer una bona inver ió on
terrea? ~éa m'estimaria ser digna de les vostres oonfid neies. No 'ex-
oloureu pas de les vostres oonfidencies, &i J,'accepteu al vostre cor, oi?

-bo et negaré cap confidencia. que pa i la pena, Jane, pe~'~, per l'an or
de .0éu, no vulguis que et faci confidencies im1tils. :No pretenguis que
t'e"lmetl.ini••• , no et conver"teixms en una Eva decLar-ada le:::!meves meno.

- Per que no , senyor? V 6s ma teix m' heu di t que ua a ,radava mo1t ..,er
conquistat i coro ua plaia la for9a de la per-euaef.é , o creieu que hauria
d ' aprofi ter-rr.ede la voa tr-a conf'e asaé i comencaz a JU Lí.car-svos i
11Ya1'-VOS amb afalacs •••, i fins i tot a plorar i a for rr.orros, i nooe ....-
sari, per tal de posar a prova el neu poder?

t intentis- desafio que ~ de fer 1'experimen't. flTaspasB la límite,
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atreveix-te, i s'ha acabat el joo.
Ah, s1? Aviat ua rendiu. Quina expressi6 tan severa teniu ara I e

us han estarrufat les celles, i el vostre front s'as ....embla a la de eripci6
que una vegada vaig trobar en una curiosa poesía: "un cel blau i borrasc6o" •
.:.Juposoque aquesta sera. la vostra expresoió a'home oaoat, oi, senyor?

--1 si aquesta ~s la ~ expressió de dona oasada, jo, com a bon cria-
tia, de se[,"Uidaz-enuno í ar-é a la idea de maridar-me amb un s' ipLe follet o
una salamandra. ~ero qu~ em volies preguntar? Apa, buida el pap , inueotel

.........
-Així, ara ua rr.ostreumonys cort ..., i a mi lagrada molt m~a la rudof.la

que no pas la 11agoteria. s m'estinto ser un insecte que no pas un gol.

Aix~ ~s el que ua VIlll preguntar: .1Jerque ua vau eafor9ar tant a fer-r:e
creure que ua volieu casar amb la senyoreta 1ngx ?

Aixo ~a tot? Grhcies a D~u que no ~s ;3 aix~! -1 aleahorea ya
desarru~ar les celles, acala els ulla, em somrigué i e va acaronar els
oabella, coro si estigu~s eo~plau~t de veure que havia pasaate1 ,er111--.
Cree que tlho pue confessa.r --va proaseguir--, lal at que potoer et f B



-- Admirable! Sou més patit que la punteta del mau dit onovoll.

U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

342

indignar una mica, Jane •••, i ja he i t co t' ruores quan t'indi o.
P~it fulb~raves a la freda llunl e la lluna, quan et va: revolt~ cont a

el fat i vas declarar que volíes ocu ar la ateixa situaci6 que jo. r
cert, Janet, que vas ser tu qui va fer l'oforiment.

s cIar que vaig ser jo. Pero, anem al gr ,Lenyor: la senyoreta
L.-Ingram •••

--B~. Vaig fer v~ure que festejava la senyoreta Ingrao, porqu~ voli
que t' en oressis tan follametlt de r:,ico jo no e tava de tu. ~a ia que
la galo ia era la millor aliada que podia trobar ,el' aconueguir 01 que o
pro osava ,

No us fa vergonya haver aotuat d 'aque aba maner-a? a a canda16: t o vau
pensar en els sentdn.errtstia la senyoreta lngra;¡l,senyor?

-lote els sellS sentinents es redueixer. a un de sol: l'or 11 1 l'or-
gull cal doblegar-lo. Et vas po~ar galosa, Jane?

-No n'heu de fer res, senyor Roche ter. ContefJteU-D'lefranca. ent una
altra vegada. Creieu que la senyoreta Ingr no éofrir~ arran de la vostra
coqueteria l:"':raudulanta? o penaeu que es con idernrh a e 11 onada i escle-
nyada?

lropossible! Ja t'he dit que, 'al contrari, e olla qu1 'ha bandonat
a mi. Nor..és de pensar en la meva insolv'Cncia economica, ce 1i va efredar,
o rl:.fh ben di t, se 1i va extingir instante ia ont Dubw l'ara.or del seu
amor.

-Teniu una curiosa maner-a de penaar , eny oz Roche atar , -hobo qua ols
vostres principis s6n iorya excontrics.

--Si hgguossin enta'c ben encaz-r-Ll.a ts quan co encaven a Qo,;ollvoluar-
se, els meua principia no serien coro s6n, Jane.

--~eriosament, us ho pregunto de nou: creieu que puc gaudir dtaqueata
gran alegria, ~ense t~meI" que una al¡;ra dona ootigui oofrint l'amarg dolor
que jo sofria abans?
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--Pots, petita meva. No hi ha nin al ~n que In 'estimi a b un amor-
292 tan pUl' COm el teu. 1 ja veus, Jane, que la meva anira t~ el con 01 de

cr-eur-eque ni 'estimes.
Jo vaig aoostar als 11avis a la roa que re osava sobre la Jeva e patlla.

1'estimava molt, en efecta, m~s del que jo po ria dir, ~s dal que leo a-
raulas poden expresear.

--Demana'm una altra cosa --va dir el1, de prés--. La ava sotisfacci6
m~s gran és la de complaure't.

Jo ja tenia a punt la nova petici6.
--Aleshores, comuniqueu els vostras prop~sits a la senyora Fairfax, 60-

nyor. Anit eL va veure amb v6s al vest!bul, i li va xmcar molt. Donau-li
una ex lioaci6 abans que jo la vegi de nou. ~rr dol que una dona tan bon-
dadosa com ella ero jutgi malamente

--V~e a la teva cambl'a i posa't el capell --va ler e11--. Vull que
'acompanyis a lUllcote aquest mat!, i, mentre tu et prepare3 per al via!'-

va ensarge, parlaré amb la bona senyora. ~ue potser es 'Janet, qua haviec
~ va CQ siderarrenunciat al mon per amor, i que esteva ban perdut?

--Jo cree que pensa que .he oblidat • quin ás el neu 110c,
i el vostre, senyor.

-- El 110c, el 110cl 1 teu 110c ~s al I eu COI', i toryaré al col1
d'aquel1s qua t'insultin, ara o más endavant ••• Au, v s.

El.. vaie vestir b una esgarl'apada i, quan vaig sentil' que 01 eenvcr
ochester sor tia de la saleta de la senyora Fairfax, hi vaig anar

corrent. La vella dama havia e tat llegint la biblia, cal' la tenia oborta
al seu davant, a bIes ulleras a sobre. Jemblava havar-se oblidat e la
seva ocupació, interrompuda per la nova que li havia donat el aenyor Ro-
chaster, i als seus ulls, clavats a la paret ~lanca, expressaven la sor-
presa pr~pia d'una ruant assenyada que assisteix al desenvolup ent de co-
ses inóo1ites. ~n veure'm, es va aixecar, va fer un esfor9 per 'orr~iure
i va pronunciar uns ota de felicitació. ero el BO riure su va euvair
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í fina í tot la fraso va restar ínacabada. Va prendre lee ullere , va tan-
car la B:tb1ia 1 enretir~ una mica la catira.

--Estic d'allh m~s sorpresa --va eomen9ar--. Gaireb~ no s6 qu~ dir-vos,
senyoreta Byre. Segur que no somnio, oi? De vegades em quedo endormiecada
quan estic sola i imagino coses que no han ocorregut IDai.t~e d'un cop,
estant fent una ca inada, he tingut la eensaci~ que el meu marit estímat,
que fa m~s de quin~e anys que ~s mort, SI s eía al roeu costat 1 e cridava
peI mau nom, Aliea, com tenia per costum de fer. Digueu-me: 4s veritat que
el senyor Rochester us ha demanat qua us oaseu amb e11? No UD en r1gueu.
Pero m'ha semb1at que venia aqu! fa uns moments 1 que em deia que d'aqu!

293

a un mes eereu la seva esposa.
--Aix~ mateix ro'ha dit a mi --va:1.grespondre.
-- Aix! ~s veritat! 1us ho creieu? Hau aceeptat?
-s!.
Erova mirar estupefacta.
--No se mthauria aoudit mai una cosa a1x!. te un home orgull~s, com

tets els Rochester, :1.al sau pare, almenys, 11 agradaven ela diners. T
b4 ell t6 fama déestalviador. Ho diu de deb~ qua es vol caear amb v~s?

--Aix! m'ho ha dit.
Ero va mirar de dalt a Baatm baix, i vaig veure ale seus ulle que no,

havia descobert en mi cap encie tan poder6s per resoldre l'enigma.
--Ho trobo 1ncre!ble --va dir. per fi--, per~ no ho dubto pas, ja que

:vés ho diueu. Com resulta.rh tot aix~; no gosaria dir-hol re lment no ho s~.
I

¡En 09.S0S coroaqueet, 's aconsellable que la posiCi~ social 1 la fortuna
siguin equiparables, 1, de m~s m6s, ell t4 vint ~s m~s que v~s. Oa1-
rabI po4ria ser el vostre pare~

- De cap manera; senyora Fairfaxl -vaig protestar-o Ning¡Í que ene

vagi junta no podrA suposar ni per un oment que ell 'e el meu pare 1 El,

senyol"Rocheste.r sembla tan jovet i ho ~s, 00 un home de vint-i-c1nc.
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- Es vol casar b v6s realment par amor? -va preguntar.
Em va1g sentir tan dolguda par la seva !redor i el eeu esoepticisme,

que les llagrimes acudiran als meus ulls.
-Ero aap grau d 'haver-vos disgustat -va :ferla v!dua--, pero sou

dtaIlo m~sjova i no esteu aeostu ada a tractar amb els ho as, par aua
volia posar-vos en gu.!u-dia. Ja sabeu l'entiga di ta qua :fat
el que~luull, i en aquast caa, tino por que tot aeab1 d'un
ni jo voldrlem ..

- Par qu~? ts que s60 un monstre? -vaiS' fer-. Bo ~s possible que

"no &s or tot
~voomanara qua ni
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el se~-or Rochester santi un afecte sinoer par roi?
-No~s aix~. v6s sou una persona com oa~i, darrerement1 heu millorat

d'all~ m~s, i gosaria dir que el senyor Rochester u aprecia. ~empre ho
~g:;:.¡..que t& una certa predileooi6 per veSs.Hi ha hagut oc siona que
he estat a punt d'advertir-vos que us pos~ssiu en gu~di contr aquesta
e~oe8siva pre:fer~ncia; pero tania por d'ofandre-us, perqu~ sou tan modesta~
tan discreta i tan prudent, que pensava que ja sabr!eu protegir-vos tota
sola. No us podeu pes imaginar oorovaig patir anit, quan us vaig buscar
per tota la casa, sense trobar-vos enlloe, ni tampoc el senyor Rochester,
1 quan, a lea dotze tooadas, us vaig veure arribar amb ell •••

--B~, ara a1x~ no t~ importanoia --la vaig interrompre, amb impaoin-
o1a--. Ja &s prou que tot hagi anat b'.

--1 espero que tot vagi b& fins a la fi --va :fere11a--, pero, ore1eu-me,
tota precauci6 &s poca. Procureu mantenir les distknciea, amb el senyor Ro-
chester.,No us fieu dtell ni de v6s mateixa. Els cavallers de la classe
del senyor Rochester no solen casar-se amb les institutrius.

La meya irritaoi6 anava en augment. Afortunad ent, en aque11 moment
va apareixer l'Adele.

-Deixeu-me venir •••, deixeu-me venir a llcote I -va exclamar-. El
senyor Rochest.er no vol que vingui, malgrat que al cotxe hi ha 1100 de o-

bres. Damaneu-li que em da1xi venir, roadem01selle.
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--Li ho dir4, Adele --vaig contestar.
~e la vaig endur volant de la sala, contenta de ep rBr a dé la pss-

eimista anciana. El cctxe estava a punt, i falan la volt par situar-lo
davant la porta; el men amo passejava amunt i aval1 per la vorad , seguit
del l?ilot.

-- Oi qua l'Adela ens pot acompanyar, senyor?
--Ja 1i he dit que no. No vull anar amb criaturasl Vindr s tu nom~s.
-Deixeu-l~ venir, senyor Rochester, si ua plau. Ser millar.
--Us die que no. Ser~ una nosa.
El seu to i la seva mirada eren tan peremptoris, que, amb una esgarri-

1'a1198, van acudir al meu cap mtm les advertlmoies de la enyora F irfax,
i es van apoderar de mi ela dubtes que el1 experimentava, entelant les
meves esperances amb una ombra d'inoertesa i d'irrealitat. El va1g obair
maquinalment, sanse replioar, per~ quan m'ajudava a pujar al ootxe e va
mirar.

Qull passa? -va preguntar-o Teta ¡'alegria s'ha esvanit. De veres
vola que vingui la marre~a? T'enfadaras si la deixem aqu!?

~o m'estimaria más que vingu~sf aenyor.
-Aleshorea, v~s oarrent a buscar el teu oape1l i torna OOro un llamf!

-va ordenar a l'Adele.
La nena va abeir tan de presea com va podar.
-Al capdavall -va dir e11-, suportar la interrupcié durant un JT¡at!

no t~ masse 1mport~cia, ja qua ban aviat et podr~ reclamar !ntegrament
als teus peneaments, la tava conversa i la tava oompanyia per a tata la
vida.

Lt!d~le, quan va mun ar al cotxe, va comanysr a fer-ma patona, par tal
d'expressar-me la seva gratitud par havar intarcadit, pero el aenyar Ro-
chester da seguida la va fer aeure al rac~ de l'altra eostat d'ell. LfAd~le
em mirava de reüll, ja que el seu ve! es mostrava tan sever b ella, que
no gosava dir-li ni preguntar-li res.
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295 --Deixeu-la venir al meu costat --vaig fer--. All! potser ue molestara,
i aqu! sobra lloc.

La va agafar com si fos un gos faldar i la va canviar de lloc.
--Encara acabar~ enviant-la a l'escola --va dir, per~ ara so rient.
L'Ad~le, que ho va sentir, cuita. a preguntar si aniria a Pescol II~

mademoiselle".
--sí --va contestar a1l--, absolutament sane madamoisall • perqu jo

me l' endur~ a la lluna, i alla buscare una eova, en una de les blanquea
valls entre als volcans, 1 mademoiselle hi v1ur amb mi, i amb ningÚ m~s ..

--Pero no tindr res per menjar, i la farau morir de gana --va remar-
car la pe ti tao

1\

-Collir~ manDa per a ella, silmatí i al vaspra. Lee muntanye i les
planes de la lluna en s~n plenes, da mannk, Ad la.

--Pero bQ voldra eecalfar-sa i, llavora, com s'ho fara. par encendre
foo?

--Les munt~es da la Iluna tl'euen foc pels cr~ters deIs volcans.
Quan la Jane tingui fred, la portar~ fins al oa1re d'un crater.

-- Oh, ¡u'elle y sera mal •••, peu confortable! I quan se 11 faci malb&
la roba, coro a'ho fara. per tenir-ne de nova?

El senyor Roohester va fer veure que no sabia que dil'.
-- Hum! --va fer--. 1 tu que feries, Adele? Trenoa't la cloaca, a veure

si trobes una resposta. Et sembla que d'un n~vol blenc o rosat ae'n podria
_wiwucw ••wf •• fer un vestit? 1 no es podría tallar un bon xal de l'aro de
Sant Mart!?

--Em eemola que ast~ ~&s b& com est ara --v conoloura 11 dele, des-
prés de meditar un instant-. De m~s a más, se In canear-La de viur tota so-
la amb v6s a la lluna_ Si jo fos la madamoisella, no consentiria a anar-
me'n alla amb v~s.

--Dones ella ja ha oonsantit$ ~tha donat la seva paraula.
-Per~ no s~ pas Com us ho farau per dur-la fine all • 10 existaix
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cap caro! que vagi fina a la lluna; nom~s hi ha l'aira, i ni vó ni ella
no podeu volar.

- Vaus aquella prada, Ad~le'?
Ja hav!em sortit da Thornfield i rutl1 vem suaumant pel llis o ! de

~'lloote, oar la pluja havia assen~at la pola, sota el~ randiosoa bres
i les baiXes tanques de baladres que el flanquejaven amb tot el vord as len-
dor i la f~esoor que havia oomportat la tampesta.

--En aquella prada; Ad~le, dau fer una quinze dias, jo 'hi passej va
al cap al tard •• , va ser la tarda que em vas ajudar a segar fenc als prata
de l'hort, i ooroque estava oansat de fer garba, erovaig aseGure a repo~ar
en un portell. Llavora va.ig treure una llibreta i un 11 pis, i erovaig
posar a eseriure sobre una desgr'hoia que erova sobrevenir l' molt de telTlJ)o

i sobre les hnsies de felioitat que sentia de cara a l'asdavenidor.
vis molt de pressa, ja que comen9ava a fosquejar, quan de sobte una
va a.van9ar pel cam:! 1 es va aturar a un parell de passes d+on era jo. L
vaig mirar. Era una ooseta diminuta, que duia un vel de teranyines al o~.
ti vaig indicar que s'aoost~s, i de seguida la vaig ten1r asseguda a la
falda. No ens varo dir res, de parau1a, pero jo llegia els ~eus u11s, i ella
llegia ela meus, i les nostres mirades van roantenir un ool.loqui, i a1x~
~s el que en vaig treUre en cIar.

"Era una fada, que venia del pa!s de1s Ilfs, amb la misa16 de fer-ma
fali9, i per aixo hav!em d'abandonar la tarra tota dos 1 buscar un 110c ~o-
litar1, coro ara la lluna, per exemple, que en aquell oment trala el nao
par sobre de Hayhill, i va fer-me saber que lla hi hav1a una vall d'argent
i una cova d'alabastre, on pOdr!em viure. Li vaig dir que m'agradaria d'a-
nar-hi, pero li vaig recordar, tal OOm has fet tu amb mi, que no tenia ales
per volar ..ftOh, auo no t~ oap import)moia -va respondre la fada-. AqUEl3t

ta1isma eliminara totes les difioultats.N 1 erova ensenyar un ane1l d'or
preci6s. t'Posa-me'l al dit anular de la roa esquerra, 1 jo ser& teva, 1 tu

seras meu. Llavors podrero abandonar la tarra par orear el nostre propi
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, 1 jo li vaig di1' que no fes cas de les bromes del aenyor Rochester.
Ella, al seu torn, fent honor al seu escepticisme genu1name~t franc~s,
el va tractar de "un vral, men teur-" i li va assegurar que ella no en feia
cas, deIs seus "~ontes de fE1etl, i que "du reste, il nel avait
ei;quand m~me 11 Y:. en avait", ella estava segura que mal no e 11 pare1-
:x:erien,a ell, ni 11 donarian ensIla, n:j.S9 li oferir1en per anar a viura
8mb el1 a la lluna.
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parad:f.sal caL" Amb el oap va tornar a assenyalar la llun • L'anell, Adele,
el tinc a la butxaoa dela pantalons, si bg ara t~ 1 arma d'una moneda,
pe~b penae convertir-la bon aviat en anel1 de nou.

-Per~ qul3 hi t~ a veure la mademoiselle en tot lüxb? mi la fada
tant me fa, parb v~s hau dit que us endur!eu la ,ademoiselle la lluna •••

--La mademoiselle ~s una fada --1i va dir ail, misterioaament, a cau
d'orella..

L'hora que vam passar a ~illcete va ser un turment per a mi. El senyor
Rochest0~m va obligar a entrar en una sedaria, on erova ordenar que ele-
gís rnitja dotzena de v9stits. Jo detestava anal' a fer compres, 1 li vaig
pregar que ho deix~$ psr a un altre moment, per~ no hi va haver re a fers
el1 volia que fos ara Á copia de súpliques expressades en energioe xiux1u-
siga, vai5 aoonseauir que la mitja dotzena es redu!s a dos, paro Ki* va
posar la oondioi~ de triar-los ell rnateix. Arnb angoixa, jo oboerve.v als
seus ulla mentre ressecuien les peces de tela d'alegres colore; per fi,
sl ssu es~~ard es fixa en una fina aeda de 00101' d'á. etieta i un superb
set! rosat. Amb una nova serie de xiuxiueigs 11 valg di!' quo tant ee valla
qu~ srncompr~s ~~ vestit d'or 1 un capell de plata, que jo mni no m'aven-
turaria a posar-ma'ls, si eIs ascoll a e11 }~b infinita d1ficultat, car
era m~s tossut que una mula, el vaig convencer perqu opt~G par un setf
negre 1 una seda de color gris parla, m~s majwa*nc sobris.

-Aques.ta vagada, que sig"Ui com tu vo Ls --va f'ar--, 'perb d 'ara endavant
ei!,vull veure ssplendant com un parterre florit
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297 Erovaig alegrar de poder-lo far Bortir de la s der! , i po teriorm nt
de la joiaria. Com m6s coses em comprava, m~s em ore aven les gaItas, men-
tre experimantava una eensac1~ drirritaoi~ 1 dthumiliac16. Quan vam tor"
nar al ce txe, em vaig deiXar caure contra el respatller, febro a i eJdlauet ,
i vaig pensar que, axrossegada pe1 tervol! dels esdeven1ments d'aquells
d1as, lluminosos i foscos, m'havia oblidat complatament de la oarta el eu

onila John Eyre, adroyada a la senyora Raed, en la qual li anifest va
la saya intenci6 dtadoptar-me i de 'er-me la l:1avahereva. "Seria una gran
cosa --ero vaig dir--, si mai arribava a tenir una certa i d pend~ncia. Iro
suportaría havar de consentir que el senyor Raches'lierem vestís sempre com
si fos una nina, o haver de viure, 'I;almentuna segona vanae, ot una plu-
ja d tor• Tan bon punt arribi a casa, aso¡'iuré a 1"ene Le J'ohn, lladeira.,
per anunciar-li el meu caaamen t i BlJ1b qui ara caso. '1 tingu" 1 '00-

ck.1 YYle..K VI? a~i i;paranyB de poJer augmentar algun dia la fortuna,< crec que pou.r1 su-
portar millor aquestes coses.u 1 una mica m~s alleugida per aquesta ida'
(que, amb tot, no vai; poder realizar aquell dia), em vaig atrevir una ega-
da m~a a buscar la mirada del meu senyor i enamorat, que sempre oeroava
els meus ulle amb pertin~o1a, i jo esquivava, generalment, el seu esguar
i el seu rastre. Ell va somriure, i a mi em va semblar que aquell somriure
era. talment el d'un sulta en el meravel16s moment de oobrir de eSi
d'or una de les seves esclavas. Li vaig estrenyer la ma, que sempre anava
a la perca~a de la meva, vigorosament, i despr~s, quan la hi vaig deixar
anar, 1i quedaren les marques vermelles del a meu dits apaasionats.

--No eromireu d'aquesta manera --vaig dir--, parque, si no, no aropoaa-
r~ cap altre vestit que els que usava a Lo\'lood,fina que em mori. Em caaa-
r~ amb aquest vestidet de oot6 lila, i amb la roDa bTis perla que heu com-
pra'tus podr-su ter una bata, 1 una colla d'armilles, amb la de sed, negre.

Es va posar a riure corouna lloca, mentre es fregava las uans ,
Quina graCia que eo fa veure't i sentir-te 1 --va exolamar--. ira

que n'ets, d'original i de graoiosa! No canviaria aquesta Boieta anglasa
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per tot al'IIs."ail' 1 'harem del Gran Turo, amb les seves odalisques d 'ull
de gasela i formes dthur{, i tots els enoanta del m6n!

Aquesta al.lusi6 a l'Orient e va mortifioar de nou.
--No tolerar~ que em parleu d'harems --vaig replioar--, així que no

em considereu oom ltequivalent d'una bellesa oriental. 1, si les voetre
fantasíes van per aquest caro!, senyor, ja podeu partir de eguida cap als

~a2~:~~bazars d'Estambul, a oomprar d'esolaves amb el~ dinera Q.ue
amb tallta liharali ts..." esteu ü' spo¡:;ata d7t>pendre aquí.

-- I tu qu~ :rfl:rie¡~, Je:nei., mard¡x'e jo ~u dediqu~e a ooruprar unes tones
de carn i un assortit tan gran d·ulls negrea?

.--Ero prepara?ia per ter da misaionera i anar a predicar ¡tabolio! Qe
l'esclavitud, reclamant ta.mb~la llibertat de les esclavas el '\Tostr harem.
Pene tz-ar-La al aerllal1 i hi provoear:ia un motí. V6a cauríeu a lea noa tr-es
mana i9 pe:r !I01t vi~'cr6s que s ígueu, no ua n 'esoapaxfeu fins que no haB'U~
s:iu consentí t El. sie:na.r una consti tuoi6, la oonati tuci& rogs libar 1 que
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mai oap d~~pota hagi cor.csdit.
--Aleshores consentiria a aotmetre'm a la teva olem~ncia, Jane
--Jo no tindria clem~noia, sanyor Rocuester, si eromil'veu b

aquesta ul1s dtara, perqub estaria segura qua la primera cosa que far!au,
un cop lliure, seria violar les clausules de la const1tuoic5 signada a la
fors:a.

--Caram, Jane, qu~ t 'ha agafat? Ero temo que m 'obligaras oelebrar
una cerin,tmia matrimonial privada, a part de la que se celebri a l'altar.
Ja veig que estab11ras lee tevas pr~p'ies cl~usulee espeo1als. ( ines ae-
ran?

--Jo nom~s demano tranquil.litat d'esperi~, senyor. lio em vull sentir
aolaparada per lea oblieaeions. Recordeu el que erovau explicar de la cé-
lina Varens? DeIs brillants, .... de les teles da catxeMira que 1i rega-
laveu? Dones jo no seré pas la vostra C~line Varena anglesa. Cont1nuar~
actuant corola insti tutrlu de l fÁd~le, i au! e guanyar' la manutanc16
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i trenta 11iures a l'any. Amb aquests diners, em vestir, i v6s no o 0-

nareu res m~s que •••

--La vostra consideraci6, i si jo us brindo la meva a canvi, 01 deuta
ser~ saldat.

--..olt bé; pel que fa a la freda insolencia nadiva i al ur al' 11 in-
nat, no tens igual --va fer ell.

Ja ens est~vem apropant a Thornfield.
VoldrElS tenir la gentilesa de sopar b mi vui? -om va preguntar,

quan travessavem les pww*as portea de la reiXa.
--No, gracies, senyor.
- I a sant da que aquesG uno, gracias", si es pot aber?
--l{o he sopat trlaiamb v6s, aenyor , i no vei€; que hi hae;i ca motiu

perqu~ hag'i de fer-ho ara. Fins •••
Fins qut? T'adeli-ces doixant las f'race s !'i:..!lDIQpm ponjades.

--Fins que no tingui m~s remei.
-- Et penses que menJa coro un ogre o (:OtO n alJ.t:.cofag: (lue et fa ba~a:rda
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d'acompanyar-me a taula?
-No he formulat cap auposici6 sobra el pal'ticular, senyol', per vull

continuar lÜJIlB com fins ara durant un meo mós.
--T'allibararas de l'esclavatee que t'! posa la teva condioi6 d'inc-

titutriu de seguida.
--Us prega que eu dispenseu, senyor, per~ no ho far~. Continuar6 oom

de costum. Em rnantindr~ allunyada de v6s tot el dia, tal coro he fet fin'
ara. ~uan eu!vulgueu veure, a la tarda, m'envieu a buscar, i jo vindr~,
per~ no pas en cap altre rroment.

--Tine ganes de fumar, Jane, o ü'ensumar un polsim de rape, por con-
solar-me, tI;pourme donner une contenance", com diria l'Ad~le, per~ malau-
radament no porto a sobre ni la cigarrera ni la capsa de rap~. erh es-
colta: ara guanyes tu, tirana, pero ja arribara la meya hora, 1 quan et
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tingui ben agafada, et lligaré (figurativ ent p-rlant) b una cadena
tan t,'TuiXudacom aquesta -i ew va mos tr-an la del seu rellot e-o ;5., ni-
neta bonica, et duré sempre prop del meu coro

guit, en va treure l'Ad~10 d'una revolada, jo vaig entrar a la casa i vaig
anar a ref'ugiar- ..e a la meva haba taci6.

fer avisarAl vespre, em va puntualment perqu baix~s a reunir~ e amb ello
Jo havia preparat un entreteniment,~BWawst~ car no estava disposada a
passar tota l'estona en una conversa tete-a-toto. Recordava que tenia bona
veu i que 1i agradava cantar, coro a gaireb tota ela qui tenen una bella.
veu , Per la meva par t , no era una bona cantant ni -segona el eou pümiI

cri teri e:x:igent- una boaa in terpre t tau.poc, pero ro' adeli tava aenHnf can-
t~uan ho féien b6. Ai~d, tan av:'at om el capve spr-e (el mo:en t roa ntio
del <líe) ve. eomsnpar- a desplegar la seva bandera blava i estelada n enl1
de les ~inestr~s, enl vaig a19ar, vaig obrir al piano i vaig pregar al se-
nyor Rochester que m 'ofer:1suna cancé , Ell va dir que era una bruixa capri-
ciosa i que s'esti ave más cantar en una altre ocasi6, pero jo 1i vaig as-
segurar que no axis tia cap momen t com el pz-esen t •

- T'agrada la meva veu? -em va preguntar.
- ..~olt.

No cl.esitjavaafalagar la seva vanitat, pel'~, por lUla vagada i per con-
veni~ncia, fins i tot estava disposada a estimular-la.

--A1eshores, Jane, haur~s d'aconpanyar-me al piano.
-folt b~, oenyor, ho intentaré.
Ho vaig intentar, pero gairebé de se ida el11 va fer fora del t poret

sense cerimonies --que era precisament el que jo vOlia--, albora que em
deia que era una "potinerota". Va ocupar el roeu 110c i va procedir a 1111_1(

~kH,aW fer-se l'acompanyarnent ell rateix, car tocava tan b coro cantava.
Jo em vaig asseure al banc de la finestra " men tr-e con toupkava e13 rbr0Cl
i la fosca prada, el vaig escoltar cantar doly8,ent la melodio a Call96
que feia:
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L'amor ~~ sincar
qua ninoú ha i mai sentit
inflama les moves venes
i accalara el bleixar del pito

~6c feli~ quan la veig
i infeli9 quan ha partit.
5i triga a arribar, inquiet,
se'm glaya la sang de nit.

Sor1iava en la.benaur anca
d'estirar i ser estirat
i era aquesta l'esperan9a
que em iava en el con.bat ,

Per~ inf'init 's llabis e
que les nostres vides separa
i peril16s és l'embat
de les ones a la ruar brava.

Com un saltejador ocult
II\IIIwlllj¡entre els arbras del boso,

contra all~ que pugui separar-nos
lluitaré a sang i a foco

bstaoles venceré,
desafiaré perilla de tota mena,

lb ra6 o sense ra6,
sensa por a sentir cap ~ena.

A desgrat da la rabia i l'odi
de tots als reus enereics
abastaré l'arc dal cel
objecte deIs meus demigs.

lluitaré contra tot,
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sensa que ni divinQ ni hu ans
puguin posar barrares
al triomf ddls maua afanys.

Fina que, amb noble fe,
acaroni la meva a~ada
la meva ID amb la seva
Com a la rosa acaricia la rosada.

~entre amb una besada aegelli
al jurali9nt ofert aenae r í ec
d'aco~panyar-me si €1mmoro
i d'acompanyar-me si visco

301 Es va a19ar i avan9a cap a mi, i vaig veure al seu rostre pint da tml-
.~. brillants 6 Ita emoc~o, l als seus/uliS de falo , tanta tendrasa i tanta pas io, que om

vaig sentir desassossegada durant un inatant. Per~ vaig reaccionar. Calia

fm19!tüW havd a de prepárar una ar .,ade defensa, de manera que vaig esn.oLar

la 11engua i, quan arriba al roeu costat, li vaig preguntar amb asprivesa:
Amb qui penseu caSar-vos ara?
Aquesta sí que ~s una estranya pregunta, estimada Janel
Ah, sí? Doncs jo la considero molt natural i necess~ia. lo heu

ait que la vostra futura esposa ua havia d'aco panyar ai us moriu? Qub
voleu significar amb aquesta idea pagana? Jo no tine cap intenc16 de rorir
amb v6s ••• , podeu pujar-hi de peus.

- Oh, el que jo dea:ano, el que jo anhelo
vida! La mort no a'ha fet per a mi.

_i!:s eLar que sí, per~ quan us arribi 1 'hora, coro a mi. I jo e pez-o

6es que ~'aco ~anyia en la

que trigui :for9a, i no vull ser sacrif'icada a la pira del meu mari t.

-Bé, perdona'm per aquest pensaHlent tan egoista i, com a prova del
perd6, el! i'aras un pet6 de reconc· 11aci6?

\.:/
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--NQ; mtestimo m~s qua m'exouseu de fer-ho.
Erova apostrofar, acusant-me de ser m~s dura qua una padra i va afir-

mar que "quaLaevo I altra dona SI hauria emocionat fins al moll dels ossos
eecoltant aquella versos entona.ta en lloanya d 'ella;'.

Lj vaig assegurar que era de mena dura com la pedrenyera, i que ell
aovint tindria ocasi6 de compro ar-ho, i que, de más a m&s, esta a deoidida
a mostrar~l! lea diverses arestes del meu caraoter urant le quatre aet-
manas segUents, per tal que sab~s quina llei de comproIDÍs havia oontret,
entre encara astigués a temps d 'al'lul.l.!U'-lo.

- Vols callar o parlar assenyadament?
-Calla.r~,lsi voleu.,·pero quant a parlar assenyadament. pez-doneu-ei que

us digu1 que aix'b ~s el que he fet fins ara.

Es va su.lfurar, va bramar i va renegar. "~a va bá -vaig pens r-, pota
enrabiar-te i exoitar-le tant com vulguis, pero estio segura que qu 3t
~s el millor pla que puc seguir amb tu. 'IHeatimo más que no he puc declarar,
per1> no erovull deuaI' asure en les complioaciona que oomporta el senti-
mantalis.me, i amo aquestes traSGa punyenta et mantindr', tamb~, allunyat
de l'abisme, de m~s a m&s, corom&a diat~ncia hi hagi entre noaaltres, mil-
101' sera desprás per a tota dos."

Gradualment, el vaig dur a un grau d'irritaci~ con 1derable, i, des-
prés1 quan es va haver retirat, tot indignat, a l'altre cap de sala, ero
vaig aixocar tranquil.lamant i. amb el 100 reopectu&a habj.'t.ual, 11 vaiS'
dirl

302

-Bona nit, aenyor
1 vaig sortir per la porta lateral.
Vaig perseverar durant tot el tempa que faltava en ¡'actitud adoptada,

amb exoel .•lenta resultata. A110 el tenia, no cal dir-ho, de mal humor i

r&b168, per~, en gener8~, ve;i.aqueeatava aatiaf'et i que, 61 b~ la submis6i~
d'un anyell i la sens1bilitat d'un colom haurien at1at al aeu despot1ame,
en el fona, aquest~s actituda no •••••• - s'haurien av1ngut tant b el seu



taranna, al seu sentit comú 1 ala seus guatos
En pres~ncia d'estranys, jo am manifastava, com abana,

oa11adament, car qUa1sevol sltra actitud hauria resultat deaavinent, i ola
aen les vet11adsa que pass vem a soles erope metía de contrar -10 1 mor-
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tif1car ....lo. Ell cont1nuava env1an e a buscar a les set en punt, si b~

quan jo em presentava al seu davant, no m'acol1ia amb dolce paraule Obro

ara a !tamor meutJ ;l "astimada", sin6 que les illor qua erodedicava eren.
"nfne ta descarada", "¡Jimoniet malici~stl, "bru íxa", \lni f inconatantU, ato.
En oomptes da oar:!ciea, ara 13m 9.ia €,'anyotesJ en oomptes d'eatrlm;rar-me 1

roa, ero pessigava el bra9; en 1100 de donar-me un pet6 a la gaIta, em olavava
s~vere.una/ast~rada d'orelles. Per~ a mi ja m'estava bé: m'eetimav ro a aquestos

mostres d1afecte que no paa unea altrea de m4s tendres. Vaig dvertir qua
la ssnyora Fairfax aprovava la meya actitud i que ela aeua temo o u'aa-
va!en. El senyor ochaster afirmava que, per oulpa meya, s'etitava conaumint
;i m lamena9ava amb una terrible venjan,:a.,par la meva oonduota ao ~ual, en un
futur no massa 11unya. Jo matn raia par sota al nas, de les savas amonaoes.
ltA;ra et pue mantenir relativBmant D. ratlla -reflexionava- i no dubto qua
tamb& ho podr' fer m4s endavant, ja que quan un p:cocediment no rutIla, cal
buecez--ne un a.l tre •"

La meya tasca, aixo no obs tant , no era.pas flwil. Mol tea v¡;,gadea 'Ilau-
ria estimat m~s complaure'l i no pas tu.rlllentar-Io.El meu futuI" Inarit ha-
via esdevingut la oosa m'a imPortan%'~e~~n per a mi, i quaai l'únioa e
ps;¡:-an98de cara a 1 'altreo B11 s thavia intarposat entre ele meue eentir;lsnts

ralig;}.osos 1 jo com, en un eolipse, un ces celes'~e e t in'~erpoa entre 1 'ho-
ma ~ el eol 1mrr,ans.En aquella ~poca, llhome de qui nthavia f~t un idol
m'impedaa de veure al seu Creador.
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Un estr4n.Y P n

vingut una Ooaa qu
ment n1 km_

el 001' Lo'

qu

t 1

pr ndre, n1ng\1

o 1, i oorr

304

a una d1stbe.1a
nalment, ab s .temprendX'eel V1a.t t jo aapera~
81088 de r&ure'm .aquell Ji' a de sobr 1 d

ljenigroa que ero tenia perplex. 00 p ~a· fln q
1, quan ~o 11. revell el Rle a 01'&1'., 01\ comp l'ttr

M 'n val anar cap 91th rt, arro eegM.Bfin: al

que tot el sant di hav1a hui', 1.1 1n.t n

111 una gota el. pluja, Al 'Veapl:e, n 00 :,pte 'a ,

mEU'lta 1 ~ r, 1 1 seu braolar, lea copes 18 ar s a' no

a un ca.'ltS, i 3mb prcu teines ea red:r 9&ven en 19un mOtrJl3D 1} per-

sisten'¡continue ~r el v ntf el ndvol cobrl n -1 col n s

lucl& de
1 ter,

t,

CQmpactas, que a auco tan tnces~antroent, senee qu ni un e 1

IiJlw S·hUgu~6 :fet visible dUX' t wt qu 11 d1 ~ul:l. l.

Va1g exper entar un o.~t pIaer 4e11ran en 06 r r a vant 1 nt,
111ul'antla meya went torbada a 1 ~1a i~ nGur ble 1 v n qu
por ¡lespa1. Uav 11 t per la ndera 4 l~ 11ore~ , 1

e ate.nyar .fena! t pel llaL1P1 qu o d.r&9 a n08l'

pltl mlg. E'l dal. n .1.%. 7J-e ... d ea e1ta no e

"t1"a, cal" la f"ermab 1 9 torta 81'1"1 le
havia psrdut la vit lit no flu!a, 1

ceros ern e3:'ts. gur nt 11))$ te p sta

t nien unide
1 dos fron OGO br

a

in nt el ah trie 1

pel'b. k~ no obatant, eooar PQdia d11'-se que crn v n un arbre, de tr

~t, er~ 8$11081".

-Vall fe;v b& de manten1r-vos unides -val,,. dir. ccm s1 1 on truo

estalle fcsein ~s el" v1vents 1 e pogu sin nti1"-. Jo oree e,
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sar del vostre aspecte, a pesar d'estar ~~aDDPQD~~~"ma~~ cremades i

ocarrimades, encara hi deu havar un al de vida en vosaltras, qua munta
de les fidels i honradas arrels; ja no tornareu a tenir fulles mai más,
ni mai m~s als ocalls tornaran a far-hi n1us ni a cantar i il.lícament,
a les vostres branquesJ el tamps do l(amor i del plaar ja pa at per a
vosaltres, per~ no asteu desolades, sin~ ue us ten1u una a l'altra per
consolar-vos en la vostra decrepitud.-

En al):ar la vista, vaie vaure que la lluna apareixia mO!lJantal'liament
en la part del cel qua ewmarcava la fissuraa el seu di o era v~rmell co

ea veia.la sang :l. flJjla.,litwwwJ!l' IDJ.g tapat peLa núvols. "et1blva que e olavava una mi-

rada perplexa i temorosa, i de seguida es va colear e no le~ pregoneses
del nl1vol. El vent va amainar un instant, a ltentorn e Thornf1e d, p r~
a la distancia, par sobre els boscos i les sigUes del riue, udolava fe-
restament i .9lHW¡,j!a melangiosa; feia tr1stesa de sentir-lo, ;1. jo ra.ig ron-
car a c~rrer una altra vegada.

305

Vaig comen9ar a anar d'una banda a l'nltra de l'hort, tot recollint
les pomes caigudes entre l'herbei que voltava ela pomera. Desprésf em vaig
dedicar a separar iJm:wDlaLib.I!t\jWNjw les verdes de les ID durosf que vaig dur
a la ca~a i les vaig deixar al reboat. Tot aeguit, aig anar a la biblioteoa
par aessgurar-me que el foc astava enc~a, ja que, per b4 que era estiu, sa-
bia que en un veepre tan rdfol, al senyor Recuestar 11 agradar1a de trobar
un bon foc cremant alegrement a la llar, quan a¡'ribés. Bn efeote, el foo
ja feia eetona qua era encas, i cremava b~. V ig acoetar la sava butaoa
a l'sscalfapanxes, i la taul , a la butaca; vaig de1xar cnure la cortina
i vaig deixar preparadas les espalmes.

Un cop acabate aquests preparatius, em vaig sentir m's inquieta que
ai: no podia estar-me quieta, ni tan soIs quedar-me a casa. Un pf.tit rel-

lotge q e hi havia a l'estan9a i el vell rellotge del vest{bul van tocar
siulultaniament les deu ,
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D~ tant en tant surt la lluna, i podré atalaiar el oaro!. Si el veig venir,
em reunir& amb ell i m'estaviaré uns minu ts d !espera en 10aa. t.

El vent rugia entre les oopea altes deIs arbr s que formaven un aro
sobre l'entrada de la propietat. El oa ,per~, fina all on arribava 1
vista, tant oap a la dreta OOm oap a l'esquerra, estava ailenoi6s 1 Boli-
tari. Nowés el travessaven, a intervala, les ombrea deIs n~vols, quan bril-
lava la Iluna; si no, el cam! no era més que una llarga ratlla borrosa,
on no hi havia cap moviment.

Una ll'agrima pueril, una llltgrirr.ad'impaoi neia i de desil.lusi~, e
va enterbolir la vista. Avergonyida, la vaig eixugar, i e vaig quedar all
plantada, mentre la lluna $8 elolra.enterament a la saya oambra, i tancava
la oortina d~ densos nt1vols. La nit es va :ternegra, i al vent va portar
r~pidaTIlentla pluja •

.i Vull que vingui~ vull que vingui!1 -vaig exclamar, amb una aia
quasi hiBt~rioa.

Esperava que arribariaabans de l'hora del te, 1 ja ara negra nit.
~e el retenia? Hauria tingut un accident? Vaig reoordar l'esdeveniment
de la nit passada, i el vaig interpretar com un presagi de doaventura.
Temia que lea maves esperances eren masaa prometedores perqu~ arribeasin
a realitzar-se, i fina 1 tot vaig pensar que havia estat tan fe119 darre-
rement, que la meya sort, després dfarribar al seu zenit, hav1a de come~
car 1ndefectiblement a declinar •

.. "Bé, jo no puc tornar a casa --vaig reflexionar--, no em puc asseu-
re al oostat del foc, mentre ell suporta a fora Isa 1nclem~noiea del temps.
Mlest1mo m~s tenir ela membrea fatigata que no paa el COI'opr1m1t. Avan-
par~ pel oaro! al seu encontre."

1 va1g eoman9ar a caminar, a bon pas, perb quan encara no havia reoor-
regut un quart de milla, vaig sentir soroll de caSCOSl un genet a'aeootava
al galop, flanquejat per un gos. Fora els mala pressent1mentsl ra ell,
muntat en el esrour i acompanyat pel Pilot. Erova veure, car la llun
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havia obert una blava clariana al cel, i hi corria b una brillanto!'
aquosa; es va llevar el barre 1 el va agitar per sobre el cap. Jo ja
corr~a per reunir-me amb ell.

-- Rola! --va exclamar, mentre allargava la m~ i s'inclinava dos de
la sella-. Esta vist que no pota viure sense mi! Posa el peu sobra la
punta de la meva bota, d6na'rn les mans i auunt!

Vaig obeir. 1'aleg.ria em presta ~lit t. D'un bott vaig muntar al da-
vant de 1·ar96. E va saludar amb una besad erdent 1una xolarnao16 jao-

tanciosa, que jo vaig empassar-me tan b~ coro vaig poder. ~ll va ~efrenar
da seguida la seva exul tac16 per demanar t

--Per~, qu~ pasea, Jano, que has vingut a espersr~ne aquí a u tes
ho:ras? Qu~ ha passat?

-No res, pero ero semblava que no arribar!eu mai. Ero r ultava 1nDupor-
tabla esperar-vos a casa, sobretot amb aquesta pluja i aq ost vente

-- Fluja i vent, i tant! S!, estlb amarada com una sirena. Tapa't ámb
la meva capa, pero em sembla que tens febre, Jane. Et cremen les mana i
les galtes. Digues: ha passat alguna cosa?

I
--Ara ja no: ja no tinc por ni a~ santo infali~.
--Aleshores, vol dir qua has t1ngut por i tthas aentit infeli9?
-Una mica. Per~ ja us ho explicar~, senyor, i estic segur-a que ue en

riureu, da lee meves cabbries.
-Me 'n riur~ de tot 001' dama pasaab, Abans no ••• , no goso, no tino en-

cara segura la meva pz-eaa , Em referaiXo a tu, que durant tct aque s t ¡r,es
has estat esmunyedissa com una anguila i m~a espinosa que un roser silvestre.
No podia tocar-te ni amb un di t aenee punxar--me , I ara, en canva , et tinc

als bras:oB coro un anyell esgarr1at. I!as abandonat el raoat per anal' a b s-
car el pastor, oi1 Jana?

--Us volia veure, pero no us f~3Biu il.lu~ions ••• Ja som a Thornfield.

ro va posar a terra. n~entre en John El 'enduia el cava.l.L,ell ero v' oe-
Deixeu-me baixar.
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gdir fins al vest~bul 1 erova dir que m'an~s a canviar de ~oba, i que dos-
prés tornés a reunir-me amb ell a la biblioteoa. an ru'enc inava cap a

JO:;

1'escala, em va aturar per fer-me jurar que no trigar1a. I no vaig trigar:
al cap de cinc minuta retornava al seu coatat, i el vaig trobar sopant.

-!cieu i acompanya1m, Jane. Si Déu vol, sera l'l1ltiw sopar que far
Thol'nfield Hall durant molt de temps.

Vaj.g' seure al eeu costat, per~ 11 vaig dir que no em passava el menjar.
-- ts a causa de la perspectiva del viatge, Jana? s el pensar en

llanada a Londres el que et treu la gana?
-}~qu.est vespre ho veig tot conñíe i ni sé que tinc 1 cap, senyor.

'Ilotel que em vol ta em sembla irreal.
-Excepte jo. Jo s6c de earn i ossos •••, toca'rn
--V6s, aenyor, sou el m~s fantasmal de tot, sou com un somn1.
Ell va allargar la roa, riente
-- És un somni aix~? --va fer, acostant-la als meus ulls.
Tenia una ma vigorosa, musculosa i forta, aix! com un brap llarg i

ferrex¡,y •

-si, perb, ma1grat que la pue tocar, és un somn1 -vaig dir, mentre
l'apartava de davant la cara--. Heu acabat de so ax, senyox?

<" J-"'J., Jane.
~ig tooar la campaneta, par ordenar que s'enduguess1n la safata. uan

varo tornar a estar sols, vaig atiar el foc 1, despré , vaig aeure en un
escambell a tooar del genoll Clel se.nyorRocheater.

--Ja gaireb~ '8 mitjanit --vaig remarcar.
u~ ~ d J t d tll l--ul, pero recor a, ane, que em vas prome re epas ar en ve a a

nit abana de la boda.
--Aix! ~s, i comp11ré la meya promesa, si más no durant un parell d'ho-

res. No tino ganes d'anar a dormir.
-- Tena totes les coses a punt?
-:1'0 tes, senyor.
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--Per la meva part, tamb~ --va fer el1--, i he deixat tota la ass p-
tes resolts. Marxarem de Thornfield denm mateix, al cap de mitja hora de
tornar de lCesgl's1a.

-Mol't b&, senyor.
- Amb quin somriure tan enigm~tic ho has dit, Jene I !ne color que

tens a. les galtes, i ~lu1naeetranya l1ulasor als ullsl Et 'b.'abeb?

-Cree que si..
-- Ro oreusl Qu~ passa? Digues qu~ senta.
-No podria explicar...ho, senyorJ no h:l.ha paraules par expressar el

que santo. Voldria que aquests moments fosein eterna. Q.ui sal'el que ena
reserva el dest!?

--Aixt ~s hipocondria, Jane. Has estat d'all~ máe exoitada o potsar
t'has fatigat masaa.

-- 1 ~ós,senyor, asteu tranqu11 i sou fe119?
--Tranquil, nQ, pero s6c feli9 ••_ fine al fons del meu cor.
El vaig m1rart tractant de desoobr1r al seu rostre ele indiois de la

seva felic1tat: el tenia enrojolat i ardorós.
---Va, confia en mi, Jane --va continuar--. Alleuja el pit confiant-.e

el pes que l'oprime,1x. De que tena por? ",¿neno ser~ un bon mari't?
-Ree m~s llu.n;ydela meua penaamen+a,

T'espanta el nou hmbit on eet~s a punt d'entrar, la nova axiet~ncia que
dura.s?

308 --No.
--Em desconeertea, Jane. La teva ezprea i6 1 el to adolorit do la teya

vau em deixen perplex i n¡'entristeixen. ~ece'sito una exp11oaoió.
-Aleshores, escolteu, seuyor. 1t no vau er a c&aa, oi?
--No, ja ho sé que no hi vaig ser. I abana has inainuat que ha paasat

alguna coaa durant la meya abs~ncia. ~egurament no éa res d'importanc1a,
pero, en un mot, gs una cosa que t'ha tra~balsat. A veure. La senyora
Fairfax t'ha dit alguna inconveniencia, poteer? O has sentit Dense voler
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XI. aquell tl":fsQ UtOO&ft l'1t, pe~qu no $at1a,
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$1'1l. ~ .n;yCI'40; -t déUeuMolilE.l ,l?arler

1'e1

on-
l.oá. u
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-el retall de blonda sense brodar que havia prepa:rat el' oobrir el eu cap
plebau, i per preguntar-vos ei no era suficient per a a dona que no 0-

dia aportar al sau roarit ni fortuna, ni ballesa, ni una alian9a il.luitIe.
Veía clararoent l'aspecte que oferír!eu v s, i sen tia les vostres impetuosos
respostes republicanes, aix! coro la vostra orgullosa ~~~~ insist"ncia

309 a afirmar que no teniu cap necessitat d'augcentar le vo t es riquesea,
ni d'elevar la vostra situaci~ social lJitjan9ant la uni6
o amb una dama no'hLe,

b una dona rica

-- Coro endavines ela meua pens ¡ent , bruixotal --va exola al' o 60-

nyor Roohester--. Per~, que hi vas trobar en aquell vel, part d 1 bro-
dats? Una metzina, una daga? 1 par aix~ estas tan angoixada?

-No, no, senyor. A part de la delicadesa i de la preciositat del tei-
xit, no hi vaig trober res m~s que l'orgull d'en Fairfax ochester. 1 aic~
no erova aternorir, perque ja estio acostu ada a "eura el dimoni. el', onl
fer-se fose, enyor, es va girar vent, i ahir vespre bufava, no pas om ara,
molt alt i amb fúria, sin6 udo.Iant d+una n.anez-atan llÍgu.bre,que rezultava
horr-ipi1.1ant. En aquell momenc, hauria volgut que f6sI;>iua ca...a. Vaig ve-
nir a aquesta cambra i, en vaure la butaca buida i la llar apa ada, un
calfred em va rec6rrer tot al cos. Durant una bona estona, deo)r~ de fi-
car-me al llit, no em vaig poder adormir: estava desassoasegada 1 enG'01xada.
El vent, cada vegada m s fort, serblava ofegar a la meva rella un altro 00

planyfvol, que de primer no hauria pogut dir si venia de dins o de fora
la casa, per~ que s'anava repetint, cada vagada fl '" dolen96e; per fi, ero
vaig dir que devia ser un gos que udolava a la diut ncia. ;:Uanva ce enar ,
me'n vaig alegrar. ~ ador.ir-me, vaig somiar que era de nit, una nit fo~-
ca i ventosa, i jo continuava desitjant d'estar al vostre costat, par
experimentava l'estranya sensaoi6 dolorosa que una barrera ene eparava.
Durant aquest primer son, jo seguia les girag nses d'un cam! deoconogut,
voltada d'una foscor absoluta. La pluja l. 'a~arava, i jo duia a coll un
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criatura, maaaa peti ta i fe le par e .Lnar tota sola, ue tr9 olava
entre ala meus bra90s i plorava plani!volament. Jo ero pon ava, sonyor,
que v6s seguIeu aquell e !, mol t n¡~s endavant, i jo 'esfor9ava per a on-
seguir-vos i par cridar el vostre nom per tal que ~'esperéssiu, pero ols
meua mov ents estaven paralitzats, i la meva veu oria sense ha r arti-
culat cap paraula, i tenia la impeasi6 que, mentre tant, v6s us allunyavou
cada vegada más de mi.

-- . aqueats son~is encara pesen en al tau e perit, Jane, quan ja ero
tens al teu costat? Ets un feix de "ervis! Oblida lao vioiono penoses i
pensa només en la felicitat real! lias dit que J. 'estimes, Janot, sI, sI, a1-
xo no ho oblidaré pas mai, i tu no pots negar-ho. Aquesto ot no han mort
als taus llavis. Jo eLs he senti ts clararrent,il'udw 1 oi b6 onon m, as

solemnes, potser, els trobo do190S COn. una roe Lod.Lar 11 enao que .el'llvel-
lós conservar l'esperan,.a de viure amb vó", Ed~arQ., .iJar.e u estimo". El

veres ro'estimes, Jane? 'Poz-na-ho a dir •••
--Us estimo, senyor, us estimo, b tota la meva anima.
-- .olt bé --va dir ell, després dluns minuts de silenci--. ~s e trany,

pero les teves paraules han penetrat d010I'osaront dina 01 meu pito or

tes, i perqu~ ara em mires amb un eeguard "ublin, pl'enyat de fe, de 1loie.l-
tat i de devoció: és com si hi hagués un e<perit al meu davant. entre m
r,liriacora em mires ara, Jane, mentre ero facis un ",orr..riurat # .id i desafia-
dor, podr-ás dir-n.e que m/odies, podzáa injuriar- e i turmentar- e, el que
vulgu.is, pero conraou-me ••• , r lastimo ,,~s que en: f'aoá.a sulfurar, que no pos

posar -Cristo
--Ua injuriaré i us turroentaré a COI' que vols, quan hagi acabat la me-

va relació, pero escolteu-me fins al final.
--Ero pensava, Jane, que ~'ho havies contat tot. E pensava que la cau-

sa de la teva malenconia raia en el somni.
Vaig sacsejar el cap.
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- Com? Hi ha alguna cosa m~s? rer no vull creure qua e tracta d'un
cosa im ortant. T'adverteixo que t'escoltar~ b incred litat. Continua.

-Vaig soniar una altra co a, sanyor: que Thorni'ield all ....tavo.
ruines i era refu i de at-penats i d'~libes. E~ se bIa que de tota la f

pana nom~s en restava un tros de lur, com una petxina, olt alt i umu-
ment f'ragil. Jo vagava, a la llum da la Lluna , entre les ruines on c1'oixio.
1'harba, ensopegant, aquí amb el m&Kmm marbre d'un escalfapanxas, 0.110. ru b
el f'ragment d 'una cornisa que havia caigut. mear-a duia la oriatura desco-
neguda, embolcallada b un xa!. No podia deixar-la enlloe, por molta 1'0.-

tiga que sentís als br aco a i par 1.101t que el aeu pes ..'impedís d t avancar e

havia de retenir-Ia a lb rui. Vaig sentir el galop d 'un cavall la di' t nc í.a,

cw.í enlla, i estava segura qua el munt veu v6s, qua partíau doy r un .o.ís
1lunya , on us hi quedaríau mol te anys. Vaig enfilar-me al f'ra il lUl:' cui-
ta corrent. a riso de caure, ansiosa de poder-vos voure des de dalt de tot.
Les pedres s'ensulsiaven sota els meua paua; l'houra a qu~ 'arrapava e dia;
la criatura, aterrida, s'aferrava al meu coll i gairobá m'estrangulava. ror
fi, vaig arribar al capdamunt. v60 ja no ~reu ID s que un punt oontra la
blancor del oaro:!, que s "anava fent LJ~S petit a cada moment , 1 vent ora

311

tan fort, que no podia posar-me dreta. Em voig aasoure a lfostret oa:lre
del mur, tot tractant de calmar l'infant esveret, rr.ontre v6s arrib¿1Vou al

, Ll en ~clina -merevolt del camJ.. avora, endavant per donar-vos una l1ltima
mirada, el mur es va esfondrar, l'infant va cauz-e odolant e la evo f'<:llda,
jo vaig perdre ltequ11ibri i, quan queia, 13m vaig despertar.

-- 1 aix~ ás tot, Jane?
-Tot el prefao1, senyor. Ara falta la narraci6. En de pertar-rne, una

llum em va enlluernar. Vaig pensar ue ja era de dia, pero estava equivoca-
da: no era más que el resplendor d'una espelma. Vai ~up06e~ que la vophie
havia entrat a la carobra. lii havia una ugia sobre el tocador, i la orta
de l'arffiari,on, abana de gitar-ma, havia penjat el vestit de nooes i 01
vel, era obarta. vai~~~e&ament de roba i vaig preguntar: 11 Jophie,
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qu~ f'eu aqu:!?". O va contestar ningl
, per~ una figura a sortir do darro-

ro la porta do l'ar ari, va prendre l'espel a i es va posar a e aroinar ela
1 ona/ague11avestits. " Sophie! Sophie!ft, vaig tornar a cridar, per~ guardav

silencio Jo, que mthavia incorporat al llit, en vaig inclinar endavant. De
primer, em vaig quedar sorpresa; despr~6, em va agafar un esverarent, i,
finalment, se'm va glas:ar la sang a les venes. Perqu aquella dona, aenyor
Rochester, no era la Sophie, ni la Leah, ni la senyora Fairfax, ni tan soIs
(n'estio se lra) aquella dona tan estranya, la Graoe Poole.

-Fors:osament havia de ser una d 'elles -en. va interrompre el L eu se-

nyor.
--No; us juro solemnemént que no. La ona que tenia el d vant no h

creuat mai el seu esguard amb el meu des que vi e a Thornfield lla1l. 'llot
en el seu aspecte era nou per a mi.

--Descriu-la, Jane.
--Ero va semblar que era una dona alta, corpulenta, amb una negra cabel-

lera caient-li per l'esquena. No sabria dir ccm anava vestida; nOués s~
que anava de blanc, pero no s~ si duia un ve~tit, un llens:ol o un ~dar •

o li vas veure la cara?
--De primer, no. Per~ despr~s va despenjar el vel, el va contomplar

Llar-gan.enf a contrallum, se '1 va pecar- sobre el cap i es va tOll¡barcap al

mirall. En aquell moment , vaig distingir f'or9a olarament el aeu rostre ro-
flectit al foso espill ovalat.

- I com era?
--Ero va seroblar horrible ••• Oh, senyor, jo no havia vist mai una cara

coro aquella! Era una cara descolorida, espantosa. Voldria poder oblidar
el desorhi tat n,ov· ent deLs seus ull., enrogi ts i Q:D:m¡;ülim

inflor moradenoa de les seves faccionsl
--En generalJ els espectres són pal.lide, Jane.
-Doncs aquest era L-orat, senyor. i'enáa eLs llavis in:f'lat i

1 'horrorosa

morata, les oelles, arru:f'ades,i les fosques parpellea, hadados obre



anar cap a la porta. En pasear pel costat del meu llit, es v
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els ulls vermells. Sabeu que er.recordava?
- qu~?

--L'abominable aparicié de les llegendes gertaniques: el vampiro
-- Ah! 1 qu~ vr4 fer?
-.86 va llevar el vel del cap, el va esquinljlarpel r..ig i, deoprJ do

llen9ar-lo a terra, el va trepollar.
- 1 després?
--Va obrir les cortinas de la finestra i va guaitar cap afora. oteer

va vaure que clarejava, perquede seguida va prendro l'espelma i eln a

dava davant la meya, i vaig perdre el ooneixemant.
fa

sota als meus ulls. Vaig tenir la sensacié que la sava l!vida cara o'abran-
s la segona vagad a

312

la vida (tan soIs la segona) que el torror e perdre el sentit.
-- 1 qui estava amb tu quan l'has recuperat?
--Nin~, senyor. ero ja era pIe dia." 'e llevat, He enfonsat el

cap i la cara a l,aigua, i me n'he begut un ·ot. He oomprovat que, bé que
debil, no estava rnalalta, i he decidit de no dir-ho a nin ,llevat de 'Ii s,
que he tingut aquesta visié. Ara, senyor, dic;ueu-n¡equi era aq esta dona?

--La creaci6 d'una ~ent enfebrada. 1 cert ~ que he da tenir cur do
tu, trasor meu: un~ nervis tan sensibles coro ela teus no a6n per suportar
emocions violentes.

__ odeu ben oreuret senyor, que no ha estat oosa deIs .eu nervis. La
dona era de carn i ossos, i el que ua he explicat ha pas:...aten :r alitat.

__ 1 els so 1s anteriors tamb~? Par ventura 1~ornfield all ast on
ru!nes? Estio eparat de tu per obutacles insuperables? r¡"he abandonat
senae ni una llagr' la, sense ni un pet6, sense ni una paraula?

-'ncara no.
__ 1 estio a punt de fer-ho? Porque ja ha arribat el dia que en uni-

rem amb un lla9 indissoluble. 1 un oop units, no ea repetiran aqua<tes
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terrorífiques al.lucinacions, t'ho a se ro.
-- Al,lucinacions, senyorl ~ ~s vol ria jo que no és fos in ixo.

1 ho desitjaria ara mE1s que mai, ja que ni tan soIs 6s no odou e plic8.l-
me el mistari d'aque ta estranya visitante

-1 per tal com no t'ho puc dir, Jane, he de conc Lour e no ha existi"!;.
-Pero, senyor, quan DI 'he llevat aquest at1 i he irat al r eu ntorn

per armar-me de valor i tranquiih.litzar- e en veure l'alegre aspecte del
objectes familiars a la llum del dia, allí. ••, obre la catifa •••, e tro-
bat la prova que no havia estat un somni: el vel, e.:>quin9atpel mig e al t

a baix!
Vaig advertir que el senyor Roohester so SOlre altava i 'Sotremia. De

seguida erova abra9ar per la ointura.
- Gracies a lJ~u -#.exolarn/a.-que, si algun ~I;;lseraligne a entrar El

'-"

la teYa habitaci6 anit, aquest vel ha estat l'l1nioa cosa qua ha l::lofert
dany! Oh, quan penso en el que hauria pogut pasuar!

Se li va tallar l'al~ i em va estrenyer tan fort contra sed, que jo
anb prou feines podia respirar. Despr~s d'uno ¡inuta de silenci, va pros-
seguir alegrement:

--Ara, Janet, t'ho explicar~ tot. Ha estat la rreitat eomni i la rneitat
realitat. lo dubto que una dona ha entra! a la teya ca. bra, i aque te do-
na ~s, i'or90saruent, la Grace Poole. Tu tro~e que és una porsona astranya,
i tens tota la ra6 de pensar-ho, ~,i coneader-ei- el que en va for a aaon
i a mi. oerra dubto ea tavaa mig adormida i mi de .er-taquan la van voure,
pero febrosa com estaves, li vas atri'ouir un' apar'enca t'an tau al, di tinta
de la que t~ en realitat: la llarga cabellera e borrifad , la cara inflada
i l'exagerada estatura s6n fruit de la imaginaci6, conseqtiencies del mal-
son. L'esquinyament del vel és real i molt pr pi d'aquesta dona. Ja veig
que vola preguntar-me per que conservo a casa meva una persona aix! •••
Dones b~: t'ho dir~ quan faci un any i un dia que i~em ca ata, per no
pas ara. Zstas sati~feta, Jane? Acceptes aq esta explicaci del misteri?
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Vaig reflexionar i, en honor a la eritat, he de ir quo em embla
l'~nica possible. 3atisfeta no ho estava, per per COI pI ure'l ai tractar
de semblar-ho. 1 en vaig sentir alleu ida. i vaig res n re, ncs, a b
un somr Iur-e d'aqu í.eecbnc La, 1 COl! que ja era la una tocada, o vai dis-
posar a deixar-lo.

01 que la Sophie dorru a l'habitaci6 de l'Ad~le? --va re nt r,
n.en'tr-e jo encenia L' e pelma.

_:J!, senyor.
-- 1 hi ha lloc par a tu al 11it de l' dIe? Aque ta nit has de dorl ir

amb ella, Jane. No ós estrany que l'inl;ident que hau re1atat t'hari posat
nerviosa, i m' e timo fL,~S que no paaeá s la ni t sola. Pro ec-ne qua doz- ir
a la cambr-a de l'Ad le.

--Ho far~ de bon grat, senyor.
-1 tanca b6 la porta per dins. e perta la uophie quan pugi , a b 1

pretext de demanar-li que et desperti ben d'hora dena al mat!, ~er tonir
temps de vestir-te i esmorzar abans de les vuit. 1 ara, re de pensa~ents
-tenebrosos, Janet. No sants en quina brisa euau a 'ha convertí t el vont
d'abans? 1 la pluja ja no bat contra iB~~DE~~ els lidres de la finoutra.

ira quina nit tan esp1~ndidal -\a aca al.',tot apar tan t la cortina.
tio 'ra. La "eitat del cel apareixia cIar i lí id. El núvole, i pul at

pel vent, que ara bufava de ponent, ;¡:¡'afileraen cap a llevant en llargue
coluLnes argentades. La lluna brillava, serana.

--1 bé --va fer el senyor ochester, eucrutant-ue el, ullo--, Cal e
troba ara la meva Janet?

--La nit esta serena, senyor, i jo talb~.
-1 aquesta nit, res de somiar separacions i tristeses, 6in6 q e ha

de tenir dolyos somnis d'amor i de felicitat.
~1 seu desig es va co plir a mit~es, p~rque no vaig tenir aleons ni

sorrnis agaadables, ja que no vaig dormir gens. b la petita Adelo ent~e
els bra90s, vaig vetllar el seu son --el son tranquil, deopreocupat i
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pur de la inf~ncia-- i i vai l'a ibada d 1 ia, a b el ....aulo e perar ou
cinc sentits desperts, i tan bon punt a ortir el 01, 1 vai llevar.
...ecordo que l'Ad~le em tenia abr acada quan la vai de' ar; r .0 'do uo 1i
vaig fer un petó en se arar-li 1 mane tas del eu col1, i lo < ,
tot con'temp Iant=La, amb una estranya eloció, i que 1 El 'n vaig n r erq

tem'a que ela meus sanglots podrien torbar el seu profun rep~s. 11a sil-

aneva a reunir- e, sin,bolitzava el eu da conegu t as evenidor, temu t, er
adorat.
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M~ . 315 La Sophie va venir a les set a vestir- e, i as va antretenir olt, ont
que, el senyor Rochaster, impacient, sense dubte, p r la e a arda ya, v
enviar alf:.'1Ía. preguntar el n.otdu el qua L no baixa a. 'n a 11.0 en , la
.:3ophien 'estava col.locant el vel (que, al capdava.Ll., 1 avia ha t e se:c:

el veJ:#. llis de blonda que jo tenia) i subjectant-lo al", cabolla anb un

fermall. ~m vaig escapar de les s ves. ans tan bon punt vaig poder.
- ""spereu! --va excla.war ella, en frances-. .ncar a no UlJ heu r irat

al mirall!
En arribar a. la. porta, dones, e..! vaig tor,bar: vaig veure una fi rn

tan distinta, an.b aquell vel i aquall VEH,tit, de la ! ev imat e
que em va ~emblar que era una altra persona.

J ane t -crida una veu.

bi tua l,

Vaig baixar apressadall1ent• .c.lsenyor Rochester era a rebre al peu de
l'escala.

Romancera! --va fer--. Jo rn'arboro dti~paci~ncia, i tu trigues
d'all~ m~s!

E va dur al renjedor, erova rI.irarde dal t a baix i va dir que jo era
"tan bonica com un 11iri, i no soIs 1'01' 11 de la ava vida, oin6 la
fascinaci6 deIs meua ulla". De pr~s v af'e, ir que e . concedia dou in IJ

per esmorzar i va tocar la campaneta. Va apareixer un Ilela crieta q o
hav.í.encon ractat recentnent.

Ha preparet el cotxe en John?
. #-.)~, senyor.

-- 1 ja han baixat l'equipatge?
--L'estan baixant en aquest moment, senyor.
--Arribeu-vos a llesgl~sia, T'ireu si el senyor ,ood (el pastor) i 01

sagrista ja hi s6n i torneu a dir-m'ho.
L'esgl~sia, com el lector ja sap, estava situada tot just en ortir
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~uls de les tombes, i no he oblidat, tampoc, les figures els dos fora -
tara que c inaven per entremig i s'aturaven a lleg1r ele epitafis de lee
eaoassas lapidea cobertes de molsa. ~th1 vaig fixar, perque, tan bon punt
ene van veure, es van escapolir cap a darrere l'es 1é61a, i no vaig t nix
cap dubte que tenian intenci6 d'assi tir a la cerim~nia. El s ~or ocloc-
ter, per~, no els v observar, perque fitava amo1nat la oava oara, de la
qual devien haver fug1t ela colore, ja que tenia el front amarat de suor,
i les galtee i els llavis, f'rada. Quan am vaib ha er refet, em va conduir
lantament pel caminoi que duia al p~rtic.

Varo entrar al temple humil i silenci6s. El sacerdot, abillat a b el eu
bIenc sObrepelli9, espera a davant 1'altar, i el sagrist~ era al eu o tato
La quietud era absoluta; només dues ombree os mov Len en un romot r cé , La
meva euposici6 havia estat encartadal ele forastere havien entr ~
que nosaltres i ara s'estaven davant la cripta deIs Rochester, d'esquen
~ nosaltres, guaitant a través de la reixa que tancava l'antiga to~ba de
marbre, on un angel agenollat custodiava les deapulles dten D er de Ro-
cnaster, mort a N.araton Moor, durant les guerres c1vila, i de la Ieabel,
la seva esposa.

Ene vwn agenollaÉ als reclinatoris on als fidels es prosternaven per
Bmaaiaam combregar. Vaig sentir uns paseos cautelo oe al meu derrere i,
mirant per sobre 1 'espatlla, vaig veure que un dele: forastera --un oavoller
per l'aparenya-- avan9ava cap al preebiteri Va comen9ar la oerimbn1a_ Iri-
mer va manifestar el nostre proposit de contr~re matrimon1, i tot seguit
el saoerdot va ter una passa endavant i, inclinant-se lleugerament sobr
al senyor Rochester, va prosseguirl

--Us demano que tota dos declareu (tal com respondreu el temible Dia
del Judíoi, quan seran revela.ts ela secreta de tote els cor ) si qualsevol
dels dos sap cl'algun . pediment que ua privi d'unir-vos legalment en ma-
trimoni, que ho cohfesseu ara, perque aquella que no siguin unita per la
FarauIa de D~U1 no eeran units per D~u, ni eer~ v~lid el seu matri oni.
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Va fer una pausa, com ho imposa el costum. Per v ntura ~s si romput
aquest atIene! formulari? Potser ni una sola vagad en cent anya. El aa-
cerdot, que no havia a19st ela ulle del llibre 1 que nom' havia ernmudit
durant un woment, ea disposava a continuar. Ja al1argava la ma cap a
aenyor Roohester, mentre els seue llavis s'obrien par pregunt r-11 i m'ac-
ceptava per leg!mima esposa, quan una veu clara i molt propara va fera

--Aquest wa*eewiRs matrimoni no es pot realitzar. Deolaro que exieteix
un 1mped1ment.

El saoerdot va mirar el cavaller que par1ava i rest mute El sagrist~
ltimitava. El eenyor Rochester es va moure lleugerament, oom si ha ~4B sen-
tit tremolar la terra sota ele peus. De seguida v recu~erar la serenitat
i, sense tomilar el cap ni girar ela ulla, va ordenar:

-Continueu.
Un profund silene! va seguir aquell IDOt, pronunciat amb veu greu 1 ola-

rae Despr~s, el senyor Wood va dir:
-No puc continuar sense constatar pr el' la certesa o lo.falseda't d 'a-

questa afirmaei6.
--La cerimonia no es pot oelebrar --insiat! la veu darrere nootre--.

Estic en condicions de demostrar que existeix un impediment insuperable.
El sanyor Rochester ho va sentir, pero no va mour-e el cap. Ea ante-

nia obstinat i r!gid, sensa fer cap rnoviment ni deixar-ma anar la ma. La
seva ma ardent semblava de ferro, i el seu front ma~s{B i olid, b6 que
pal.1id, feia l'efecta que era da marbre. Els seue ulls br!llav n, atenta,
irr~obils, i, aixo no obstant, tenian una expressi6 quasi ferotge.

El pastor Wood sen.b.Lava desconcerta.t.
Quina mena d'impediment ~s aquest? --va preguntar--. Potser es pu-

gui eliminar.
--Dif~cilment --fou la resposta--. He dit que era insuperable, 1 he

parlat amb fonament de causa.
El desconegut es va acostar a la barana del reclinatori i va continuar,
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pronunciant cada mot ben clarament, amb veu calmosa, onor, or~ no a-
sa forta:

318 --Ltimpadiment consisteix simplement en l'exi tancia d'un ,atril oni an-
terior. ~l senyor Rocheoter ~s casat i la seva nuller encara viu.

Aquelles paraules dites en veu baixa van fer vibrar als .eu n rvia
com mai no havien vibrat per efeete; deIs trons. La san se'l va a itar amb
tanta violencia, qua ni el foe ni el gla~ no haurien estat ca 90s de pro-
duir. Vaig mirar el senyor Roebester, i el vaig obligar a irar-me a mi.
El color del seu rostre era tan esva!t eom el d'una pe ,i als ulls aran
acarats i guspirajants. Sansa negar res, samblava da<afiar al rr6n saneer.
Sansa parlar, sense somriure, sanse cap senyal que demostr qua e conci-·
darava com un ~sser hum~, erova eenyir la cintura amb el bra9 i eu va atreu-
re cap a ello

Qui sou v6s? --va demanar a l'intr~s.
-En, die Briggs, procurador de _ Street, a Londres.
-- 1 assegureu que s6e casat?
--Pue asse urar l'existencia de la vostra esposa, oenyor, que la 'uo-

t!cia reooneix, malgrat que v6s ha na QU.

--Feu-me el favor de wwwwww donar-me les savas dadas; com es diu, qui
eren els seus paras, on va sswmaee néixar •••

-An.b mol t de gusto

El senyor Briggs va treure a b tota calma un paper de la butxaca i va
llegir b veu nasal, proto~olaria:

-"Afirt:1o i pue prover q'4e el 20 d'octubre e _ (una data do quinze
anys enrere), l'Ed~ard Fairl'ax ltochaster, de Thornfield Hall, del co ltat

__ -" i de Ferndean anor, de Anglaterra, es va casar b lade
meva germana, la Bertha Antoinetta »aaon , filIa de J onas ason, comoz-caant ,
i d'Antoinetta Lasen, la sava muller, a l'església de ----J do vpanish
To\v.n,Jamaica. El casament consta al registre parro.uial de l'aGgl~ in e -

enta(ia, i jo tine al r;teupoder una partida. ¡Jinat: Richard ason."
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--Tot i suposant que es tract~s d'un d cunent autentic, ai pro aria
que he estat casat, perb no pae que la dona es r.enta a com

encara visqui.
-Vivia fa tres mesos -va l'eplicar el procurador.
- Com ho sabeu?

esposa -ava

--Tinc un testimoni del fet, la declaraci6 del qual,
vós, benyor, podreu rebatre.la!

ni tan 301s

-Presenteu el test on.í.,•• , o aneu-voe-en a l' infarn t

-Primer el far cOUlpar?:dxer, ja que esta pre ente enyor ason: voleu
tenir la bondat de venir?

319

1!;1 sJDyor Rochastor, en sentir aque11 no , va f;¡errarle dents i v
experimentar una mEma d'estramiment convu16iu. Com que jo el teni t n o.

prop, vaig sentir coro aquell moviment aspasd>dic do ffiria o de de e 01'-

ci6 1i recorria tot el coso L'altre foraster, que fina aleshores haviu ro-
mas retirat, va avancaz-, i una cara e sb.Laar ada va .lIqIlm( apar~ixer sobre
l'espatlla del procurador: 3i, era en ason en persona. El senyor
Rochester es va tombar i el va mirar da fit a fit. la seuü ulls, com he re-
mar-caf sovint, eren negres, pero ara hi br-á l.Lava una 11u01 roganoa, i la cang

li puja a la cara: les galtes grogoses i el front .L-~l.lidadquiriron una
mena de resplendor coro si s 'haGués arborat un foc interior ••• Va ixe eal'
el bray poder6a, i ha~'ia pogut esclafar en )0. on d'un cop, deixar-lo eu-
tabornit sobre les lloses de l'esgl~sia, parb en aaon va recular, tot ex-
clamant en veu baiXa:

Valga'm D~ul
1a fúria del senyor Rochester s'esvaní; la passi6 qua el dOQinava as

va apagar com si l'hagu~s fu inat un l1amp, i e11 es va li itar a preguntar:
-- Que hi tens a dir?
DeIs blancs llavis d'en ason en va eocapar una resposta inaudible.
--Que el diabla se t'emporti, si no conte tes amb m ~ clarodat. e e-

teixo: que hi ten s a dir?
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--denyor •••, senyor ••• --va intervenir el sacerdot--, no oblideu que
sou en un 110c sagrat. -Tot segui t, en ~ ason , li va preguntar
amb amabilitat:-- Us consta, senyor, que d'aquest cavaller viu

realrnent?
-- ~nim! --el va atiar al procurador--. Parleu!
-Viu a Thornfield Hall -va dir en ason, m~s clarament-. La h1 vaig

veure 1 'abril passat. Sóc el seu germa.
- A Thornfield .Hall! -va exclamar el sacerdot-. In.possiblo! re molta

a~ys que visc en aquesta contrada, sanyor, i no ha sentit a dir mai que
hi hagu~s cap senyora Rochaster a Thornfield. 11.

Vaig veure que un horrible so nr.í.urecontreia els llavis del senyor L~O-

ehester, mentre mussitava:
--No, per D~ul Bona cura he tingut que no ho sab~s ningú •••, o no pas

b aquest nom,

IS va quedar uns moments pensarós, COUí si reflexion~s, i des r~f), ha-
vont pres una decisi6, va fer:

_ Proul Acabe n d 'una vagada. Ilood, tanqueu el llibre, i lleveu-vos al
sObrepell:!s. John Green -s'adre9~ al sacrista-, ja us en podeu anar: avui
no hi haur'a.boda.

320

L'home va obeir. El senyor Rochaster va continuar, pracipitadanJent i
irreflexiva:

-La par auLa bigamia <3S una par aul,a lletja i, auo no obstant, JO pI'e-
tenia convertir-me en bígam, pero el f'at, ID 'ha guanya t per ...a o b~ ro'he ha
impedit la flrovidEmcia •••, potaer aix~ darrer. C;n aque st moment , no e e
gairef¡.millor que un dimoni i, coro diria el meu pastor aqu:! prasent, orei-
xo sens dubte el pitjor cEistig de j)~u, fins i tot leL fla és de l'inferll
i la eorrupoi6 eterna. Cavallers, el meu pla ha fracassatl Bl que a ue t
j.r ocuz-adoz-i el seu client diuen él:3 veri tat: he errta'tcasat, i la dona al b
qui em vaig casar encara viu! v6s, ,ood, dieu que no heu Lentit a parlar
de cap senyora Rochester que visqu~s a casa meva, pero estic segur que más.
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d'una vegada hau prestat orella a les enraonies sobre la mioteriosa llu-

natíca que tine tancada ambpany i clau. AlgÚus haura comentat que es

tracta dluna germanastra bastarda; d'altres us diran que ~a una antiga

amanto Pero ara jo us confirmo que és la meva esposa, amb qui erovaig ca-

sar fa quim~e anya , Es diu Bertha r, acon i és gar ana d' aquast resolut per-

sonatge que amb la seva tremolor i la sava pal.lidesa u dauostra co en

poi ser, d'intr~pit, 01 cor d tun homo, l'ranquil.litza't, Dick, no UnGuis

por: rn~savia t seria capac de ps(,ar a una dona qU'3 no pau a tu. La cz-tha

ason és boja i de eéendeáx d 'una farl,11ia de folls, en qu hi ha hagu t idio-

tes i J aníacs al llargo de tres generacions. La mar e Jo la meva JrullGr, la

criolla, era boja i alcoholica. Ho vaig sabor després d'haver-,e casat b

la seva filIa, }}erqullabana sm van ocultar eLs secrets de la i' 11ia. L

Bertha, COIn a filIa submisa, imitava la seva mare en tots dos aspectes.

Vaig tenir una companya encantadora ••• , pur-a, prudon t i modesta. No us 110-

deu iIr.aginar que felí9 vaig ser! O~_ quinas eecene s vs í.g vaure t Una cos

celestial! Pero, prou exp Hcno í.ons, Bri..,.';s, ood , asen, UiJ invito a venir

a casa Wl!ml'I per r.cn~ixer la pacient de la senyora Poole, :'t e:JI)coahova!

Aixl veur eu amb quina mena d' ~s30r om vai[; casar enganyat , i jut,jareu si

tinc drot o 1'10 a ro pra el pacta matrimonial i bu.car conuol en un é'",er

que, si fu a no, ~s huma. Aquesta n.inyona, \Vood-va afe(',ir, I irant-r.e--,

no ooneixia el secret m6s que vós mateix, i es pensava que tot era net i

legítim. En cap liIomentno se 11 va acudir de pensar que es easava a lb un
ho e dcc z-ac í a+, que ja estava uni t a una companya nnIvada, .Joja i e, bru-

tíds. Veniu ••• , segu íu-s, e !

';ense deí.xar--meanar , va sortir de l' es, lé.,ia •• ü;;; reJ c8.va1101'0ono

van seguir. Davant la porta de la casa, hi ver. troJar el cotxe ,

-Torneu a ficar-lo a la coto era, John --va. üir t'r odan.ent eih sonyür

E chester--. Avui no l'haurem de llienester.

(uan vam entrar, la senJiora Fairfax, l' Adele, la ,)ophie i la Leah van

venir al nostre enco~tre per felicitar-nos.
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- Alto, tothoml -va cridar Pamo i senyor-. Res de felle1 tacionsl
Qui les vol? No peS jol Arriben amb qu1nze anys de retard!

Va pujar escales amunt, sempre pottant-me agafada de la m , i sempre
1ndicant als tres homes que el seguissin, cosa que aquesta feien obedient-
ment. Vam muntar el primer ram dfescales; v travessar la ga1eria i vam
pujar al tercer pis. La olau mestra que duia el senyor Rochaster ans va
obr!r pes a la oambra entapissada, amb el seu 11it BaaGaB enorme i l' rmari
de portes pintadas.

--Tu ja. ooneixes aquesta estan9B,. MaSbn -va fer el nestre guia-. Aqu!
~s on et va mossegar i apunyalar.

Va. apartar el tap!s de la paret, tet desoobrint lraltra porta, que va
procedir a abrir tot segui t. Varo entrar en una cambra. sense f1nestres, en
hi havaa la. lla.r encaaa, protegida par un al"t 1 s~lid guar.dafoof del sostre
penjava una aranya d'una §ruixuda cadena. La Grace Poole~ inclinada aobre
el :t'oo,semblava que fregia. alguna coea en una paella. Al fons de 1'eatan9a,
entre les ombres más fosquest una f1gura es movia d'un cap a lta1tre. o
era f~oil, a primer cop d'ull, vaure si es tractava dtun an:1mal o d'un 'a-
ser huma, ja que en aquell moment s'arrossegava, aparentment, de quatre
grapes i grunyia coro una estranya bl!st1a aalvatge; pero anava vestida i
una negra. cabellera, que coman98va a risar-se, esbul1ada corouna erinara,
11 oobria el oap i el rostre.

-Bon dia, senyora Poole -va fer el senyor Rochester-. Com asteu?
I eoro estl avu1 la vostra pacient?

-Estem bastant bá, senyor, gra.cies -respongu~ la Graoe, tot apartant
curoaament la pa.ella del foo-. Una mica esquerpa, pero no furiosa.

En aque1l moment, un erit esfere!dor semb1ava desmentir aquella as-o
.~ ve¡tida t + t t 1 t tserC10. La hieba es va posar dreta, mos ranv-se en e a a seva as aura.
_ Ah, senyor, ue ha v'istl -va exclamar la Grace-. Va1dra más que

ua nfaneu.
--No~ás em quedaré un moment, Graee. Permeteu-me que eroquedi un momento
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~Aparteu-vos --va dir el senyor Rochaster, empenyent-la cap a un oos-
tat--. Supo so que ara no t!ndra cap ganivet, o1? I ja est1c pIsvingut.

-~No se sap ma! el que pot tenir, senyor. ~s tan astuta, que bolla
no h1 ha precauc1~ que valgui.

--Valdra m~s que la deixem tranquil.la --va sugger1r en asan.
~ . ;r..~Ves-te'n al d1ablel --SÉ va ~ cunyat.

-- Oomptel --va cr1d~ la Orace.
Els tres viai tanta recularen alhara. Elsanyor Rochaste:¡:.-es va posar

davant meu. La bOja se 11 va tirar a sobra 1 1i aferr~ rablosament el co11,
mantre traotava de mosaegar-li la cara , Forcejal'en. }"ala era alta 1 cor-
pulenta. gaireb~ tant oom el seu marit, i estava dotada d'una for98 sem-
bIant a la dfun home. M~s d'una vegada va estar a punt d'escanyar-lo, i
a1x~ que el1 semblava un atleta. No cal dir que hauria. pogu t deiXar-la es-
tabornida d'un cop ban donat, pero no 11 pegava, sin~ que es limitava a
a derensar-ae. ~ar fi, va 8860111' d'agafar-la pels bra90s; la Grace Poole
11 va. allargar una oorda, i ell als hi va lligar pels canall al darrera;
amb una al tra cor-da, la va afermar a una cad1ra, enmig deIs esgarips i les
estrabades IIl,e ferotges. Despr4s, el senyor Rochester es v tombar de caz-a

alR espectadors i ela va mir.ar amo un somrdur-e tr.i.sti ama:rg"

__ Aquesta ~s la pava aSRosa! --va far--. Aquestes s6n les ~n1ques
abra9adas Gonjugals que puc haver d'elIa ••" aquestes s6n les ~iques ma-

nyagueries que poden solayar-ma en les hores de llaurel ¡ aquesta --va
afag1r, posant-rna la ma a ltespatl1a--t aquesta xicota ~B la que jo volia
per mullar, aquesta que ve1eu, sariosa 1 callada, a la mateixa boca de
l'infern, contemplant sense perdre la seranitat les escomases d'aquest di-
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--Pareu compte, dones, senyorl Per l'a~ór de D~u, pareu oomptel
La folla va proferir un udolt es va separar las grenyes de la cara 1

va fJi.ta.ramb feresa als visitants. Va1g reoon'iXer perfectamant aque1ll
rastre eno~s, aquellas faco1ons embotornades. La senyora Poole v fer una
pasea endavant.
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mon!. Guiiteu quina difarenciat Wood i Briggal Compareu aqueste ulla lfa-
pids amb aquells ulls enrogita, aquest rostre b aquella mascara, aqueat
cos eb aql,l.ellfardell, i despr¿s jutaeu-me. v6s, eaoerdot de DAu, i v~a,
home de 11e1s, 1 reoordeu qua talment COm jut~eu sereu jutjatsl I ara, fo-
ral lie de tancar el men trasor.

Tote varo sortir. El senyor Rochaster sth! va quedar una mou:ents m~s,
donant ordres a la Graca :Poele. El proourador satro va adrefar roentre ba1-
xavem l'escala,

-Elvoatre oncle, senyoreta --ve_ dir-: 'alegrm'a de aabar qua U"

hem av:'-tat un gran diagust ..., si $6 que encar-a viu, quan el senyoz- son
re tOl'nia Madeira.

_ El meu oncle! Qull en sabeu, d'fell? El conaiXeu v~s?

-El senyor Mason el oone íz, El senyor Byre ha esta-e el representant
de la eeva firma a Funchal durant molts anya , Quan el vos tz-eoncle va re-
bre la carta on li anunci~véu la vostra pr~xima boda amb el senyor Roches-

ter, el eenyor Mason, que s'estava a ~ par restablir la salut, abana
de tornar a Jamatca, par caeualitat es trobava al seu despatA. El aenyor
Eyre 1i he va comerttar, ja que sabia que el meu cli~nt era parant d'un
cavaller que es deia Rochester. El senyor Mason, tan sorpres i diagustat
coro us podeu imaginarf 11 va revelar la veritat d'aquell caso Ilm dol ha-
ver dé dir-vos que el voatre oncle actu~ent pate~{ una malaltia que,
desgraciadament, atesa l'etapa d'evoluci6, daixa poques esperances que
pugu1 llevar-se mai m~s. No podia, dones. viatjar a Anglaterra, par evitar
qua caigu~ssiu al parany que us havien parat, per~ ~a pregar al senyor
Mason que no perd~s ni un segon per pr~ndra les mesures que calgue3~in
par tal dtevitar el fala matrimonio Ell mate ix 1i va recomanax qua v1ngu~s
a consultar-ma a mi, que he posat en aquest assumpte tot el meu interes,
1 oelebro havar arribat a temps, coro sens dubte ho calebreu v6c tamb4.
Si no t1ngu~a l 'íntima cartaaa que el vostra oncle haure 0',0 ... t aban que
pogu~ss¡u arribar a Wadeira, us aconsellaria que hi an~ssiu amb el sanyor
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Mason, pero tal com estan les coses, panso que m~s oal que us quedeu a An-
gla'~erra, fina que rebeu nodcies sobre al vostre one.Ie , -I va pregun-
t~ al senyor Masen+-- Tenim alguna cosa m¿s afer aqul?

o, no, anam --fou 1tansiosa rasposta.
6/.I eense esperar ~ acomiadar-se del senyor Rocheat r, van buscar la

porta de la oaaa. El olargue as va entretenir una astona par adre9ar uns
mota, de retret o d'admonic1~, al seu soberg feligrlts i, un cop acomplert
aquest deure, també asln v~ar~

El vaig Gentil' baiXar. a trav~s de la porte. ajustada de la meya habi-
taci-6, a la qual ro'ha.viareUrat. Havent marxat els visi tanta. erova.1g
tancar a~b olau, perque ningd no em molest~s, i vaig procedir --senae lla-
grimes ni laments, ja que esteva enoara massa serena per aixb-- a llevar-me
maquinalmant el vestí t de necea i a substituir-lo per l'antio vest1 t que
havia dut el dia abans, segons que em pensavat per darrara vegada. Tot ae-
guit. em vaig asseure: elasentia debil i fatigada. Em va.ig reoolzar a. la
taula 1 vaig reposar el oap sobra e1s bra90s. ¡ llavers vaig pensar: fine
aleshor~s havia mirat, esco1tat i mogut --anant anront i avall per on era
menada .iarrossegada-, au! Qom presenc:l.atun esdeveniment rere Paltre,
i ten1nt una sorpresa rara l'altra; ara, par~, penaava.

El mat! havia transcorregut amb for9a tranquil.litat --amb excepoi6
de ¡'escena amb la boja--; ja que la conversa. a l'esgl¿s1a no havia tin-
gut el c,ar~cter de z-anous no hi va haver esolats pass1onals, ni altaraate,
ni discussions, ni amenaoes o desafiament s, ni llagl'! es, ni ean.glota.
AlgtÍ havla al.lagat serenament un impediment al oasamentJ el senyor Boo es-
ter hav1a formulat breu$ i agudes preguntes, que havien meresout le 00.1'-
responents respostea, explicao1ons i proveas el mau promas havi reoonegut
la veritat; despr~s havia estat presentada la preva viventJ ela int~usos
se n'havien anat i tot sthav1a aoabat.

Jo era. a la meya cambra coro de costum, sense que re no hagu&s canviat
en mi: res no m'havia orebantat, res no mthavia destrult. 1, amb tot, que



U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

386

124

set n t havia fet da la Jene Eyre d'ahir? Que se n'hav.ia fet da la saya vi-
da? Que, de les seyes esperances?

La Jane Eyre, que el d1a abans era una dona plena de do190 anhels
-qua.si una esposa-, sthav.ia convertit de nou en una nois desamparada i

S01&1 amb una vida g.riaa, que s'obria al seu davant plena de desoladas
perspeotlve~. La gla~ada de l'hivarn havia caigut en ple estiu; una blanca
tempesta de dasembre s'hav1a deaenoadenat al juny; el gel hav1 gla9at les
pomas madures; el vant hivernal arreneava. leE: roses; una C.'lpade gel cobria
ela bladars; els parterres que anit resplend1en plena de flora, avui eren
coberts deneu verga, i els boscos, que dotze "..... hores abans eren !ron-
doaoe i fragant,c¡¡cera les selv-es dals tropics, ara apare1xien dasolats i

blancs com els boscos d'avets de Noruega. Les meves esperances havien mort
da sobte, talment oom en una n1t havien estat anihilats tota els nou nats
a les terres dtEg.ipte. COlltemp1ava ela meus anhele, ahir tan esponeroeoe
i plet~rics, convert;,l.tsen lívids cadlvers, que no podrien reviure mai m~s.
l eJ. eu amor-, aquell sentiment que el senyor Roeheeter havia despertat en
mi, tremolava dins el meu cor , talment una criatura sofrent en un bressol
glayat, oonsumit per l'angoixa i la rua1altia. Ja no podia busoar el bray
dten Rocheater, ni trobar elealf en el seu pito Oh, mai m~s no podr1a re-
oórrer a ell, Oal' la fe esteva agostada, 1la confianya, destruIdal El
seu.yor Rochester ja no tornaria a ser par a,mi el qua havia estat, perqu~
no OI'a com jo rae 1 'havia imaginat. No pretenia increpar-lo ni vo lí,eacusar-
lo de tralc16. per~ se mfapareixia mancat de la sinceritat que jo 11 atri-
bula. Havia de marxar del seu costat: aixo ho tenia clar!ssim. an, com

~ on eniría, no ho sabia pas, pero no tenia cap dubte que ell mate1x m'aoui-
<caria a 'pa~dir de Thornfield. Era imp06sible, a 01'1teri meu, que hagu~s
sentit pez- mi aut~n·tic amor; havia estat, aens dub te, una passió TIlor.nenta-
nia, que sthavia frustrats ara ja no erovoldria mai m$s. Fine i tot tin-
d'r:iapor d ! interposa -me en el seu oam!, parque ara la meya :presencie.1i

l"eaul tal."ia odiosa. Oh, que caga havaa es tat! ue feble, la meva voluntatt
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Tenia ele ulle cl080s i tapats; semblava que m'embolcallava una fosoor
ar~emolinada,. i les idees flu!en en un corrent negre i confÚa. Abaltida
per una 1rnmenea laseitud, tenia la impresai6 de jeure al llit sec d'un
gran r1u, mentre sen tia ressonar entre les llunyanes muntanyee el brogi t
del torrent que s'acostava per la llera. Per~ jo no tenia esma pliJrinoor-
porar-ms, ni tenia torces per fugir de la riuada. Estava Com desmaiada,
i anaiava la mort. Una sola idea bategava amb un hAlit de vida dintre meua
al racord de D&u. 1 aquell pensament va engendrar una muda pteg~ia, que
erova estar voltant pel cervall, coro s1 esper~s da ser expreasad en veu
baixa, per~ jo no trobava l'energia neoess~ri~ per fer-ho.

"No em desempareu, en 1"e.flicc16 que m'amena9a, ja que no em po t ajuuar
ningd."

El trangol s'acostava, i coro que jo no hevia elevat l'orac16 al Cel
--car no havia unit les mans, ni m'havia agenollat; ni havia mogut als 1la-
vis-, tot el pes d'aquelleJt0l'rentada, va gravitar sobre el m u COl'. La
consciencia de la mava vida rompuda, del mou amor per~ t, de la meya eape-
ran98 esclafada, de la meya fe esmicolada, em va envair amb tota la fOl'9a
i l'1mpuls dtuna immensa onada. lnpoasible de descr1ure l'amarguasa d'a-
,uQll moment., Bé pue dir que "Lee lIJD!IJI aigUes inundaxan la msva anülla, i
sre vaig entonsar fondament an el llot, sensa tocar fons, al si de les ai-
gt!es prOfundas, i·les onades passaren sobra al mau cap".
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CAP1TOL VINT-I-SET

325 En algun moment de la tarda, va.1g a19ar el cap 1. en veure a la pare·t
la lluro del s~l ponent, em vaig demanarr

11 Que he de fer?'l
Pei-~ la resposta que ero donava la raé. "V~s-te'n de seguida de Thorn-

f1éld", era tan imperativa, tan terrible, que no volia sentir-la. No pouia
suportar-la en aquella moments, i em deial uEl m~s tl'istno &s al í"et da
no havar-me convert1t en .... l'esposa dBEdward Rochester. Aqueet bruso
despertar del somn1 m~s fabul~s, i dasoobrir que tot era fala i va, ~s un
horror que puc suportar 1 superar. Pero la idea d'abandonar-lo, immedia-
tamént i per sempl'e, eroresulta intolerable. No puc fer-ho".

Pero., aleshores, una veu interior eroreplioava que sí que pod.Le i que
havia de fer-ho. Em debatia amb mi mateixaJ volia ser dtJbil par '~al d te_
vitar el pen~a oamf que siobria al roeu davant_ 1 la eonsoi~no1a, tir~nica,
prenia l(;t pass1& pel coll i 1i deia, bur Ioaamen t , que amb prou f~ines SI 'ha-

vis. mullat als peus dalicais al pou de la desesperaci6t jurava que amo
aquella roa de ferro la tirarla a profundita.ts insondables de dolor.

" Deixa'm fugir, dones! -vaig oridltr- ..Al~ m'ajudara!"
"BOJ -t'has d'alliberar tu sola; ningt1 no t'ajudara. Tu. mat Ua. t'ha

d 'arrencar ¡tull dret, i tu matM..xa t 'has de tallar la ma dreta. El teu COl'

serlí la víctima, i tu, el sacerdot que la sacrifiqui,"
Ero vaig al9ar, aterrida d'aquella soledat en que sentia pronunciar

una sentenc~a tan despietada, aiXf com del ailenei que omplia aquella vau
inexorable. En posar-me dreta, vaig sentir que erorodava el cap. No soIs

estava esgotada per lfexoitaci6t ainé axtenuada, ja que no havia menjat ni
begut res en tot el dia. 1, amb una dolorosa punyida, vaig penear que,
a pesar que feia ~olta estona que m'estava alla tancada, ningÚ no havia
aoudit a preguntar oom estava ni a invitar-.e a ba1xar; ni l'Adela havia
truoat a la porta, ni la sanyora Fai.rfax rotsavia avisat pez menjar , "Ele
amáce aempre s'obl1den d'aquelle qui han estat abandona te par la fortun ti"...,
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vaig reflenQnar. Va.ig fer girar la olau 1 vaig sortir. 1lavors vaig enso-
pegar amb un obstaele: encara se me n'anava al cap, 1 eroflaquejaven les
oames. Vaig perdre ltequ1libri, per~ no vaig caure a terraa un bra9 vigo-
r6s erova agu.antar. Eh aiXecar la vista, vaig veure el aanyor Rochester,
que sea.a en W1a cadira. davant el llindar de la meya oambra.

--Ver fi sur s --va dir--. ~,fa molt que espero i escolto, perb no
he aentit ni un woviment, ni un sanglot. Cinc minuts ro~a d'aque t ailanei
mortal, i hauria for~at el pany, coroun 11aira! A1rl em defuges'i'Et tanques
amo clau :1. plores tota solal M~s m'hauria estil1lat que mthaguessis apostro-
fat amb vehem~nQia. bta apassi~ad~; asperava que em fessis una escena,
que veseef:lsiellagrimea arde;nts, pero nom.'s volia que lea vassessis sobre
elmeu pit~ i no qua lea J.:'Sb~sun t1'eapol insensible, o un [Llooador aeegat.
Pero m'he equivocat; no has plorat gens! illlteu rostre esta pal.lid i tena
ala ulls apagats, pero no hi ha ni rastres de llagrimea. 'm temo que sigui
el teu COI'el qu.eha vessat ll~grj.mes de ~ang.~.

"1 b~. Jane, no em dius ni una pal"Qula de retret? Res d tofens1u •••, res
d'insultant? Res capa~ d·ofagar un aent1ment o dtenoe~'e una pas8i~? Seua
1u;unobil. on jo tlhe posat, i mtesguardes amb ulla serena 1 fatigata.

"Jane, no tenia i.ntenció de farir-te. N'eatic tan penedit coroJdIlRllUp:U

el pastor que, pe~ un maleit error, hagu~s degollat l'ovella que estimava
com una filIa, que menjava del seu pa i bebia de la seva tassa, i s'adormia
entre els seue bra90S. Podras perdonar-me algun día?

'El va!g perdonar en aque11 mate1x moment, estimat lector! Hi havia un
remordiment tan pregon ale saus ulls, una tan sincera compassi6 en la sava
veu, una energia tan baron!vola en el seu posat 1, sObretot, un amor tan
inalterable en la sava mirada i en el seu semblant •••, qua el vaig perdo-
nar del tot, si b~ no ho vaig expressar amb paraulas, sinó tan soIs des del
fons del maU oor.

_ Saps que sóc un eanalla, Jane? -em va preguntar, ~"uwl~
~wnm :pe:r 1'1, amb anJia, tot atribu!f.nt,aens dubte, el meu perllongat
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811ft»e! ¡ la melva oalma m~s a l'abat1ment que no pas a la meva pr~p1a vo-
luatat.

-si, senyor.
~Aleshores, digues~ Iho obertament i amb tota cruesa •••• no eropla-

nyiB.,

-No :puo. Est¡l.ocansada ;i. ero sento zr;a:rejada..Tinc oad.
Va e:x:halar una mena da aosp1r esga:rI11'65 1, prenent-ro.6 arob ele eeu s

bra9ps, em va portar a baix. De primer, Jo no ~abia a quina sal m' avia
dut; tót era comuna nebulosa ala meus ulls. DespI'!Se va1g sontir l' e calfor

vivU'icant del foo; a pesar que era eatiu, 1- rofhavia quedat gls9ada coa 01
gel a la meya habitac;i~. Ell em va acostar una copa de vi ale llavis, el
va~g tasta1' i erova tornar l'anima al cos. Tot seguit vaig manjar alguna
coea que m'ofar! el senyor Rochester i de seguida vaig recuperar laa oner-
gies. Ero trobava cala.biblioteoa, asseguda a la butaca que solia ocupar
all. En Rochester era al meu oostst. 'IMás era.valdJ:'iamorir- e, sense patir
maasa --vaig pensar--. Llavora no haur1a de fer l'esto 9 de rompr ela lli-
gams afectius qua uneixen el m9U COI' al del ~enyol' Hochester. No cal dir
qua he d'abandonar-lo, poro jo no ho vull, no puo ter-ho."

1 ara com et trabes, Jane?
~Yolt m~s b', se~or.
-l'ren un altre glop da vi, Jane.
El vaig obeir. Despr~s ell ~ deixar la copa sobre la taula,4a va

plantar al meu davan t i aID va mirar amb deteniment. De sobta es va tombar
bruscament, tot proferint una exolamaci6 incoherent, prenyada d'e 100i6
apasaionada, va oomen~ar a pasóojar par l'estanya i~ par fi, es va inclinar
80Dre meu ooro si volgu~s besar-me. ero jo, recordant que ara lea car!cie~
estaven proh.ibida.s,vaig apartar la cara,

__ Que? GOIn$s aizh? -va exclamar 911--. .h, ja sé! Xo voLs be sar'el
mari·t de la Ilertha Mason, oi? Suposo que consideres qua laa meve s abr aca-
des tenen una altra destinataria.
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--En tot aas no hi ha 1100 per a mi entre els vo tres bra90s, senyor.
- Per que, Jarle? T'astalvia:r~ la molestia de respondra. Jo conte tar~

per 'tu: ttPerque ja teniu. espcaa", o¡ que f}quosta seria la teva rasposta

-31..
--Ji panses aix!. daua tanir una estranya opini6 da mi. Es veu que em

tena per un 11ibeJ:t:íintrigant, un v'il diabauxat que ha estat simulant
que t t $stimava par 'lial d'lU'l'OSsegar-te deli beradamen t al 11it, par :f'ar-to
perare l'honor i el decorum. Que hi dius, a aizo? Js ve1g que no pot ir

res, en primer 1100, parque et falten lea forcesi prou feina tena alel1ar,
i, en segon 1100, perqu~ no pota aoo6t~mar-te a la idea d'aouaar~me i d'in-
oJ;'epal:'-me .. DIal iX'a banda, 'J.:eus obertes les z-escIoaae de les llagrimea i, ai

parlaves massa, e3 desborduien. sé que no vale :fel'recriminaoions, ni
oOllsura:r:--me, ni '¡'er unaesoena, sin6 que et proposes actuar, ja que consi-
deros que ¡aarlar no se:rveu de res. Et cense ••• illaticpreparat.

--Senyor, jo no vull fer res contra v6s --va1g dir, .1 el tremolar de la
veu erova fer desistir de continuar.

-En el sent1t que tu d6nes ala mota, no; pero en el que ela dono jo,
s!a esths maqu1nant la meva destrucci~. Penses que, par tal coro s6c un ho-

me casat, has d J apartaz'-te del meu caro:!. Pez- aix~ ara mate1x no hac vol ,t

'besar-me. ~t proposes cohvertir-te par a mi en una estranya, viure sota

aquest sastre exclusivautent com a institutriu de l'A ele. Si ma1 t'a r09°
una paraula afectuosa, si roai un santiment amist6s et de6anta de nou cap a
m;i., et" dl,r8st ftAquesta heme va estar a punt de convertir-me en la aeva

amant~ au.! que he de ser de padra i de glss: per a ell". 1 de gla9 i da
pe.dra, dones, et tornaras.

Pl:ocurant de controlar la vsu, 'va.ig respondraa

-Tot ha canviat par a. mi, senyor. Jo també he de canvaar , •• , no hi ha

cap dubte, d'aixo, i per evitar fluotuaoions sent1mentala, .i no haver d'es-
tal,' oont!nu ent lluitant per eeborrar tristes remombra.noas, nOJ1J'f:I i ha

~una sortida: que busqueu una nova inatitutriu per a ltAd~le, senyor.
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malauñada senyora. En perleu amb odi •••, amb ranoor venjatiu, ts una oruel-
tat, ja que ella no en tE1cap culpa, da ser boja.

--Jane , nineta meva (deua. 'ro que et digui aix:!, perqu~ a1x~ és el que
ats per a mi), no ssps el que dius; em tornes a jutjar malament. No l'odio
perqu~ sigu1 bOjaa Si tu fossia boja, sp et penses que t'odiar1a?

--Ne ho dubto, senyor.
-Alashores estas molt equivocada., 1 no saps res sobre mi, 1 tampoo no

aapa res sobre la mena dtamor que s6c capa9 de sentir. Cada ~tom de la te-
va cazn E1s tan oar per la mi OOm 9-1spropia, i ho serien en el dolor i en la
malaltia. La teya ment és el meu trasor, i si es pertorbés, eroseria encara
m~s preada. Si ma1 enfollies, t'acollirien ala meus brayos i no pes una
camisa de f'or9a. S1 et tiressis sobre meu eom aquella dona aquest mst:!,
et l'ebria amb una abra9ada.ltNo rotapartaria de tu amb f'aatic, corofu "he se-
parat d'ella, i ningt! no vetlla.ria pel teu banesta!' más que jo, i et trac-
taria amb in:f1nita tendresa, encara que no eU!dediquessla ni un somriure,
i tampoo no em cansaria mai de contemplar els teua ulla, per molt que vel G

que no em reconeiXien ••• Per~, per qu~ oontinuo parlant d'aixo? Em refería
dJqí1a\WIl!!Da la convenil3ncia que te n'anessia de ~ornfield. Tot, com aspa,
esta preparat perque te'n vagis: podras partir dema.mateix. om6a et dema-
no que facis el sacrifici de pasear una n1t m~s sota aqueat sostre, Jane,
;1 despr~s, ad~u per sempre a les miseries i els terrors que aixoplugal Jo
compto amb un 1100 que sera un santuari on poder oblidar els records odiosos
i evita~ les intrusions no desitjadea •••, fins 1 tot la falaedat i la difa-
maei& •••

-Endueu-vos ...en ltAd~le, senyor -el vaig interrompre-. Sera una oom-
• tipanY1a par a vos.
__ Que dius ~a, Jane? Ja t'he dit que 1'enviaré a l'escola. Per qua

la vull la companyia d'una mOCosa, que ni tan soIs ~s la meva filla, sin&
la bastarda d'una baIlarina francesa? Per que u'importunes , aconsellant-me
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viment en fals, de repulsi6, de fugida o de temor, hauria estat fatal per
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que la conservi par fer-me companyia?
-Hau parlat de retirar-vos, senyor, i el recol11ment i la solitud

comporten avorriment: massa tedi per a v6s.
-- Solitud! Solitud! --va repetir e11, amb irritaci6--. Ja veig que

cal una exp1icac16. No s~ pas que significa 1texpresai6 enigmatica del
teu rostre, pero el que jo pretenc ~s que comparteixia la meya ao1edat.
Ho entens?

330

Vaig sacsejar negativament el cap. Calia tenir un cert valor per roa-
e11nifestar oposicieS, ja que/estava d'allo m~s excitat. Havia estat caroinant

amunt i avall, i es va parar, corosi de sobte .... hagu~s quedat arre1at
en un punt de la sala. Em va clavar una penetrant i dura mirada; jo vaig
abaixar ala u11s cap al foc, tot tractant d'adoptar i de mantenir un posat
calm6s i assossegat.

--Ja ha sortit el car~cter obstinat de la Jane ~va fer, par fi, par-
lan t amb m~s tranqui1.li ta"tque no faia suposar la saya expressió-. Par
ara, tot anava corouna seda, pero ja sabia jo que un moment o altre tro-
bar!ero un fiua i un embolic, dones ja :i7tenim aquí. Sempra contrariant,
exasperant, creant inconvenients interminables! Corohi ha D~ul Tant de
bo pogu~e exercir una fracci6 de la for9a de Samsó, par rompre les cade-
nes de 1'embul1 I

Va COmen98I' a caminar de nou, per~ es va aturar de seguida, aquesta
vagada al meu davant.

--Jana, vols escoltar la veu de la raé?f-va fer, bo 1 inclinant-se
per acostar la boca a la meva ore11a--. ~erque, si no, recorreré a la vio-
lEmciat

La seva veu era ronca, i el seu aspecte, el d'un home que ha arribat
al l!mit del que pot suportar i esta disposat a lliurar-se a quaJaevo1
exc~s. Vaig oomprendre que, en un altre moment, i si prenia nous !mpetus,
no hauria estat caps9 de dominar-lo. El present -el fuga9 eegon del te pG-
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a mi."., i per a ell.Jo, perb, no tenia por, ni una mica. Em sentia en-
fortida per una for9a interior. La crítica situacié ,era arri~cada, pero
no deixava de tenir un oert atractiu, semblant a l'elJlociéqued uene.x erimen-
tal'ela india quan davallen pels rhpids en les saves canoes. L1 vaig pren-
dre la ma taneada, 11 va1g distendre els dita enravanats i 11 vaigo dir,
dol~ament,

-Seieu. Enraonar~ amb vés tanta estona com vulgueu, i eocolta.r6 tot

t .?J.S'SfU? st:
el que roth~1u de dir, tan si ~s com si no ho s,

Va aeure, pere no va comenear a parlar Ele seguida. Fina aleshores, jo
havia contingut les ll~grimea, fent un gran esfor9, perque sabia que no
11 agradaria veure'm plorar¡oAra, pero, vaig considerar adient de1x.ar-les
c6rrer lliurement. Si 11 desplal.en, mol t roíllor. Ai.X.1 que em vaig posar a
plorar a COl' que vols.

De seguida vaig sentir que em deia, amb vau greu, que m'asseren's. Li
vaig contestar que no podia d"eixar de plorar mentre 01 ve1~a dominat per
aquella paaeieS.

--Per~ no estic enutjat, Jane. El que passa ~s que t'estimo tant, que
da v¡ureno puc suportar una ex.pressi~ tan resoluda i glacial en la teva al.lida

carona. Apa, aseossega·t i eixuga't els ulle.
El to endolc1t de la seva veu em va fer eompl'endre que s'havia tran-

quil.litzat, aix! que jo tamb6 em vaig tranquil.litzar. Ell va intentar
de reposar el cap sobre la meya eapatlla, per~ no 11 ho vaig permetre. Va
tractart doncs, d'atreure'm cap a 911= no ho vaig consentir.

Jane, Jallel -va fer, amb una tristesa tan amarga, que em va fer es-
trem1r fins El la fibra m~s íntima del meu ésaer--. No 'estimes, 01? L'~1-
ca oosa que volieS era elevar-te a la meya posici6 social com a esposa meYa,
eh? Ara que consideres que ja no puc ser el teu marit, et repugn~ el meu
contacte com si fos un grdpau o un s 1.

Aquesta mots em van ferir, per~ qu~ podia fer o que podia conteetar-li?
Probablement no hauria hagu.t de fer ni de dir res, pero jo e teya tan tur-
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mentada pal r~~ordimant d'haver ferit els seus sentO .ents, que no vaig
podar resistir el dasig de call1iarel seu dolor.

-u estimo -1i vaig d1r- m~s que mai, ;per~he d'ocultar i ofogar
a~uest santO ant, i aquesta ~s l'~1tima vagada qua l'expresso b parau1aa,

-~ 1t~ltima vagada, Janel Com? Et penses qua podr~s mi, i
veure'm cada día, i a pesar de tot, si encara m'estime , aempra
frada i distant?

--No, senyor. ~stic segura que aixo no ho podria fer, 1, per tant,
veig que nom~s hi ha una sortida, perb ua pos~reu furi6s si dio q ina áo.

__ Digues-ho! ui m'enrabio, tu ja coneixes l'axt da fer el ploric6.
--Jenyor Rochester, no tine m~s remai que deixar-vos.
_ Pe¡" quant de tem;ps,Jane? Par una minuta, entre et ;pentines••••

perqué vas una mica descabellada •••, i et mulles la cara, perque la tens
encasa?

--He de deixar l'Ad~le i Thornfiold. Ho de separar-me de v~s par som-
pre i comen9Br una nova vida en un altre ambient i entre d'altres personea.

-:Ss elal' que sí, ja t'ho he dit, aixt. Quant a la bogeria de f:lepa.rar-te
de mit deixem ...ho c~rrer. El que tu voLs dir qs que fOl'Ulara. part de mi.
Aix~ de la nova vida reta molt b~; encara seras la meya esposa. Jo no aóc
casat. Seras la senyora Rochester •••, virtualment i nominalment no em se-
parar~ de tu mentre viaquem. t..t dur~ a una propietat qua tine al su de
Fran9a, una vil.la blanca a la costa del Mediterrani. I allí menare m una
vida hono~able~ segara i feli9. No et araguia qua et vull anganyar •••, que
p¡retenc convertir-te en la.meya amistan9ada. Par que mous el cap, Jano?
lias de Ber raonable. Altrament, em tornar~ a posar frenetic.

Li tremolaven la veu i les mans, se li dilata.ven ela nariu 1 als séUB

ulls fu1guraven. Aix~ no obstant, em vai atrevir a conte ter:
--~enyor, la vostra esposa viu, co vós mateix ha heu reconegut aquest

matf. l si jo visqu's amb vós tal com vo1eu, no seria m~e que la vostra
amistan9ada. Donar-li un altre nom, seria falsejar la.veri ato
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--Jane, no s~o home de bon oar'8.otaiJ..o, i sembla que tu ho oblidea, ai-
x~. No tino gaire paoi~ncia, ni s~c frad i desapaasionat. Pel teu b~ i pel
meu, pren-me el pola, sent com batega i•.• v~s amb comptel

Es va apujar la m~1ga i m'ofar! al canell. La san~thavia ~git de les
..... s gaItas i deIs llavis, que s'estavan tornant 11v1ds, i semblava afluir
tumultuosamant a les DlDaawseves manso Alterar-lo d 'aquella manera arran
d'una negativa tan implacable era oruel; mirar de tranqu1l.1itzar-lo, era
impossibla, i oomplauretl, m~s enoara. Vaig fer, donos, el que fan tote
ala éasera humane d'una manera :instintiva en situacions tan extremesa vaig
buscar 1 'ajuda d 'aquell qui esta per sobre deIs homae , Ela mota l' Que D~u

tajud.it ti brollar en , involun tariamen t, de.Lsmeus llavis.
_ Que en s60, d 'estup:i.dt-va exclamar el senyor Rochester tot de cop-.

Continuo dientte que no s~o casat, pe:t"~no t -explico per qut. 'l.Poblidoque
,

no en saps res, del caraoter d'aquesta dona ni de les ciroumstanoiea que
van contribuir a aquesta uniQ infernal amb ella. Quan ho sapigues tot, es-
tio segur que compartir~s la meva opini~, Jane! Dona'm la rna,Janet, aix1
tindras la prova palpable del oontaote, per saber que est~s al rneu oostat,
i jo, amb pocs mots, t'ho explioarg teto M'esooltaras?

-~~!,senyor, durant hores i hores, si voleu.
--Nom~s at demano uns minuta. Jane, sabies o t'han dit que jo no ara

el primog~it de la famflia, sin~ que tenia un germa m~s gran?
-Reoordo qua la sanyora Fairfax m'hcb va dir una vagada.
__ 1 sabies tamb~ qua el meu para era un home avarici6s, gasiu?,
--Aixb tenia ent~s.
--B~, Jane, aleshores no tfestranyar~ saber que tenia el propbait de

no dividir les propietate. No suportava la idea de deixar-metn una part.
Tots els seua b~ns, va deoidir, passarian a mans del meu germa, on Rowland.
Aix! mateiX, tam~oc no podia consentir que un fill seu fos un ho-
me pobre. Pera1xc va conoertar per a mi un matrimon1 amb una dona rica.
Tenia a les !odies Ocoidentale un antic amic, el senyor Mason, terratinent
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i comerciant. Va far ingagacions par assagura.r-sa que les seves posseseions
eren importante i aut~ntiques. El senyor Mason tenia un fill i una filIa,
i l'home 11 va d1r que havia assenyalat un dot de trenta mil lliures a
la noia, i al mau pare ja en va tenir prou. Quan va1g sortir del col.legi
major, em van enviar a Jamaica, parque em cas~s a b la promesa ua m'havien
escollit. El roeu pare no erova dir res de la fortuna de la meva futura es-
posa, pero m'havia di'~ que la senyorata Mason era la beutat ~ festejada
de Spanish To\vu, i en aiXo no mentia. A mi em va semblar una dona espl nd1-
da, alta, bruna, majestuosa, per l'estil de la DIanche lngram. La seva fa-
mflia va voler tenir~me segur, perqu~ jo pertar~ia a una casta il.lustre,
i ho van aoonseguir.. 'invitaven, ero teien vanre la me va promesa en reu-
nions on es dastacava pels seus m~~!fics vestits. Poques vagades la veia
sola, i mantenia poques converses privades amb ella. 'afalagava tant com
podia i feia ostentaci6 de Le seus encan+a, de tal manera que tots ele homaa

que es movien en el seu carole l'afuiraven, a ella, i m'envejaven, a mi.
Jo estava fascina"t, exoitat pela seus atractius, i, ignorant, inexpert i

tend.ra com era, em va sembl¿u' que n 'estava enamorat. Les estt1pides rivali-
tats joven!volest la lasoivia, la ceguesa de la joventut, s6n lea que s
influeixen en aquests casos. 1a seva farolIia m'alentava, ale competidors
em tooaven l'amor propi i ella em tenia seduIt. El cas ~s que erovaig tra-
bar casat gaireb& sense ni adonar-me',. Quan hi pansa, sento un pregon
meny-spreu par mi mateiXl Jo no l'estimava, ni \ÜlStdwlilw¡w l'apreliiava, ja que
ni tan soIs la coneixia. Ignorava si era virtuosa, cal"mai no hav1a desco-
bert en el seu taranna ni bondat, ni mod~stia, ni candor, ni delicadesa •••,
i, aixo no obstant, mJhi vaig casar.~ ilIlbecil,~ tanoca, quin banau
vaig sel'Y Amb menys esc~pols, hauria pogut •••, pero valdra m's que recor-
di 8mb qui parlo.

"No havia vist mai la mara de la meva promesa, aiXí que donava per an-
tes que era morta. en va acabar la lluna de mel, vaig comprendre al meu
error: la meya sogra nomAs estava boja i l'havien tancada en un ~anicomi.
La meva dona tenia un garma m~s petit que tamb~ ara completament idiota.
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El gran ~s el que ja coneixas, perO jo no el pucodiar, par molt que vor-
reixi tota la aeva casta, perqull en el seu oervell hi ha una. petita dosi dla-

feote, que demostra amb el permanent interlls que sent per la seva malauda-
da germana i tamb~ amb lfafecci~ canina que en un temps sentia per mi, s~
bé probablement aoabar~ perdant el senderi. El meu pare i el roeu germ~
Row1and ho sabien, tot aixo, per~ no van pensar m~s que en les trenta mil
lliures i ss van posar d'acord per preparar-me aquella trampa.

flDeseobrir .aque.stescoses va ser terrible, pero jo, deixant de banda
la pewd••• ia perfidia de !toeul taoi6, no vaig reprotxar res a la meYa
muller, 1. a.iXo que vaig trobar que el seu caraoter era abso1utament dis--
tint al meu, els aeua gustos, detestables par a mi, la seva mentalitat,
baixa, vulgar, mesquina, incapa9 de comprendre res que fos elevat, res
que foa gran. Aviat vaig comprovar que no podia pasear ni una vetllada,
ni tan sols una hora, al seu ooatát, sentint-m'hi a gust, que entre nosal-
tres no es podía establir una conversa agradablst perqu~ tan bon punt en-
eetava un tema, ella ocmeneava afer comentaris grollers i banals, per-
versos i es~p1ds ••• Aviat em vaig adonar que mal no pOdríem tenir un ser-
vei estable, perqu~ no hi havia cap servent oa1'8.9de suportar els rampells
violenta i el mal geni de la meya dona, ni als seua abusos ni lea seves
ordres absurdas i contradict~ries ••• Amb tot, em contenía. no la oensurava
fU l~ feía retrets. Devorava el mau disgust i el roeu penediment en secret,
i ocultava. la prOfunda antipatia que ella m'inspirava..

tlJane, no et vull amo!lnar amb detalls exeorables. Proourar& expressar
el que he de dir amb poques paraules ben orues. Vaig viure amb aquesta dona
una quatre anys, i durant aquest temps el seu car~cter pervers i les seves
males inolinacions es van de0nvolupar amo una rapidesa 1ncrelble. La

seva maligni tat era tan gran, que nom&s la cruel tat hauria pogut contenir-
la, pero jo no volia reo6rrer a la orueltat. Quin intel.lecte de pigmeu
tenia! 1, en canvi, quina perversitat de gegant! Qu~ espantoses eren les
malediccions que la seva malignitat feia caure sobre el meu cap! La Bertha
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son, digna filIa dfuna mare infame, em va fer sofrir totes les tortures
i tetes les agonies a qu~ est~ condemnat l'home que s'uneix a una esposQ
de temperament immoderat i imp~dic.

"Msntrestant, havia mort silmeu garm~, i al cap d "aque.Ll,s qu tre a.n;ya,

va morir el meu pare tamb&. Aleshores jo era ric, b6 que ospiritua ant po-
bre, ja qUé patia 1 Jodiosa mis~ria de suportar le comp nyia de l' asar ms
degradat i abow~able que mai hagi conegut, i que ora la rrevemuller davant
la societat i davant la llei. 1 ni tan soIs podia des9llipallagar-me'npar
prooedimente legale, perqu~ eLs metges acabaven de descobrir que la ~
esposa estava boja' ela aeua eXoessoa haviae desenvolupat pre aturament
els ~rm-ens de la insanitat. Pero veig~ Jane, que la meya relacié et tl'as-
balsa ...., aembles marejada. VeIs que t'ho aeabi dtexplicar un altre dia?

_No~ eel1Yor, ~ ex:pliqueu-mfho ara. Em feu llastin:.a •.• , mol-

ta.llastima.
--Algunas personas, Jane, consideren ofensiu que als tinguin ll~stlrna,

i creuen ban justificat da reto~nar ¡'ofensa, perqu~ carta mena de compassi6
(la que experi lanten Gls ccra enwlxits i ego1stas) ~a una mesela híbrida

,de disgust pez- all0 qua els desplau i da satisf'acci6 pels oJaladeLs altres.
Pero la teva pietat no 68 d'aquesta llei, Jane, no ~s paA aquesta la sensa-
eié que em ceusa l'expreasié del teu rostre ••• No ~s pas aiXo el que veig
als taua ulla •••, el ~ue bataga~ins al teu pit •••, el que fa que la teya
roo tremoli entre les meves. La teya eompaso16, amor meu, ~a la are sofrent
de l'amor, dominada par ¡tangoixa punyent de la pacsié divina. 1 jo l'ac-
cepto, Ja.ne, amb els brayos oberts.

-Continueu, sanyor. Qu~ vau fer en da cobrir que la voetl'a ospoea ora

boja?
--Vaig arribar a la ratlla de la dosesperaeié, Jane: l·~n1ca.cosa que

me.n separava era un vostigi diaroorpropio Als ulls del mén, jo apareiXia
evident ent cobert de deshonor, pero vaig resoldre mostrar-me nct de cul-
pa davant els meua ulla, i per aixo vaig tallar tots ols lla906 que m'unien



tava freso. Une. allau de ioaquá te va onvaaz-, arunzdrrt, la ca,bra, sen tia
el mar, que bramulava com si es produ:ís un terratr~n,ol; uno núvols negr-ee
cobrien el cel, i la lluna, oja i enorme, com una bala de can6 ardent,
es ponía entre les onades2 semblava que clavava una última llambrogada
sagnan t sobre un món que s 'estremia amb el ferment de la tempeste.. 1,' ,-
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a les seves tares mentals. Amb tot, la societat relacionava el meu nou i

la meva persona amb €lla seus; jo la veia cada dia; respirava l'aire que el
seu ale empude va (ecsl), perb, d'altl'a banda, recordav-' que m'havia c:a¡;,c..t
amb ella, i aix~ €1mresultava, ooroeroreuulta enoara, inexpre aablemont
odi6s; de mE1s a más, aabda qua, nentre ella visqu~s, mai no podría ser el
marit d'una dona millar que ella. 1, malgrat que tenia cinc anys m~s que jo
(la seva fam!lia ~ el seu pare m'havien mentit fine i tot respecte e.la
sava edat), probablament viuria tant coro jo, ja que f{bicament era tan
robusta com mentalment estava malalta. De anera que, ala vint-i-si8 ~y
jo era un home sensa esperances.

"Una nit erovan despertar €lIs seue xiocles (d1en9a que €lIsmetges la
van declarar boja, la manten!em tancada, naturalment). re.una xardorosa
nit antillana, una d'aquelles nits que ~o int pracedeixen els huracans en
aquellas latituds. Com que no podía dormir, em vaig llevar i vaig obrir la
finestra. L'aire de tempesta ieia olor de sofre cremat •••, enlloa no C'03-

bient i l'atmosfera pesaven en el meu anim, i encara em ressonaven a lEls
orelles les malediccions de la folla. De sobte, vaig sentir que pronunciava
el meu nom amb un den.onááe accent ti 'odi, 1 haguo aí,s sentit quin llenguatge!
Ni la bagassa ID s tirada fa servir un vocabulari tan abomdnab.íe•..algra-c
que dor .í a dues calibres m~s enlla de la meva, entenia eLar .ent el que deia.
Ela .f)ri113 0f!l.Irimlm envans de les cases antillanas no arribaven a ofegar 010

seus udols de lloba.
"Vaig pensar que aquella vida era un infern, i aquella crits, €lIs la-

menta terrorífica deIs condemnats. "Tinc tot el dret a alliba ...EC:- a d'aizb,.
si pucll, em vaig dir. "uan 'alliberi de la feixuga carn que e,bolcalla
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la rneva )¡nima, a' acabaean tamb& eLs sofriments terrenale. No temo el f'oo

etern , pe~qu~ no pot pas ser m~s horrible que aquest castig que pateixo
aqul~ Trenquem aqueste Iligaros i posem-nos en mane de D~urH

"1 tot pensant a1X~, vaig obrir un bagul que contanle un parell de pis-
tolas carregades, amb el prop~sit de su!cidar-me. Per~ la ava tntanc16
n.onH~sva durar un moment, ja que, par tal coroO" jo no ara boig, la or1s1

fJ pu:ra de.sespel'aci6que 1 thavia o!'iginat, aquell dasig d 'a.utodostrucci6,
e$ va dissipar en un segon.

"}.!entrastant, un vant freso qua bufava de ponont va agitar al mar. Va
..... ,.. - ,_.- ,e$clatar la tempesta, va tronar i va 1lampegar , 1 daspr~a Itaira es va tor-

nar m~e pur. Llavora vaig préndre una rasoluc16. Mantre passejava sota els
taronger$ degotants de 11hort, i entre els magranars i las enanas amarats
de pluja, i mantre 1 ¡alba refulgent deIs trbpics cornen9ava d'apuntar, va
fer un raonament, Jana, i escoltat b~, perqu~ va ser la suprema saviasa
que am va consola.'!"en aquella hora i ell'l va indicar e+ cam! correcta que
havia de sebUir.

uEl do19 ven.t dtEuropa encara. :remorejava entre les fulle~ que la pluja
havia ref:rescat; i lfAtHm'tie l'et!'~ia gloriosament de·sfermat. El meu

001", que durp,nt tant de temps havia estat resaee i agostat, va. tornar a

expandir ••sé i a rebre sang vivificadal tot al roeu ~sser anhelava l'oviure,
i la meva 'anima. va sentir que renaixia. Vaig veure que revivia. l'esperan9a
i vaig comprendre que era possible la regénerac1~. Des d'un aro florit del
fons del jard.!, yaig ooneempf.ar la mar, Il.l~~ blava encara que el cel: ro~s
enll~ hi havia el m6n ve11, on 8thi obrien perspectivas ro~d olares.

"Ltes.:pera.n9aem va di!'t I1Ves_t~tn a viure de nou a Europa~ AIla n1ngIÍ
no sal' qua una taoa. solla el teu nom, ni que una ominosa carraga. pesa al
teu damunt. Pota €Importar-te la boja a Anglatarra i confinar-la a Thornf1eld,
amb les precauoions i les ateneions del caa. Llavors pOdr~B viatjar a on et
plagtl1 i fo:rma:runa nova alian9s si vols ..Aquesta dona, que ha abusat de la
teva pacHmcia., que ha deshonrat el teu nom, ul tratjat el tau honor, agoe--



U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

403

tat la tava joventut, ja no ~s la teya muller, ni tu ets el seu martt. fro-
cura que la gomboldin com el seu estat ha aconeella, i hauras complert b
tot el que D~u i ele homes et poden exigir. e la seva identitat i iD~~

2B el seu vincle amb tu restin enterrats en l'oblit: no tena per qu~ parlar-
na a cap ~sser vivent. Tanoa-la en un 110c segur i confortable, procura
que el secret ocu1l.tila seva degradació, i deixa-Ia estar.u

uVai r seguir aquesta sugger~ncia. El meu pare i el meu gerrna no havien
anunciat el meu casament a les seves amistata, l)erqu~ a la l'rillera e 'ta

que ela vaig escriure des r~s de ~ casar-me ela oon linava a gu rdar
el secret, ja que havia comen9at a comprendre les conaeqü~ncies d'aquolla
uni6 i, mm. ateses les caracter!stiques de la familia, prevaia l'abolrina-
bIs esdevenidor que ...elro presentava. 1 ban aviat la conducta inf ant de
l'esposa que el men pare m'havia triat el feia avergonyir de teni1'-la par
nora. Lluny de "\TolerdivUlgar aquella 1'olaci6, va esdevenir tan ansi6·
d'ocultar-la com jo mateix.

liLa vaig dur, dones, a Anglate1'ra. El viatge, b aquell JJlonctreal
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vaixell, va ser tan horrible com et puguis imaginar. ~o sapa que content
ero vaiG posar quan la vaig tenir instal.lada en aquella cambra interior
del tercer pis, que ella, de deu a~8 enya, ha convertit en el cau d'una

~. la ..cQYh .fera salvatge, en ~ d 'una bruaxa, Em va costar de trobar una
persona que l'atengu~s, cal' . calia que fos de tota confian~a

deliris de la Bertha
i 11eialtat, perqu~ els ~inevitablement havien de revelar el
meu secret; de más a más, tenia mo~ents de lucidesa, que podien durar días
i a veg des setmanes, duz-ant els quals ella es dedicava a difamar-Ir.e. Per
fi, vaig 'trobar la Grace Poole, a 1 'aeU de Gri sby, Ella i el doctor
Carter ( el metge que va curar les ferides 'en ~ason aquella nit que ella
el va apunyalar i mossegar) s6n els única que van con~iXer el socret deIs
meus propis llavis. La senyora Fairfa~ b deu haver sospitat alguna cosa,

I

pero no ha pogut tenir un coneixemont concret deIs fets. La Grace, comptat
i debatut, ha demostrat ser una bona ardiana, si b~, per culpa en part



era ocultar la veritat, com te l' e ocultada a tu.

--Bstava conven9ut que podia i devia. la meya intenci6 primitiva no
ensaya contar
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d'un defecte, que aparentment no es pot corregir, ja que inherent a la
saya penosa professi6, més dluna vegada la sava vigilancia ha estat burlada.
La boja és astu ta i maligna) i no deaza mai d'aprofitar les badades de 1

$eva guardiana, com quan va amagar el ganivet amb qu~ va agredir el seu
germ~, i les dues vagadas qua va aconseguir d'agafar la clau de la col.18.
1a primera, va intentar de cremar e de viu en viu al l1it; la sagona, va
etltxar oom un fantasma a la tava habí taoi6. Dono gracias a la Pz'ovf.d ncia,

~ vll~via..que va fer que la boja descarragues la mova ~ria contra el tou vel do /
~ el qual potaer li havia dut vagues reminisc~noies de la seva pI' ia
CarillJOnia matrimonial, paro no vull ni pan sal' al que hauria pogut paa al'.
't;uan penso coro aÜn~~IZl¡~ittal co Ll, ~ lJ1at!,i recordo que es va abocar
a b al aeu rastre mor-auenc sobre el niu de la ieva co Lon.e ta, se 'm 61a9a
la sang •••

-- 1 que vau fer despr~s de deixar-la instal.lada aquí, senyor? --li
vaigo preguntar, mentre feia una pausa--. On vau anar?

_ Que vaig 1'91', Jana? 3llivaig transformar en una mena de foo folleto
On vaig anar? Vaig portar una vida errante Vaig re061'rer tot el Continente
El meu propo~it consistia a trobar una dona intel.ligent i bona, qu jo
poguéa estil al', que fas t.ot el oontrari de la roria que havia deixat a
'IlhornfieId •••

--Pero no pod!eu tornar-vos a casar, senyor.

franoament la meya hist~ria, i fer la [¡¡6Vapropocici6 obertament, i em
semblava absolutament enraonat que el considerassin lliure d'astinar i do
ser estímate No tenia cap ubte que trobaría una dona oa1'9 de co r ndra
la meva .3ituacaé i acce tar-1a, a peuar de la naledicci que pes va sobro
meu ,

-~an et fuostres inquisitiva, Jane, sompz-e em fas somrdur'e, bres
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eLs ullscom un ocel1 anhelant i fas de tant en tant un ge",t 'i ,!)aciom,ia,
com si les respostes no fossin prou explicites i volB~essiD llegir direc-

senyor?" ~s una frase
que uses amb freqüoncia, i que Jés d 'una vagada r,l'ha obliGat a xorrar pela

d . t b b bi
~escos~ s, sense sa ar en e par qua.

338 --Vull dir:" u~ rr.és? Qu~ vau far?~(~
-- Ja veua! 1 que m s vols saber ara?
-Si vau trobar una dona oue ue agradás, si 1i vau de anar que es Ul-

a passar de!:))!'o?"

sés amb vós i si ella va acceptar.
--Et pue dir si vaig trobar una dona que m'agradava i si 1i vai~ de-

manar- que as casás amb mi, per~ la seva resposta encara no esta enroóistrada
al llibre del Fat. Durant eu anys vaig rodar d'una eapital a l'altra. Vaig
eaüar--eie a san t Petersburg, más sovtrrt, a PaI'!s, de tant en tant, a Roma,
N~pols i Florencia. 'Penáa mol ts diners, ostentava un norn di.Jtingit i podia
esoo1lir les companyies: no hi havia cap carele que se'm tanqu s. Vaig
buscar el n eu ideal femen:! entre les ti es angleses, les con.teuae france-

es, les sig!lOras i talianes i lea :~rt!finnenalen.anyes. lo el vaig podar
trobar. De vega es, f'uga~Hl'ent,ero ser••blava copear- una mirada, unto e e veu,
un gest, que anunciaven la realització del meu somni, per~ de seGuida quaia
en la dacepció. No et crab~is pas qua cercava la perfecci6, de coa i d'ani-
ma . NOlU~S buecava una dona que f'os 1 'antípoda de la Bar tha lason, perotot
era en va. Entra totes les que vaig coneiXer, no en vaig trobar cap que ero
fes el pes par demanar=-La en .atrilJ'oni, erqu~ ja cone íxaa els l)erille,
ele horror s i l 'aversi6 que compor ta una unió incon'Jruent• esi1.1ucionat,
en vaig 11iurar a la dissipaci6, ero no pas a la disbauxa, parque aixo
ho detestava i he detesto. De lá7era l'atribut caracter!~tic de la ava
.1> eSElalina antillana! Bm feia fastic i em reprimia, f'Lna i tot en el pIa ,1'.

~ualsevol gaudi que voregés l'orgia em f ia l'efecte que .'acostava a ella
i als seuo vicia, i jo ho avorria.
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"Oom que no podia viure sol, busoava la oompanyia d 'alguna amante La
!Jrimera que va:i.gelegir va ser la C~line Varens •••, aqueet va ser un altre
pa.s d 'aquella que fan que un heme aenti menys Jreu pe ell matea quan als
recorda. Tu ja saps quina mena da dona era i oom va acabar la meya ralaci6
amo ella. Va ten:Lr dues 6uccessores~ la Giacinta, que era italiana, i la
Clara, que era ale~a; tote$ dU8s eren consideradas singularment belles.
Al cap d'unes setroanes, qu~ significava par a mi la ballesa? La Giacinta
era v;i.olentai poc escrupolosat al cap de tres mesos ja n'estava aXIIDil

ttW1l'ujallari fart. La Clara era honesta i reposada, pero curta de eambals i

d'ascasea sensibilitat: no congeniavem. A1x! que erovaig estimar m~a de
donar-l1 una suma.que 11 permet~a de posar una botiga i me la vaig treure
de sobre. Pero; Jane, veig par la cara que fas que no et formes una bona
op1ni6 de mi. Ero consideres un home sense principis ni se~timent$, 01?

--No cal dir q~e us j$tjo pitjor de coro sol1a jutjar-vos. No ua aemblava
339 indigne viura aix!, ara amb una amant i despr~s amb una altra? 1 en parleu

com si no tingu~s cap importAncia.
--Era el meu temperamant, pero no m'agradava aquella vida. Era una

mena d'ex~st~ncia vil: par res del m~n no voldría tornar-h!. Tenir una
amant ~s la cosa .m~s semblant a comprar-se una esolava. Totes duea s~n,J60Vint,
par naturalesa, i sempre per posic1~ social, ~saers infariora, i viure !nt1-
mame-nt amb persones inferior s ~a degradant ..Ara recordo amb disguat les
apoques que vaig passar amb la C~liné, la Giacinta i la Clara.

Vaig comprendre que les paraules del senyor Rocheater eren sinceres,
per~, amb tot, no em podia sostreure a la senaa.ci~ que, s1 tenia en compte
que amb qualsevol pretetx, amb qualsevol justifioació, arran de qualsavol
tempta.ci6, m'hav1a. fat santir que vol1a convertir-me en la aucceasor'a
d'aquellas malaurades noies, un die.podr1a arribar a experimentar envara
m~ el mate1x d1sgust que ara desperta.va el seu record. No vaig manifestar
verbalment aquesta convieci6, car en tenir prou amb sentir-la~ La vaig
guardar dina el meu cor, per tal que pogués ser-me ~til en al momant crí-
tic.
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- Coro's que ara IlO diuSJ It 1 b&, sanyor?'t. Jana? Tthas pos t serioaa.
Veig que reprovea la mava conducta. Per~ anem al grao El gener pe sat, 11iu-
re de les mevee amants, 8mb el COl' amargat i endur1t, com a conseqü~ncia
d·una vida ee'l:~ril i soli t~ria, rosegat per la desil.lusié, molt mal dia-

posat contra tets els hornes, i eopeoialment contra les dones (ja que vaig
oomsrl)lara considerar la possibilitat de trobar una dona intel.lic;ent, fi-

rdel i afectuosa com un simple scmni), vaig tornar a Anglaterra, on erore-
clamaven els meue esSÜmptes.

"Une gla9ada tarda d'hivel;.'n,vaig arribar a les env1stes d.eThorl1field
Hall, el lloc avoI'l'it,ON no esperava de trobar-hi n;!.pau ni plaars. En un
portell de Hay Lane hi vaig ve~e una menuda personata aoseguda. Vaig pas-
ear pel seu davant dedicant-li tan poca atenci6 corola.que pod1a dedicar
a la pollandreda. de l'altra banda. No vaig pas preC'sentir que esdevindria
ltarbit~e de la meva vida, per a b& o par a mal. No, no ho sabia pas~ quan,
en cnUr& el :hosrour, ella" 8mb posat grau, em va oferir 1 saya ajuda. Qui-
~a persone"te.tan infant;il i tan fragil! ErlJ. vaig sent1r corosi unacadernara
sthagu~s atUl'at al roeupau, tot proposant-me de dur-me sobre lea sevas di-
minutes ales. Jo esteva malhurnorat, per~ aquella personeta no setn volia
anal', sin~ que romania al meu costat amb curiosa perseveranoia, i enraonava
amb una menad'autor1tat. Sans dubte estava escr1t que havia de rebre ajuda
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d'aquella m~, i la vaig rebre.
"Un col'vaig havar-me r-ecoLaa t o~~ear(~spatlla fragoil, voig experi-

mentar una ins~lita impres~ié d'alleujament. Sort que vaig saber que aquell
elf tornaria a mi, que pertanyia a la meya casa; altrament, ~'hauria dol-
gut molt que se m'esoap~s de la roa i deaaparegués darrore la tonca de ba-
ladres. Aquell vespre et vaig sentir arribar, Jane, si b~, pZ'ob.:tblement,
tu ignoraves que penaava en tu i que espiava el teu retorno lJtendem~ et
vaig obser-var, senas sal'vist, durant mi·tjahora, mentre tu ju vas emb
l'Ad_le a la oaleria. Recordo que nevava i que no podían sortir a 1taire
lliure. Jo m'estava a la meya habitac16, amb la porta ajustada, des d'on
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et veia i et aen-t~a.IDuX'ant una estema, 1 'Ad~le va reolamar la teva aten-

cié, si b~ jo timaginava qua ele teua pensaments vagaven per un altre 1100,
;per~ va;i.gadvertir, peti ta meya, que €lre~,-,01t pac ient amb la .enuda,

~.m.:mtmmm~ ;. vas estar parla.nt i jugant ib ella molta estona. uan,

par :ti, B'iz:il!i seJn va anal',vas caure en un profund so ieig, ..entre et pas-
sejnvee pel' la galeria. De tant en tant, en paasar per 'av nt 'una finee-
tra t'ature.vas a contemplar la neu que queLa i a a coltar el en.ec del vent,

i d~spr~s tornaves El passejar a poo a poc, amb expre~si6 o iosa. o cree
pas que les visions fossin ominoses, ja que tenias el$ ulls lluwinoeoe i

tot en el teu as~eote feia la inpressi~ que et dominava una do198 excita-
c1.6, que no tenia res a veure amb la ma1enconiat la teya eJ..pxesai6m~s

re ala.vaa~iat I els do190S ~um1aments da la jovantut, quan l'esperit se-
gueix en al~s del desig el vol de l'esperan9a cap a un cel ideal. La veu
de la senycra Fa;i.I'fax, adre9ant- e a un cria t al vastít.sul,et va arrancar
de la teya n.e dd taci6, i de qu ína manera vas omriure, Janetl i!il teu so
riure era d'alIo m~~ eloqUent: denotava murrieria i semblava il.luminar
les tevas :csflexions, coro3i di6"W~S= "Ele meus somnf.e a6n .01t bonác s,
per~ no he pas d'eblidar que sén absolutament irreals. A 1 meva anima hi
ha un cal rosat i un verd i florit Bd~n, pero a~'prou bé ue a la realitat
he de rec6rrer un aCI¡identat oaro!i suportar 1 'embat de les negrea tempes-

tea que hi tl'obar~ •." Vas baixar l'esoala i vas de anar a la sen ora Fairfax
que et don~s alguna cosa per i'EU'~ . aeaar eLs co pte aetmanaLa da la oasa,

o una cosa aixt, 9m saluela, Ero vaig sentir co;ntrariat quan as desapareuer

de la meva vista_
"Vaig esparar amO impaciencia que arrib~ el veopre, quan podria fer-te

compar~ixer davant mau. Sos 1tava quo el teu car~cter era poc corrent 1.
par oompz-ovaz'....ho , ot volía. cOll€d.xer m~s bé. Vas entrar a la ea.laamb un
aire alhora t~id 1 segur. P~aves singular ent vastid~ •• , i fa no fa com

ara. Et vai faro parlar i vaig trobar la teva conversa original 1. plena
de ecn ts-as toe , Le s teyOS manDres i la forma de par-Lar eren con t:cenyide
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:per les normes d turbanitat; sovint sen:.blavesdesconfiada i, aIboz-a, del.os-
traves un temperament exquisit per naturalesa, perh gens aoostumat a la
convivenoia social. Estaves temorosa 4s oometre un error o de dir un dis-
barat, perb la teya mirada era penetI'ant i en~rgica quan fi taves la oara
del teu interlocutor, i les teves resposteSt f~cils i rodones, quan et
feia preguntes directes. De seguida em va fer l'efecte que t'acostumaves
a mi, i oreo que vas sentir que s testablis una certa simpatia entre tu i
el teu amo malhumoré e i maloarat, Jane, perque era sorprenent de veur
amb quina prestesa adoptaves una serena postura i no demostraves enuig ni
sorpresa , ni temor ni desplaer, davant i::aaww8,PIl,lA el meu mal humcr r et 11-

"-

mitav9S a observar~me i, de tant en tant, em feies un somriure amb una
graoia senzilla, pero saga~, que no s~ descriure. Jo estava complagut i

satisfet amb el que desoobr~a, pero desitjava anar m~s enlla. AiX~ no obe-
tant; durant Inolt de temps em vaig manten!r distant, i rares vagadas oer-
cava la teva eompanyia. Com un epicuri intel.leotual, desitjava experimentar
el pIaar del ten traote amb m~s intensitat bo i fent-lo poo freqüent. Te-
nia, de m~s a m~s, el te or que, si graponejava rasaa la flor, els seus
p~tals es marcirien i pardria la alaRma do19a ufanor que m'encantava. AJes-
hores, jo no sabia que no es traotava d'una ufanor momentania, oornla ¡¡'una
flor, siné m~s aviat d'una esplendor permanent, com la d'una pedra preciosa.
Dtalt~a banda, volia oomprovar si vindries a buscar-me tu, an cas que no
ha fea jo~ Pero, no; vas continuar tanoant-te a la sala d'estudi tan si-
lenciosa. oom el tau pupitre i el teu cavallet. 31 et topava, per oasuali-
tat; passaves pel meu costat, tot demostrant tan poc iuteres per mi, ooro
era. compatible amb el respecte, :1.prou. La teva express16 hab:1.tu1 a uolls
dies, Jane, era pensarosa. No dir~ que seft ve1~s abatuda, perqu no estavas
pas malalta, pero tampoc optimista, perqu tenies poques esperances 1. cap
sat1sfacei~ aut~ntica. ~n demanava que penaaves de ~i•••, o ai mal h1 pen-
savas, en mi. er tal d'esbr1nar-ho, vaig tornar a observar-te ~ atenci6.
Llavora vaig veure que, quan converaaves amo mi, apareiX1a una eert alegria
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a la teya mirada i fins i tot en les teves maneras. Vaig comprandre que
eres s~eiable de mena, que era el silenc1 de ~li¡i.¡w.¡J¡.$j¡""'¡lI!lI!!I!, el tedi
de la vida que,ha.vies portat, el que et feia tan trista i melangiosa. Em
vajg concedir el gaudi da ser amable amb tu, iban aviat l'amabilitat va
remo'ure l'emoci~, 1 J expressi~ del teu rostre s'endoloia, el to de la teya

"veu e.s tornava mes suau; m'enoantava sentir el meu nom pronunoiat pela teua
llavis amb una entonaci6 agra!da 1 felip_ En aquella momante, m'enoantava
de a~lar un enoontra oasual amb tu, Jane. Tu et captenies amb una oarta
hesitacié; m'esguardaves dubtosa, perqu~ no sabias quin oaprioi erofaia
actuar d1aquella manera, si jugaría el papel' de l' o i em mostrar1a aover,

,o b~ el d'am1e, i seria b~ndad~s. Aleshores ja t'havia posat masea afeota
per .JIlizIt»lÜJlIWIílRII adoptar la primera actitud, i quan t f a11argava la m~ cor-.
dialment, les teves frasques facciona slenrojolaven de tal manera i assu-
mien una expres6i~ de felicitat tan exultant, que havia de far un gran ea-
,for9 per no abra9ar-te contra el meu ccr ,

_ l~o ero,.cilwa parlau dfaquells dies, senyor l -al valg interrompre,
eixugant~e unesjllagr1mes furtives.

Els seua mots em turmentaven, car jo sabia el que havia de ter, sanse
perdre temps, 1 tates aquelles remembranoes, aixá coro la revelac1~ dela
seus sentiroents, no teien m~s que dificultar la realitsaci6 d'aquell acta
inevitable.

--Tena ra~, JaDe --va ter e11--. Quina necesaitat hi ha dtevocar el
passat, quan el present ~s molt m~s segur, 1 ltesdevenidor, molt m~6 llu-
roin6s?

Ero vaig 8stramir en sentir aquella afal.1erada asseveraoi6.
__ Comprens, ara, el roeucas? --va continuar--. Despr6s dtuna joventut

id'una maduresa,: passadas, la maitat en una infinita mia ria i l'altra
meitat en una soledat .. horrorosa, trobava par primera vagada una persona
digna del meu amor, at trobava a tu. Ets una part de mi, la millor, el mau
augel bo. Ero sento lligat a tu per un amor molt fort. '~ que ata bona,
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dotada de moltes qualitats~ adorable, i al mau oor'1 una pas-
si~ fervent, ."lIIi(!lI!í1Ul prof'unda, que t'arrossega al meu centre i deu de vida,
que ttembolcalla amb el tel de. la meva existenoia, per fondre'n ..tots dos
en un sol ~saer lIIJI!IQ a l'escalf de la flama pura i poderosa que em devor •

UPerqu~ sentia i sabia aixll,vaig reaoldre de casar-me amb ·'u.Dir- ..e
que ja. tino una esposa ~s una burla oruel, perqu~ ara ja aaps que el que
tine, en realitat, ~s un abominable dimoni41 Vaig fer mal fet en tractar
d'ocpltar-te la seva e~istenc1a, pero ho vaig fer perqu~ tenia por d to-
par amb lfobstinaci~ propia del teu caraoter. Cone1xia ela teua prejud10ie
i volia tenir-te segura abane d'aventurar-me a tals confid~noieB. Raconee que
valg ser covard, perque havia d'haver apel.lat des del prinoipi a la teya
magnanimi·tat i a la teya comprensit1, coro ho faig ara., exposant-te obertament
la meya dolorosa vida •••, descrivint-te la meya faro i sed d'una exist~ncia
superior i m~e digna. de ser viscuda •••, i comunicant-te, no paa la meya
~~~¡~ (parque aquesta no ~s la paraula adlent), sin6 la meya irresis-
tible inolinaci6 a estimar-te fidelment i honrada, tot espe~ant de el'

eor-respca't par tu de la mateiXa manera. SoIs aleshores hauria d 'haver··t
demanat que acceptessis la meya promesa de fldeli tat i rebv.t la teya. Jane •••,
prome~me que ero seras fidel.

Va oallar.
_ Per que no parles, Jane?
El turment que jo sofria era terrible' una ma de ferro m'arrencava les

entranyes. Quin moment horrible, quin esfol'p, quina lluita amb mi máteixa!
Cap ésaer hwna que.mai hagi existí t podria desi tjar de ser estimat com ho
era jo, que idolatrava aquell 'luíaix! m'estimava, i havia da renunciar
a l'amor del meu ~dol. Perqu~ uns mots corprenedors resumien el meu deu-
re. insuporta.blel havia de partir.

_ Has entes. el que vull de tu, Jane? Nomc$s aquesta promesa: "Ser~
teya, Edward",

--No ser' vostra, senyor Roohester.-
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343 Una altra pausa llarga.
-Jane -va comenyar ell, amb una mansaetud que erova o plir de pena

i em va deuar petrificada de terror, car aquella veu sorda era cornel
panteig d'un 1106 furiós-, Jane, vols dilJque et proposes seguir un camí
distintJ:l n.eu?

-.35..

--Jane -va fer, inclinant-ae cap a mi i abra~ant-Ule-, i ara?
-j.amb~.
- 1 ara? -va insistir, tot besant-me el front i les gaItes.
--Tamb~ --vaig respondre, alliberant-me completament de la seva abra-

yada.
Oh, Jane, aixo ~s dolor6s1 Aixo ••• aixo és una crueltat. n canvi,

no ho seria estimar-me.
~~QiEaUGD --Si us obeia, seria una cosa pitjor.
Un fulgor ferot!e va brillar sota les eeves celles. s va incor]?or lo',

pero va acon.seguir de do ·nar-se. La meva ma va buscar 01 suport del 1'00-

-Un n.omenü, Jane. Pansa en el que sera la meva horrible vida quan te
n 'hagis anat. Amb tu se n 'anire.tota la meva felic! tato ;Ue em quedara,
aleshores? Aquella boja d'alla dalt! Com si am diguascis que tinc un cada-
ver al cernentiri! .Jle faré, Jane. On troharé compeny í.a i conso I?

--Feu coro jo: confieu en Déu i en vés mateix. Creieu en el cal. Oon-
fieu que tornarem a trobar-nos allí.

-- Aleshores no vols ajudar-me?
-lJo.

__ Em condemnee a viure miserablement i a orir male~t, done ? --va
exclamar, aixecant la veu.

--Us aoonsello que visqueu lliure de pecat i us desitjo que rr.oriuen
pau ,

Em prives de l'anor pur?~'obligues a caure en la luxária i on el
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vio1?
--Senyor Rochester, no us obligo a fer res que no m'imposi mi mateiXa.

Tete hem nasout per patir 1 per lluitar ••• , tant v6s COro jO& aix~ &s el
que hem de faro 1 v6s miob11dareu abana a mi que no pas jo a v~s.

--Ero fas quedar cornun rnentider, dient aquestes coses a salles el meu
honor. Et dic que em aertlimpossible de canviar, i tu em dius a la car
que canviar~ molt aviat. Q,u1na W1Ilera de tergiversar les ca as en als teue
judieis i quanta perversitat en l~s teves idees demostra la teva oonductal
Par a tu val m~s sumir una persona en la desesperaci6 qua no pas trans-
gredir una 11el merarnent convencional, sensa perjudicar nin~? Perqu~ tu

no tena amics ni parenta que puguin jutjar-te malament si vius amb mi.
Aj,.x~ e!l::'averitat 1, mentre ell parlava, la meva consci'9ncia i la meva

ra~ es giraren tra!dorament contra mi, tot quali:ficant de cr1m la resist'9n-
cia que jo oposava. 1 ha cridaven gaireb& tan fOTt ooro al sentiment, que
c Lamava desespera.dament: i~ Oh, cedeixl Pensa en la aeva aflicci~; pansa
en ele z-Lscos a qull l'exposes en abandonar-lo; pensa en el seu taranna.
impetu6s; tinguee en oompte l'esbojarrament que sol seguir a la desespera-
o1~.,.Consola'l, salva'l, estima'l, digues-li que 1'estimes i que serAs
SElva. Qui s'amo~na par tu en aquest mén? Qui en sortirl perjudicat pel que
tu facis?t~

La resp$sta encara rou inflexible. "Jo m'amoino per mi. Corom a sola,
amb menyl3 ó.1TJicsi m~s aband.onada ero trobo~ m&s he de guardar el dec~rum.
Hespectar' la llei donada par D~u i sanoionada pela homes. Mtaferrar~ als
prinoipie qUe erovan ser imposats quan tenia seny i no estava boja~ •• coro
m'hi sento ara. Les lleis i els principia no sén pas per ser observa te
quan no existeix la temptaoi6, siné per a momenta com aquest, quan el cos
i l'anima es revolten contra llur rigor; estrictes s~n, j no han de Ber
violata. Si per oonveniencia individual els violo, quin valor tindrien?
Jo sempre ha oregut que tenian un valor, i si ara no ho creo '6 perque
estio pertorbada •••, completament boja, perqull em corre foc per les venes,
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i el GOr erobatega tan adeleradamant, qua no pue comptar-na ela bateos.
En a.queat moment, no 1'l 'he de mour e en cap altre terreny qua no 19ui el
deIs conceptes reconagut'" coroa bona, ¡¡JI el de las doter~nacion previstes
por a. ca-sos com aque st, Aqu!t dones, E1s on he de plantar-me."

1 he vaig far. El senyor Rooheste~ ha llag! al meu ostra, i la seva
:f'l1r¡iaes va desbordar. Va trigal"une instante a reacoionar; des:prE1s,mtafer-
r~ el bra9 i arova agafar ¡el'la cintura. Semblavo que volia d varar-me
amb als saus ulls encesos. F!sicament, em vaig sentir tan 1mpotent com
una ferradura aotmeaa al foe d 'una fornal, perh, espiri tuah ent, oncare
em quedava 1 'anima 1, amb ella, la car taaa de trabar una segura s lvaoi6.
Per sort, l'Mima compta amb un int13rprat (sovint inconsciant, pero, amb
tot, fidel). en la mirada. Els meua uLLs buscaren e.Ls seua, 1 ruentre contom-

plava l'expressi6 ferotge del seu rostre, vaig exhalar un sospir involun-
tar1, ja que la saya Elstreta are dolorosa, i jo esteva CJ.uasiexhausta de
forces.

345

--J¡o havia vist mai res --va ru~irt tot grinyolant lao denta-- que foa
.a:lh.oratan freg11 i tan indomit. La aerrto com una simple canya ntra leo

meve s mana! -I erova sacsejar amb tota la for-"a deIs aeus br 90 -. 1'0-

(}.riablegar-la amo dos dits; per~, qu~ en traur1a de doblegar-la, de -tI'en-

car-1a, d'esolafar-la? Guaiteu quina mirada, resoluda, asquerpa, indepen-
dent, que erodesafia, m~s que amb ooratge, amb una llulasor triomfant. i:i
wW seu El bolcall oarnal en pue fer el que vulgui, pero el seu esperit no
es doblegara. mai a 1 meva voluntatt Si destrueixo la roinaa pres6, l'6n1oa
cosa que aconseguir~ ~s alliberar el oaptiu. Prou que podria conquerir
1 'habitaele, par}, 1 f oeuparrt Si escaparia cap al cel Ilbans que jo pogu~a

11considerar-me possessor de la seva morada de ~ang. 1 es la sava 4n1ma
enérgica, virtuosa i pura, el que jo vul1, i no soIs el seu fr gil C08.

l aquesta anima, si volgu~s, podria venir volant suaunent a ajocar-ce
contra el meu cor, per~ si l'abra9ava contra la aeva voluntat, s'evapo-
raria corouna essencia ••• , s 'esva!lria1 entre jo aspiraria la eeva fra-
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gancia.~~Oh, vine, Jana, vine!
I, tot dient aix~, em va deiXar anar i es 1im!t~ a mirar- e. El seu as-

guard era molt m's dif!~l de resistir que no pas la saya fren~tica abra-
9ada, p$r~ aols un idiota hauria sucumbí t en aquella momente. <'1 havia
gosat desafiar el seu furor, b~ podia esoapar de la aeva af1icci~. Va1g
recular oap a la porta.

-- Te'n vas, Jane?
--Metn vaig, senyor.
- Mfabandones?
-sí.>
__ No tornar~s? No vindr~s ~s a oonsolar-me, a salvar-me? El mau pro-

fund amor, el meu terrible dolor, el mau prec fren~tic, no signifiquen Tes
per a tu'?

Quin sent1ment inftnit hi havia en la seva veul I qu~ amarg era havar
de repetir-li fermament aquella motal

-Me'n vaig.
- Janel
_ Senyor Roohester?
_V~s_tetn, dones, s, vols, per~ recorda llangoixa amb qu em.deixos.

V's-te'n a la teva habitaoi6, medita tot el que has dit i pensa en el meu
sofriment ..., penaa en mi, Jane.

Es va tombar i es deix~ oaure al sof~ amb la oara entre lea manso
__ Oh, Jane, la meya esperan9a, el roeu amor, la meva vida! --va gemegar

desoladarnent, deixant esoapar un fort i fondo sospir.
Jo gairab~ ja havia arribat a la porta, pero, ait lactorJ, vaig tor-

nar enrere tan deoididament com abans m'havia allunyat dlell. Em vaig
agenollar al seu costat

t
li vaig fer girar la oara cap a mi, li vaig besar

la galta i li vaig acariciar els caballs.
__ Que D~u ua beneeiXit --11 va1g dir--. Qua D~u us guardi del mal •••,

que Ell us gu1!, ua consoli ••• i us pagui tot el qua hau fet per mil
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-L'amo~ de la meva petita Jane ara la Illevamillor recompenaa -va
respondre 911- i sense ella, el meu coz- quedara destrossat. Per~, oi que
la Jane ero donara. encara, el seu amor, el seu amor noble i gener~s?

La l;Sang va afluir al aeu l:'ostre,els aeu s ulls van tornar a fulgurar.
Es va posar dret i allarga els bra90s, per~ jo vaig esquivar l'abra9ada
i vaig abandonar preoipitadament ltestanya.

_ Ad~ul -va fe·I',de sesperadaroant, el meu COl' en se r fora-. Ad~u
par sempret

Em lleUS$va qua aquella nit no podria dormir, pero ni b~ va:Lg posar el
cap al coix!, va1g caul"é en;. un son profund. Em vaig sentir transportada
la infantesa: vaig somiar que ero trobava a la cambra vermella de Gateshead.
Era una ni t fosca, i estranys temo:re asse t javen el meu aspar1 t. La llum
qua.~s enrere, mtha.v1a esverat tant que vaig perdre el sentit, reaparai-
xia en el somn1, s'anfilava par la par8t i s'aturava, tremolosa, al bell
mig del sostre. Vaig a198r el Gap par mirar-la, i el sostre es va transfor-
mar en un mar' de ndvols, alta i foscos, si b~ re plendien CQm qual! esta a
punt de sertir la 11una ..Jo e perav$ que apaI'egu~a, amb una estrany d ex-
pe,ctaoi~, com si hagu~s de duZ' estergida al seu diso alguna sentlmoia fu-

nesta. La lluna as va obrir pas entre e1a núvols d 'una manara ine lita:
una roa misteriosa anaV$ ssparant els vapors, parb llavers, en comptee de
la lluna, era una blanca fS9 humana la que bril1ava en l'a;tzur, tot decan-
tant el front esplandor~s deve;rs la terra, i ero mirava arub insistencia.
Despr4s s'adre~a a la meva anima i, per b~ que la veu sonava incommensura-
blement remota, jo la sentía roussitar d1ns el meu 001':

-FilIa meva, fuig de la temptaci~.
--Aix! he far~, mareo
Aquesta va Ser la resposta que vaig donar en des ertar-me dtaquell

somni hipnotic. Encara ara de nit, .pero al juliol les nits s6n curtes, i
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1'00 despl>~S de la mltja nj.t~ ja comens:a a ••8c8' •• ,,1/1 llostrejar. "~a ho-
ra de comen9ar el que he de fer", vaig penear. Ero vaig llevar; anava ves-
tida, parque nom~s rn'havia tret le8 sabates. Sabia a quina calaixo~jtrobaria
la 1'0ba blanca, un fermall i un anell. Quan bUGoava aquests objactes, vaig
trobar el collar de perles que el senyor Rochestar ro'bavia obligat a aooa:p-
ter-lo une dias abane. El vaig d91xar, ja que no era ,eu: pertanyia a la
m1via que s'hav1a esva1t coro en un $oomi. Amb las altrcs coses en vaig fer
un paquet; em vaj,.gfiear la boaaa ,8 la butccaca, amb els linics v1nt x!11ngs
que teniaf ero vaig posar el cape11 de palla i el L~1, vaig prendre el 1'a-
qu~t i les aabates, que no m'havia eal~at encara pel' nm fer soroll, i vaig
sort~r e&utelosament de la cambra.

__ Ad~u-siau, bondadosa eenyora Fairfax1 --vaig mue itar, guan passava
da'ltant la porta de la seva habitaGi~-. Ad4u, estimada Adele! -vaig fer,
tot donant una mirada a la sava cambra.

341

No calia ni pensar en entrar a donar-li una abra9ad • Havia d'anar amb
oompte d~ no fer cap 80r011, pOI'qul3ell podia estar esooltant.

M'havia fet al propbs~t de passar per davant l'habitaci6 del ~enyor Ro-
ch~ster sense parar-ma, pero el Ineu col' va aturar l;inin tant el Geus batees,
i els meus peus no van tGn1r m~s remei qua aturar-ae ta b~. El anyor Ro-
chaste!' no dormia: el va1g sentir camina:r aruunt i avall, sospirant da tant
en tant. 1 pensar que, si voUa, en aquella estan~a hi tro aria el cel, un
cel tempora11 No havia de fer m~s que obrir la porta 1 dir: " enyor Ro-
eh ster, us estimo i vull viure amb v6s fina a la mortH

, i una deu d' xtasi
~'amararia ele llavis. Ho vaig meditar.

Aquell home bo , que ara no podia dormir. eeperél"Taamb impaci~noia 1
nou dia. Quan ero faria venir a busoar, jo ja no hi sar1a. Alashores se sen-
tiria abandonat, veuria el seu amor rebutjat, sofr1ria, es desesperaría,
potser. Vaig meditar sobre aixo; tamb~. La meva mh avan93 cap al pom, pero
la vaig enretirar prestament, ~ em vaig allunyar corrent de la porta.

Vaig baixar 1 'escala amb el COI' encong1t: sabia el quo havi de fer, i
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ho va1g ter maquinalment. Vaig anar a la cuina a buscar la clau de la por-

ta lateral; vaig prendre, tamb~, un cetrill 1 una ploma, 8mb la qual vaig
untar d'oli la clau i el pany. Em vaig menjar una llesca de pa i vaig pren-
dre aigua, ja que potser haur-La de caamar molt, 1 no m'havial'l e faltar
le forees1 que pr()u hav-ien minva.t darrerement. Tot ha vaig fe!' sense fer
remor. Vaig obrir la p9rta, vaig sortir i la va.lg tornar a tancar suaument.
gobre el pati s'astenia la. 1ncipient claror da 1'alba encara llunyana.
Las portas ~eixadas eren tanoades ~b ~ i clau, per~ en una 'ell h1
havia UI18 portella que nom~s tenia posat el forrellat. Per
all~ vaig aortlr i, un cop tornada a tanOa!' la portella, enl vaig trobar
lora. de Thoz'nfield.

A una milla de dietancia, campa anlla, s 'osten1a una carretera en dl-

re~cl~ contraria a Mil1cote; era una carretera que no havia reoorregut mal,
pe;r~ Ciua, en veu!'e-la~ sovj.nt "haváa preL'1.mtaton devia por-tar , i cap all:!
V'aig enear ..inar ala meus pa8sos.c Ara no 9raPjl qt16st1~ de refloxionar, ni

de mirar enrere, i ni 'hall sola cap a davant. 110havia da pencar 01'1 el pa sat
ni en el fu.tur. El paaaa t ero semblava una phgina tan divlnamont do19a~ que
lleg:1.r-neuna ~ola ratl1~ hauria. ol'ebantat la meva resoluC't6 i doblegat
la meva energ1a. I ltesdevenidor era una pagina en blanc, cora el m~n des-

pr~s del diluv1.
Vaig ana.r vorejant camps, tanques i senderes fine des:pr~s da la sortida

del sol. Crae que feía. un e8pl~ndid !'.a1,! d'(:¡stiu.S~ qua las slluate3, que
m"havf.a oalyaten sortil~ de la casa , de seguida van qued.ar xopas per la ro-
sada. Jo, perb, no reparava ni en el sol 1xent, ni en el ~el rialler~ ni
en la naUll'a que as despertava. Aquell qui a trav~8 d'un bell panorama
s'enoamina oap al patíbul, .110 penaa en les flOTO que eomr-íuen a la vora del
cam!, sin~ en al pil~ i en l'esmolada destral, en el seooionaroent d'oss06
i da vanes, en la tomba oberta que 1'aspera" Jo, dones, ensaya en la meya
aituaciÓ de fugitiva. sansa llar i -- oh, amb quin angoixa!-- en al que
dei.xava amare. r!i:maginave que el senyor Rochester seria a la 139vacaro-
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348 bra, contemplant la aortida del sol, esperant que jo a~arecu~s ¡el' dir-li
que an. quedava al seu costat i ...eria seva , Jo anhe Lava ser la seva dona,
i vaig estudiar la possibilitat de r~tornarl no era assa tardo neara JO-
dria estalviar-li aquella amarga aflícci6. 'ncara no devien havar descobert
que havia fugit, n'estava segura. Podia retornar i consolai-lo, al1ibe-
1'ar-lo de la saya miséria moral, potaer de la seva ruina, ser el seu 01'-

(;,1'\111.•• Oh, com n 'angoixava la seva soledat •••, molt mó que la rovalf'ra
coro una sageta clavada al meu pi t, que n,' esquancava 1 c n quan 1'0 ava
d 'arrenoar-la. 1 queia en basca quan el record l'enfonsava IIt~8 endin • Co-
mencavan a cantar e13 oce lla, tot sal tironant per les ·bre.nquesi eLa ma-
1;011s: eLs oce Ll a, :fidels a la parella, s:tmbols de l'amor. I jo qu era?
Dividida entre el dolor del meu COI' i els frenetica esfor90s per no tralr
els principia, m'odiava a mi mateixa. No trobava oap satisfaooi6 pensant
que havia procedit correctament per salvar el mou decoru • IIavia

farit el meu amo estimat, li llavia fet mal ••• Rem considerava odiosa a1s
meue propia u11s. Aixo no obstant, no podia tornar Lobre els Ul0US p ssos.
D~u devia obligar e a anar endavant. Quant a la meya voluntat i la meva
consciencia, la profunda pena que sentia les ofegava. Plorava desconsolada-
ment mentre segufa el scillitarica:d, cada vegada ,nés i ro a de pr-esua , COl.

una espmritada. Una progressiva debilitat va anal' envaint els meu~ embre,
em va rodar el cap i vaig caure , Vaig z-omandr-e e· tesa a terra une r.Jinut3,
amb la cara premuda contra 1 'herba n.oLLa , Vai cen t í.r el tamor -o l'e....-
peran9a-- de morir alla, pero par fi em vaig aiXecar sobre les mana i ele
genolls i vai' cw!inar de quatre grapes, fina que de nou vaig pOBar-me
dreta, ID~S f'ermament decidida que mai a arribar a la carretera.

l~uan hi vaig ser, no vaig tenir I.é~O remei que seure, per repocar, a
la CLmeta. Després vaig sentir sorol1 de rodes i vaig veure que v'acostava
una diligencia. ~~ vaig a19ar, vaig aixecar la ma, i el vehicle va parar.
Vaig preguntar al co txar a on anava. E 1 dona el nom d'un indret n,olt llunya,

on jo sabia que el ..enyor Roohe&ter no hi tenia l'elacion:;¡.Li vaig de anar
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quant ern cobraria IJer portar-m 'hi, i el1 va contestar que tr nta x:Llin s.
1i vaig fer saber que no en tenia m~s que vint, i 1 "ho ne va dir que esta-
va b~, que h 'ho deixava par aque st importo vaig pujar al cotxe, r:plO anava
buit, el cotxcr a tancar la portella,i el vehicle va arrencar.

Amable lector, D~u vulgui que no hagis de sentir mai el que jo vaig
sentir en aquell rnoment! Tant de bo que mai no hagis de veSBar les ll~ Ti-
mes arderrta i tumul tuoses que ~ en aquella ocaaí.é van caure delu
meua ulls! Tant de bo no hagis d' elevar n.ai al Cel una pregari tan Ileoes-
perada i angoixosa com la que aleshores va brotar deIs I eus llavis! ue
no et vegis mai en el cas de ser instrument del dolor d'aquell a qui elti-

mes,\ com 00 passava a mi!
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CAPíTOL VINT-l-VUIT

Han passat dos dias. ~s un vespre dfestiu. El cotxer m'ha deixat en
un indrat anomenat Whitcross, ja que, per la suma que 1i havia donat, no
podia dur-me m3s lluny, i jo no tenia ni un x!ling m~s tan sols. A hores
dtara, la dilig~noia ja ea traba a una milla da distancia, i jo ast1c sola.
En aques~ moment, dascobreixo que m'he oblidat de prendre el paquet de la
bOBea del ootxe,on l'hav;'a col.1ocat per m~s aeguretat. 1, per tal com
~s alll, no hi ha m~s reme1 que deixB.t-lo continuar a11 • Al'a, jo no tinc
ahsolutament res.

Whitoross ne ~s pas una ciute.t,Di tan soLs un llogarret, sin~ una
oolumna de padra enclavada en la confluencia de quatre camina i emblan-
quinada perqulJ ea deataqui, auposo, El: la distancia i en la foscor. De la
columna en surten qustre bra90s, que asseny"alen quátre direccions distin-
tes: la pOblaci~ m~s propara dista deu m111ea, segons que diu la insorip-
ci6, i la ro~s llunyana, unes vint. Pele noms ben coneguts d'aquelles c1u-

. dedueixo~ue em trobotats~ •• "8.".'*W1I1I!q.aa:w.jI!!!!I •• wjjí8 •• en un oomtat del nord, en una comarca
de terres ermes1 voltades de muntanyesl a1x~ ho ~ veure amb ele meus
p~opis ulls. Els vastos ermots :j::¡;g$~«darrere meu i a cada baRda, i

al lluny albiro les ondulades m~anyes que es drecen m~s enlla da la fonda
vall que tino als meus peus. La poblaci~ deu ser poc densa, i no veig nin-
gÚ recorrant aquells camins, qua es perden cap als qustre punta cardina1s,
blancs, amplas, solitaris; tota traveseen l'ermas, flanquejats per les
brugueres que creixen frondosas fina als marges mateixos. Amb tot, algÚ
podria passar par aquella camins, i jo no vull que em vegi nin~, ja que
tothom s'hauria meravellat de trobar-me perduda i sense saber on anar, al
costat d'un indicador de camins. i erofeien alguna pregunta, no hauria
sa.but qu~ contestar, 1 segurament se n'haurien estranyat i haurien des-
conf~at de mi. En aquest moment, no tinc cap lligam amb la eooiet t --cap
esperan9a ni cap eno!s no m'atreuen devora on a'estan als meus semblants--,
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n1ngd que erovei~a no em dedlcaria cap penaament amable ni em.desi jaria
res de bo. No tinc cap m~s amic que la mare de tota: la Natura, i en ella
cercar' aixopluc i a ella 11 demanar~ rep~e.

Ero vaig endinsar entre ela bruca i de seguida utsww8wew,wQwww'awfERBaaaK
.IDJlIAii:wWWWlh¡j¡f¡WIi!l!lFRb;M em vaig ficar en una fondalada, tot av! tanJIi el 110t

del panth,1vaig cam1nar entre les mates que m'arr1baven ale geno11s, fine
que vaig trobar un per~al de granit, ennegrit per la molsa en un raoé ooult,
sota el ~ual em vaig asseure. Els margas alttsa1ma de l'ermhe em rodojaven,
1 t· ¡ '·1 1 h g~~ti~ Va 1'008 eropro eg18 9 cap ¿ e ce o tot~ a paasar una estona
abana no erovaig sentir tranquil.la, fins 1 tot all~, perqu~ temia ql9 vol-
tessin per aquella tocoms animal s perillosos, o que erodescobr!s elgun ca-
9ador, fUrtiu o no. Si una ratxa de vent agitava les matee, al~ava la vista
esverada, pensant que era el braroul d'un brau; si sent!a el xiulet dtun

co~1'iol, m'imaginava que es tractava d'un home. Par fi, en comprovar que
els meua ternors e~en infundats, 1 m~s assossegada en veure que regnava un
prof'und ailane! en caT.U'ela tarda, vaig recohrar la confian9a, Fina ales-
horas no havia penaat en rea, limitant-me nom&s a mirar, a escoltar i a
t~mer. Pero ara comanpava a reflexionar de nou~

Qu~ podia fer? On podía anar? Preguntes intolerables, quan no podaa fer
res ni anar enlloc! Probablement, la casa m~s pr-opez-aes 'trobaz'ia a una dis-
tlmcia m~s gran que aquella que les meve s dabili'tades forcas podrien rec6r-
rer. Caldría apel.lar a la freda compassi6 par aconsegu1r un alberg, 001'-
rent el riso de sal' rebuda amb recel, gaireb~ amb un oert rebuig, abana
de ser escoltada. i de veure coberte. alguna de les maves neoessi'taJlifh

Vaig tocar una, mata de bruc e estava seca, i eneana eonaez-vavu 1 'escal-
for del sol d'aquell dia. dtestiu. Vaig oontemplar el cel: estava raS, i un
sstel titil,la.va a sobre mateix del penyal. Queia la rosada suaument; no
bufava ni un ale dtaire_ La Natura ero semblava benigna i bondadosa, i vaig
pensar que m'estimava a pesar de sal'jo una pariaJ si dela homes no en po-
dia esperar m6s que insults, rebuig i recela, en ella pod1a confial'-hi
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amb filial afecci6. Aqualla nit, si m~s no, saria el sau hostal coro mara
meya que era, ero brindaría allotjament sansa cobrar-me res. Jo ancara te-
n~a un mos de pa, al orost6 d'un p~1et que havia comprat en una vila
on hav!em fet parada al migdia, amb un penic oblidat: l'dltima moneda que
eroquedava. Entre les mates, vaig veure gerds silvestres madura, que bril-
lavan com graneta de vidre. En va.ig collir un grapat i me 'ls vaig manjar
amb el :pe.. 1 'aguda gana que sent;i.aun instant abana as va apaivagar, b~
que no vaig quedar Bati~d'eta, amo aquell ~pat d 'eremita. En acabar , vaig
dir lss oraoiona del vespro i "~otsegui t vaig bueear un 1100 on jaure.

L'herba creixia molt alta vora el penral; quan arovaig estirar, ela paua
h1 van quedar enterra-t.si, ooro que era tan alta a cada costat, restava no-
més un estre~ aspai per ser enva1t per l'aire noc~. Ero vaig tapar amb
el xal plegat, i un tou d 'hel'baerova ¡'erde coiJeí. Acotxada d 'aquesta ma-
n~~a, no vaig sentir, almenys al oomen9ament de la n1t, gena de frad.

Ha~ia. pogu.t. tenil', dones, un benaurat rep~s, si no hagu's estat per
la tristesa que .'opr1miael 00,1'. Torna.ven a abrir-ae i sagnaven les fer1-
d.as de la.mava Anima. Sofria pe1 senyor Rochaster i el seu fat advel's; sen-
tia par ell una amarga compassi6, anhelosa de la seva companyia, i el meu
COI', 1rnpotent coroun ooe11 ami> les ales z-ompudes, encar-a s 'agitava desas«
:peradament en els seua vana intenta dfacudir al seu oostat.

Fatigada per aquesta tortura mental, em vaig incorporar. Era han de
ni t 1 el cel eatava estelat. ¡¡'eiauna ni t serena i silenciosa, que al1u-
nyava de l'kn~a tota roena de temor. Sabem que D~ ~s arreu, paro, de fat,
mai no sent1111tan"t la. aeva presencia com quan contemplem les seves mfurimes
obras. En aquell cel tan ras, on giraven, silenta, els mons oreata par Ell,
s'axper1mentava m~s quemailasavainfinitud.lasevaomnipotencia.la
seva 6runipresencia. M'havla agenol1at par tal de resar pel senyor Raches-
ter. ¡entre ha feia, ala meus ulls enllorats contemplaven la impoaant Via
l~ctia. En recordar ela incontables sistemas que ocupaven aquell espal
que era talment una delicada í'ranja lluminosa, vaig sentir el poder infi-
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nit de D~u. Esteva segura ~ue podria salvar tot a11~ que Ji: obra seva,
i oada vaga.da es·tava ill6~ oonveneuda 9.ue reH de la tóX'ra 110 era. pe1'1ble,

que ni una. &Xlima tan Bola no es podia perdre. La meya. orac16 es va oonvertir
en a.ooi~ de g.t'ltc;lG6, un recordar ~ue ~l Pare de toUls les coce a erC:\ t:?...·T\b~

e] noatrq Sa.lvador~ El senyor Rocheater seria ~a.lvat, perqu~ era de Déu, i

D~u al preservaria. Va1g to:rna.ra arraulir-me sobre el pi t del tur6 i de

seguida em vaig adormil", tot oblidant les penes.
1'and~ma1 pero, la Hee~s2itat, ptl.lida i de soarnada , setm va fer pre-

senté M.olt despr~s que ela ooel1ets abandonessin els seus nius; molt des-
pr{¡s 'lue les a.ballas acuJ.issip. So treno a 'alba. a libar il:¡J¡~~~~:r.. ig.JdliIIt

Q<í'1 l(~s flol";:l e.e 'b:t:·uo, ¡¡,,'Ow:t~1 no st.hBé)'1J.&S wapol:><a.tla l'osada: uan le:::: (tlla.~· •
..gnssades ombrea de le, :m~tine.de. la ·h.av~_endtseipat) j. el sol il.luminava ja

el oal 1. la ta:rra, em vaig- incorporar i vaig esguardar al msu entorn,
Bl d.ie, era e:;¡pl't.md.id i c~'¡;ic1. L'erm~s ci~'aulI1d.ant 0ra com un dsael't

dí3;¡_1,;i.~a·/;,·ba.l'¡¡Ya.t peZ" la l1um lie1 &01, ,)11 j J haur La ~~olgut Vl. .l'G pe sel1lpre

m~s. Va:ig veure un llargandaiX que s'enfilava pel penyal; vaig desoobrir
una abella que volava entre les dolosa ger.dares. Ep aquell moment, hauria
vol¡,ut e,sdev*Jnir auella o llangardaiX, per trobar a.lla alimenta El tota hora
i ra:í:'ugi pel';:nanent. P.;·ro era un ~sse:!' b.um!l i t~l'lifl. es nGo~.,SE) tat:J de La
~B~erí3 humane: no podi.a, :ras q,lle~.ar-me,donen, on X-6S no leB podda oobrir.
Emvaig aixecarj vaig donar una ullada al ja9 que acaba.va d 'abandonar. De-

6espel'an~ada ccn es tav'a l'es:psct~ al futur, nom~s ha.uria desi tja.t que el
Creador hagu.~s decid! t de llevar-me 1 'anima ti.iw ..... mentre dormia, de ma-

nara qua aquell cos cansat, quan la mort ja l'hauria absolt d'u1teriors
lluites 8mb el fat, no hauria de fer m~s que descoropondre's tranquil,lament,
per mascl~-se en pau amb el sol d'aquell lerroot. La vida, per~, encara
obrava en podar meu, a.mb tots els seua requeriments, dolors i rósponsab1-
lateta. Calla suportar aquella carrega, proveir a les mevas neoessitats,
endurar ele meus sofr1menta, comp11r amb les maves obligacions. Vaig po-
sar-me en marxa..
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En arr1bar de nou a Whitoross, vaig seguir una carretera en direooi6
contraria al sol, ara alt i ardent ja- Cap a1tra c1rcumsthncia no va in-

fluir en ¡'elecci~ de la ruta. Vaig caminar una llarga estona i, quan vaig
pensar que ja hav~a oaminat prou i vodia oedir a la fatiga que rotaclaparava,
em vaig asseure en una pedre, bo i lliurant-me sense oposar resistencia a
l'apatia que s'apodera del roen cor ~ dels meus merobres, vaig sentir repi-
oar una oaapana, la campana d tuna eagl&sia.

Em va1g tombe.r oap e on tocaYa la campana i a la distanoia, entre pin-
torescos tul."OflS, ltaspeote i les formes canviants deIs quals jo havia de1-
xat d'obaervtU' des de teia han b~ una hora, vaig alb1.:raxun llogarret 1

un campanar. A la meya dreta, s'estenia una vall coberta de prades, bladars
i boscos. Un rierel ruti1ant serpejava per entremig de la variada gamma
de verds, ela tons suaus deIs campe de blat, els m~s foscos deIs boscos
i els m's clara :1. assolellats deIs prats. Alertada pel Boroll de rodea
a la carretera que a t estenia al meu davant, vaig v~ure un carro -f:'ain'tga-

mo:nt oar!,Qgat 'a1;\e ptlja.va t'1ll"& :il\llUrI:~i, ~ cUI'~lÍadlstam:ia, pasturaven duea

va.~ue$, vigiladas pel paato:r:.Pz-op meu hi havia yida umana i 1 u<Xt humana.
Jo havia de continua:r:' bregant pe!' vJ.ure, i par es~arr ssro."'-r:Je rom tothoIll.

Ca.p e. la.o d.uae de la tarda, entrava a la 'rila. Al c!ipdavall d'un d~ls
carrers hi havd.a na 16Í';itE.!.llotiga.amo ltaparador ple d.e: pans ta, fíe'ls

vaig irar cobejosa. Pensava que, menjant-me'n un, potser recuperaria les

anEirg,:i.es, senae las quals em oostaria mol t de cont1n ~al'caminan'!¡.. r:l d0~ig
de guanyar forees i una CG1"ta vigor1a havia; rerLsscut en mi tan bon punt em
vaig t~obar entre els meue semblants. Va1g penear que hauxia eg~at enviii-
dor desmaiar-ee d ! inanioi6 al mié. del oa=r~::¡;d 'un 11óe;ax·l''3t. 11 dU.a x'e;:,

~ sobre q's poguás oferir-ho a c&lvi d'un d'aquel1~ pan.ato? Va1g ~iar.
Dula un mooadoret de seda lligat al co11 i tenia els guante. Poe sabia jo
com es oaptenien 13 hornes i le.<Jdonas ':i,u&na!3 trol::avenen un aituaci6
d -extrema neceasd tat ..No tenia idea s~ alguna d '[-?i}uelle::: 1)3091.36eri.,. ac-
ceptada: p~ob blemant no les voldr1a ning&, per~ havia d'intentar-ho.
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Vaig entrar a la botiga, on hi hayia una dona. ,n veuro una per'ona
decentment vestida, una senyora corueens dubte va suposar, eiLva. saludar
atentamente En qua podía servir-me?, a cuitar a pregun tar, La ver ,O!lYa
s'apodera de mi: no atinava a dir les paraules que havia preparat. No 0-

sava oferir-li eLs guants luig gastats ni aquell mooa.doret tot arru at;
de m~s a lií~S, em semblava absurd fer-li aquella propoalci6. tJmvaig li-
ni tal',dones, a demanar-d.a perm!s per seuz-eun ruoment, perque estava molt
cansada. Decebuda en comprovar que no era la clienta que upoaava,
va acced Lr fredarr¡ental meu pr-ec, tot indicant-nleuna cadira. 'hi v i ~
deixar caure. Tenia ganes de plorar, pero compranent corohauria estat ino-
portuna aquella nanifestaci6, em vaig oontenir. rrotsab'Uit li vaig pre untar
si hi havia alguna odista o cosidora al poble.

--~í, un parell. Les que fan falta en una vila coroaquesta.

353

Vaie; reflexionar. Aquella era la rea11 tato E _,vaig trobar cara a cara
amb la ~ecessitat: no tenia recursos, ni amics, ni dinars. Per havia de
fer alguna cosa. ua? Havia de trobar feina. ~ero, on?

_ Coneixau aIguna persona del veinat que hagi da menestt'.lruna Lnyona?
--No. ]0 us ho sabria dir.
__ Quina ~s la indústria principal d'aquí? A que es dedica la gent?
--jolts són camparols i d'altres treballen a la fabrica d agullas del

senyor Oliver i a la foneria.
Bi treballan dones a la f~brica dal senyor Olivar?

-No. s feina d'homes.
-- 1 que fan les donas d'aquest poble?
--No ho s~ pas --fou la resposta--. Unes fan una cosa, i €lItresen fan

una altra ••• El pobres s'apanyan sampre com poden.
Sa@blava cansada de les maves preguntes. Dem~s, quin dret tenia jo

d 'importunar-la? Aleshores van entrar un parell de ve!nes. Vaig compr-endr-e
que voldrien la cadira que jo ocupava. Le'n vaig aner.

Vaig recórrer el carrer, tot observant les cases que trobava a dreta i
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esquerra, per~ sense troba:r cap !I!IJiiIlUil»t pretext per entrar en oap ni veure
res que rntirlduísa f'er ...he , Vaig voltar pel poble, allunyant-me'n fina a

una cer-ta distltnoia i tornant-hi de nou , durant una hora o I!l~s.Exhausta,
ex:perimentant la dolorosa neeessitat de menjar, em vaig asseure a la vora
d 'una sendera. Al cap o. 'una eetona, per~, ja torna'"raa cemánar-, buscant
alguna. cosa. un aixopluc o, si m&e !lO, a1gd que rn'orient~s. Al capdamnnt
de la eend&ra hi havia una bonioa caseta, amb un jard! al davant, exquisidament
arreglat i ple de flore. M'hi vaig acostar. Per qu~ m'apropava a aquella
porta blanca o tocaya el l1uent pioaporte? in inter~s podien tenir ele
eeue habi tanta de servir-me? Amb tot, vaig trucar_ Una dona jove, d 'agra_
dable asp~ote, i molt neta, va obrir la porta. Amb la veu que cal suposar
en una per-sona deseamada i defallen"t -una veu mol t d~bil i tremolosa-
li vaig preguntar si no havia de menester cap minyona;.

~No --va respondre--, a casa no en tenim, d~ minyona.
__ No sabr{eu dir-ma on podria trobar feina, de la mena que foa? --vaig

in.Sistll~- .. s~c forastera i no conee nin~ en aquest poble. Necessito tre-
balla.t, sigui en el que sigui ..

Per~ ella no tenia. 1'&1' que ocupar-se de mi, ni buecar--me feina. Als
seus ulls, la meva explicaci~, la meya. situaci6 1 la meva aparen9a devien
crear-li una, profunda. desconfian9a. Va. sacsejar el cap, va dir que 1 enta-
va no poder~e donar cap infQrmaoi~ i va tancar la blanoa porta, amb tota
cortesia, perl> la va tanoar. Si 1 thagu~s deixada oberta un j.nstantm~s,
cree que 1i hauria pidolat un bOCl de pa, perqu~ em sentia defallir.

No tenia F.lem·~it tornar al strdid llogarret, on, de m~s a m~s, no hi bes-
1lumava cap :perspectiva d'ajuda. [~s m'hauria valgUt encaminar-me oap a
un bose que veia alla a la vora1 i que semblava oferir-me tUl refugi aoollent
ent:t"eles densas ombrea, pero em sentia ·tan d~bil, tan extenuada, tan tor-
turada pe1 rosee de la gana, que voltava per instint a l'entorn deIs llocs
on existía la possibilitat de troba:r-h:1.alimento La soledat no seria 601e-
dat, ni el rep~s, rep~s, mentre el voltor de la fam eroolav~s tan cruelment
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el bao i eIs esperons ..
Em vaig ap~oximar s les cases, me 'n vaig allunwar; vaig tornar a acos-

tar-m'h1 i de nou metn va1g distanci~, tot comprenent que no tenia oap
dJ;-eta demanar ;t'éS ni a esperar que nil.'lglÍ s *inter6sa'e per mi. La tarda

aVQn9ava mentre jo vagava com ungos extraviat i famolenc. En travessar
un carnp, vaig vsuz-e al meu davan t al campanar de 1 'esgl~Bial no vaig du,btar
ni un segon a él9.caminar-h1ele meus paseos. Pro)? del cementiri, al b()ll
mig dfun jard!, s'hi drs9sva una casa de s~lida construooi~ per~ no mBssa
gran, que eens d.ubte havia de ser la del rector. Vaig recordar que ele

fo:tastars que arriben a un indret on no hi ooneáxen ningt1, solen acudir

al ~ector del poble perqu\ &ls ajudi a trobar feina. 1 la missi~ d'un sa-

cerdot oonsistaix a. soc~rrer -ni que sigui amb al seu aonsall- aquella

qui scl ..1ici ten la aeva ajuda. Armant-roe, donce, de valor. i I'eunint, les

poquas i d~bils forces !lite aroquedaven, vaig a:rrilJar a la oaaa i vaig tru-
car a la porta de la ouiDa. Va abrir una dona d 'edat. 1i vaig preguntar
si aquella era la oasa del rector.

-sto
-- No hi ~s e11?
-No.

~ Tornara aviat?
-No. 'e n 'ha. anat de viatge.
- olt l1uny?

-No pas maaeas a unes tres m'J.l1esid ·aqu!, a ar-sh End, on 1'han cridat
:per havar-se mort el seu pare de sobte. Probablement 8'h! estar~ una quinze

dias
-- No,hi ha oap senyora a la casa?
Oontesta que no hi havia ningd m~s que ella, qua ella era la majordona~

i a ella~ estimat lector, no vaig gosar de demanar-li el que necessitav8;
no vaig ser oapa9 de pidolar. Una altra vagada, dones, vaig coroan9ar a
vaga:r.
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De nou em vaig llevar el mocador del colla Havia tornat a pensar en
ela panets de la botigueta. Que no hauria donat per un crost6 de pa! e
un sol mos que em calm~s el rau-rau de la gana! Instintiv- ent, e vaig
tombar de cara al poble; de nou vaig trobar la botiga i hi vaig en-traro
Llalgrat que hi havia d ' altres persones, vaag aventurez-e.e a preeuntar a la

-.botiguera si volia donar e un panet a canvi d'aquell mocador.
355 La dona em va fitar b evident desconfian9a.

-No; no faig maí aquesta mena de tz-ac'se a,

Quasi desesperada, 1i vaig pregar que erodon~s ni que fos mig panet,
pero 6'hi va negar tamb~.

Qui sap d'on l'hau tret aquest mocador! --va fer.
Voleu els meus guants, a canvi?
No! e en faria jo?

No ~s plaent d'insistir en aq ests detalls, a"ie lector. tiiha qum diu
que s'adelita evocant els records penosos, per~ a mi, avui, em resulta in-
suportable de reviure ela temps que refereixo. Aquell abat' ent moral, unit
al sofriment físic, e resultava mas ss dolor6a. No censuro pas cap de les
persones que aleshores es negaren a ajudar-me. Considerava que aixa era el
que calia esperar, de manera inevitable: si un pidolaire vulgar sol inspi-

" irar desconfian9a, un pidolaire ben vestit ~~i8j~R8 sempre. Cert és que
el que jo demanava era feina, pero, a sant de que s'havien de prendre
aquella molestia? Eren persones que em veien per primera vegada i que no
sabien res de la meva personalitat. Quant a la dona que no va voler accep-
tar el meu mocador a canvi d'un panet, tenia tot el dret de fer-ho, si
l'oferintent el trobava estrany o el oanvi desavantatj6s. Deixa'm, dones,
que resumeiXi, estimat lector. Aquest tema em fastigueja.

Poc abans de fer-se fose, vaig passar per davant d'una granja, davant
la porta oberta de la qual seia el granger, que estava sopant: ocenjavapa
amb formatge. En! vaig aturar i li vaig dir:

_ No em donar feu un bocf de pa? Estio n.or ta de gana.
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Em va clavar una mirada de sorpresa, pero, sense contestar, va tallar
una gruixuda llesea de pa i me la va donar. M'i agino que no va pensar uo
jo fos una pidolaire, sin6 tan soIs una aenyora excentrica, que 11 hav1a
agafat el caprd ca de tastar el seu pa negreo tranbon punt vaig ser for de
la seva vista, vaig seure i vaig.devorar el pa.

Com que no podia covar l'esperanya de dormir sota un sostre, vaig pon-
sar que havia de refugiar-me al bose a qu~ ho al.ludit abana. Per~ vaig
passar una mala nit, ja que vaig veure interron,put el meu repos diverseo
vagades. El st>lestava moll, l'aire era fied i, de J!~s a m~s, sovint paD-
saven intrusos prop meu, i havia de canviar de lloc una i altra volta: no
vaig tenir ni un momenf de tranquil.litat ni em vaig poder sen·tiraegura,
Cap a la matinada, es va posar a ploure, i durant tot el dia va fer mo1ta
humitat. No em demanis, lector, una re1aei6 minuciosa d'aque11a jornada.
Com a l'anterior, vaig estar buscant feina i, com a l'anterior, la nota va
ser el rems. Com a l'anterior, estava famo1enca i, com a 1tanterior, una
sola vegada vaig poder menjar una mica. Davant la porta d'una caseta, una
nena esta_u a punt dtabocar U~ p1at de farinetes fredes a la menjadora do1
pore.

356

'ho vols donar, aixo? -li vaig denanal'.
te menuda em va mirar de fit a fit.
_ Mare I -va cridar-. Aqu! hi ha una dona que vol que 1i doni las

farinetes!
--'i'sta bé, :filleta -va ret:lponu.reuna veu des de dins-, si ás una pi-

dolaire, d~na-l'hi. El pore no alho menjar~.
La nena va buidar les farinetes massissades al clot de laa maves mana,

i jo les vaig devorar vora9ment.
En apregonar-sa l'humit crepuscle, e vaig aturar a la vara d'un cam1

de ferradura que seguia des de feia m~s d'una hora.
"Em flaquegen lec forees -vaig mono Lo ar-. ~-)entoque no podré anar

molt más lluny. lIaur~ de tornar a passar la nit al ras? A b el cap ropo-
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sant sobre el s~l dar i fred, mentre m'amara la pIuja? Em temo que no puc
fer rss m~s, perque nin no em brindar~ hospitalitat. 3erh horrible, _er~,
amb aquesta gana que sento, aquesta debilitat, aquest fred, aquest abati-
nent i aquesta absoluta deseaper-anca, egurament em moriré durant la ni't.
I per que no em resigno a iR morir? Per que esfor9ar-se a conservar una vi-
da indtil? ~erque sé, o cree, que el senyor Rochester s viu, i aIoshores,
,orir de gana i de fred és un destí al qual la naturalesa hu ana no es pot
eo tmetz-epassivament. Oh, Déu meu, d6na 'rJ. t'or cee l ll.Juda'¡' Guia 'm!"

Els meus ulls vidriosos contemplaren l'ombrívol i boir68 paisatge.
Vaig veure que m'havia allunyat del llogarret, tant, que ja no l'albirava.
Els G19WpWiilDlll!U conreus que el voltaven havien desaparegut. Al 11arg de dre-
ceres i viaranya, havia arribat una altra vagada a prop de l'erillaS,i ara,
rl0més una pocs campa, gairebé tan silvestres i arids com els bruguerare,
fins al punt que no es diferenciaven els ns deIs altres, s'estenien entre
el lloc on em trobava jo i el fose tur6.

. a11\ ,liBé, I:tésveldra que em mor a mp!IZlI! que no paa en un carrer o en un C8U11.

fre<'lüentat--vaig pensar-" Frefereixo que eLa cor-ba, si n 'hi ha en aquesta
contrada, devorin la earn que cobreix els meue ossos, abans que les meveo
despulles vagin a parar, dins un taüt de caritat, al fons de la fosoa 00-.

una.1t

Em vaig encaminar, dones, cap al tur6. En arribar-hi, nom~s em reatava
cercar un elot on poder-me ~ ajassar per sentir-me, si no segura, al ,enys
oculta. Per~ tota la superficie de l'erm semblava uniforme, i ll&niea cosa
que variava era el color: verd, on creixien joncs i molsa als marges daIs
aiguamolls, i negra, on el s~l ressec era eixorc con, la ort , ;Parb~ que
ja era fose, encara podia distingir aquella eanvis de matís, més qua res
coroa simples alteraeions de llum i dlombra, ja que els colore aut~ntics
slhavien diasipat amb la llum del dia.

~ls meua ulls encara recorrien el fose pujol i resseguien el marga de
l'aiguamoll, fins que es perderen en el paisatge más desolat, quan en un
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punt mol t lluny~, enmig deLs aiguamolls i la carana, va brillar una llum.
"Deu ser un foe folle'b", va ser el meu primer pena ent, tot esperant que
a'esvaniriade seguida. La llUID,per~t no es movia, ni reculava ni avan9ava.
It Sera, dones, una feguera que acaben d ' encendre?" t em vaig demanar , la vai
observar par veure si es fefa m~s intensa; pero, no: ni augmentava ni min-
vava de tamany.. "Po t sar la llurod 'una casa -vaig conjecturar-, pero si
ho ~a, no podr~ pasarribar-hl ..maá .. ~s masaa lluny. 1 encara que la tinsu s
a una iarda de distancia, de qu~ erosarviria? Si truoava a a porta, sogur
que me la tancaraen a la cara. tt

Em vaig estirar al mateix 1100 en erotrobava, de bocaterrosa. Vaig ro-
mandra imm~bil una sstona. El vent da la nit buf'ava sobz-eel tur~ i sobre

I

el meu cos, i anav8 a morir gemegant a la distancia. Es va pocar a ploure
molt fort, i de nou vaig quadar amerada fina als ossos. Si mlhagu~s quedat
enravenada --el oordial enrampament de la roort--, no hauria santit res; pe-
ro la mava Qarn encara vivent s'estremia sota la influ~ncia deIs elementa.

rAl cap dtuna estena, erovaig inc~porar~
La llum continuava brillant, esmorteida, pero conatant, a tra.v~s0.0 la

pluja. Vaig prevar de oaminar; tot arrossegant els peua fatigats lolt len-
tament, en aquella direoci~. En davallar dal tur6, vaig havar de travesear
un vast panta, que hauria eatat impraotioable a l'hivern, i que fins i tot
aleshores, en pIe estiu, se m'hi enfonsaven els peua i hi xipollejava de-
sesperad ent. Duea vegades vaig caure, pero totes dues em vaig aixecar
amb .gran esfor9_ Aquella llum era la meva dltima esperan9a: havia d'arri-
bar alla on era, fos coro foso

En haver travessat el panta, vaig distingir una franja blanca que e 'es-
tenia al llarg de lfermot. MJhi vaig acostar era un sender~ e un e !
frassat, que duia directament a la lluro, la qual ara brillava en ~a mona
de muntijo1, al bell mig d'un olap d'arbres, avets, aparent ent, segoDa que
vaig deduir per les formes i el fU1latge que entreveia confUsament sntre
las tenebres. El meu estal s'esvaí en acostar ethi, algun obstacle 'ha-

/

....
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via interposat entre el1 i jo. Vaig al1a.rgar la roa per tal de tocar la massa
fosca que tenia al davant i vaig sentir l'aspror de les pedres d'un mur
baiX, amb una estacada al damunt i una alta tanca d'un arbust punx6s a la
part de dins. El vaig anar seguint a les palpentes. fins que de nou alguna
cosa va resplendir amb una llu!aso.!'apagada al meu davan t era una porta
reixada, que va eirar sobre iea savas frontisses ni b~ la vaig tocar. A
banda i banda de l'en:brada hi havia una mata fosca, que devia ser gr~vol o
un ·teix.

358

Passat el portel!, flanquejfl.tper aguelle arbustos, la silueta d'una
casa es va perfilar el roeu davant. Era baixa, fosca i baetant gran, per~
la 1luro que m'havia guiet no brillava enlloe. La foscor era absoluta. Se
nthaurien anat a dormir els seua habitante? Aix~ em vaig t~mer. Tot buscant
la porta, vnie tambar la cantonada de lfedifici i de nou vaig distingir
la llUID anhelada, que es vessava per una finestreta reixada, situada a no
m~s d'un peu de terra, la qual eemblava ro~s paUta perqu~ l'Clcultava en
p.art 1 fhaura lÍl alguna al tra planta enfiladiasa, que revestia el mur d 'a.-
qualla par t de la casa, La f:l.nestraera tan eatreta i quedava tan amagada,
que havien eonsiderat innecessari de posal'-hi cortines o finestrons, de
manera que, quan am vaig acotar i vaig apartar el fullatge que la cobria,
vaig poder mirar a l'interior ..Vaig veure e1arament una estan9a molt neta,
.de trespol de terra, amb un armari de cuina de noguera, on starrengleraven
tot ~e plats de peltre, que ref1ectien el resplendor rogenc d'un bon foe
de torba. Hi havia un rellotge, una taula de fusta de pi, unes quantes oa.-
dires ••• L'espelma, la flama de la qual havia estat la meva guia, ere ava
damunt la taula, i a la seva llum una dona d'edat, d'aspecte toso, per~ e -
crupolos ent neta, coro tot el que la voltava, feia mitja.

Tot aix~ ho vaig observar d'un cop d'ulla en aque11es ooses no hi havia
res d1extraordinari. Per~ davant la llar, s'hi agrupaven unes persones que
em despertaren m~s inter~s, per la placidesa que respiraven amarades per
la c~11da claror del foca eren dues noies joyas, evidentment dues senyoretes,
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en tot el sentit de la paraula, que seien, una en un balanci baix, i l'al-
tra, en un tamboret m~s ba1x enoara; totes dues ana ven vestidas de dol, i
aquell 00101' tan fl!nebre contrastava amb la blancor deIs seua ros tres; un
vell i enorme gos de cace daáxava reposar la a. sissa. testa. sobra la t·alda.
d'una de les noies, i un gat negra dormia El la falda de l'altra..

Era un 110c estrany aquella ouina humil per a les duss HX i id~e; oou-
pantsl Qui eren? ~o devien ser pas filIes da la. valla que seia a. taula,
perqu~ tenien tant de delicadas i distingides com ella de rdstioa. Jo no
havia v1st enlloo unes cares com les dtaquellee senyoretes i, aix~ no obs-
tan~, mentre les contemplava, tenia la impressi6 que tota i oadaBoun daIs
seus treta mIaren ban oeneguts. No puc dir que eren belles, cal'
estaven masse :plil.lides i greus per aplicar-los tal e.djecUuJ mentre s'in-
olinaven obre un llibre, la sava ex.prsssi6 :pensaro..,aqU8si podia qualifi-
car-se de severa. En una taulsta situada entre totes duaa 111havia una al-
tra espelma idos volums gruixuts, que de tant en tant elles consultaven,
to'o oomparant-los, apar-en tment., amb els llibres m~s :pe·tits que tEmien a la

roa, coro aquell qui consulta un dicccionari qUaIl fa una traducci6. Hi reg-
nava un silenc1 tan profbnd, com si aquella ~ssers fossin ombres, i el
oonjunt

t
un quedre, fins a l'extrem que jo podia I;;lentirels eapetel'recs

del foe, el tic-tao del rellotge en el seu fesc racó i fina i tot em sem-
blava que pedia sentir el freo de les agul1es amb que la dona feia mitja.
PeI' tant~ qua;¡.,par fi, una veu va rompre aque1l estrany silenci, la vaig
sentir olarament ..

--Escolta, Diana --va fer una de les absortes lacterea--, en Franz 1

el vell Daniel astan junta aquella ni'~) i en Pranz explioa el somn1 del
que ha despertat atarrit. EsoQltal

r, en veu aiza, va llagir un text inintel.ligible :per a mi, cal' el'
un idiona que jo no coneixia; ne era ni frances ni llet!. No haur1a sabut
dir si ora grec o alemany~

--~s mol~ amatic--va dir, 'luan va havar acabat-- •• 'encanta.
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L'altra noia, que havia a19at el cap per escoltar la sava germana, va
repetir, tot mirant el foc, una frase de les que l'altra havia llegit. ~s
endavant, vaig saber de quin idioma i quin llibre as tractava. Citar~, dones,
la ratlla; per b~ que, quan la vaig sentir, erova sonar com el so d'un ins-
trument de llaut6, aense cap aignifioat:

-"Da trat hervor Einer, anzusehen w.:t,edie Ste~ Nacht" Magn!fic! -va
exclamar, mantre li guspirejaven els ulla negres i profunds--. s com s1
ho veiessis! Una sola ratlla d'aquestes val per oent p~gines de prosa enre-
vessada. "1oh w~ge die Ged~en in del'Sohfilemeines Zernes und die Werke
~i t dSID Gewith te me1,r..esGrimIDs._"Com m'agradal

Totee dues restaren callades de nou.
__ Hi ha cap pa1s on parlen d'aquesta manera? --va preguntar l'anciana,

a19ant la vista de la ~ labor.
-s1, Hannahs un pats mol t m~s gran que Anglaterra, en no parlen de

cap altra manera.
--Bé, no s~ pas coro es poden entendre! S1 vosaltres hi anéssiu, suposo

que els entendríeu.
--prob~ement entenAríero algunes coses, per~ no pas tot •••, perque no

soro tan intel.ligenta ooroua penasu, Hannah. No parlero aleroanyni el sabem
llegí.r sense 1'ajuda del diocionari.

1 qu~ en traieu d'aix~?
--Tenim la intenci6 de poder-lo ensenyar algun dia •••, o, si ID s no,

els rudimenta, oom en diuen, i llavors guanyarem m~s diners que no paa ara.,

--Aix~ esta b~. Per~ deixeu d'estud1ar, ara. Ja heu astudiat prou aquest
vespr-e.

--Teniu raé. Almenys jo estio cansada. 1 tu, y?
--Mortalment. Ben m1rat, cal esfor9ar-se molt per estudiar un idioma

sense m~s meatre que el diccionari.
--I tant, sobretot tractant-se d'una llengua tan complicada per~ tan

admirable oom l'alemany. Com ~s que enoara no ha tornat en St John?
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-Ara ja no trigara. Tot jU8t s6n les deu -va fer la seva germana, des-
pr&8 de consultar un patit rellotge d'or que as va treure del oenyidor-.
Com plou! Hannah, voleu tenir la Wwjat bondat de mirar com estl el foc del
sal~?

La dona s'aixeca., va obrir la porta i va dasapar~i.xer par un paas d!s
mig fose; despr~s vaig sentir que atiava el foe en una sala interior, i

de seguida va reapareixer.
__ Ai., nenea]' -va exolamar-, quina pena em fa entrar al aal~ ara!

Es veu tan desola.t amb aquella butaca buida i arraconadal
Es va. aixugar els ulls 8mb el davantal. Les dues noiee, tan seriosas

fina aleshores, ... adoptaren una expressi6 de tristesa.
_ Pero ara ~s en un m~n millor ..:.....continu~la Hannah--. Más val que si-

gui aix1. l tote voldr!em morir tan serenament coroellt
Dieu que no va preguntar per BOBaltres en oap moment? --va inquirir

una de les neies.
--.No va tenir temps, el pobre. Se fn va anar en un no res, el vos re pare.

El día abana; s'havia sentit una mica malament, per~ no 11 va donar import'tin-
cía, i, quan el senyoret st John 11 va preguntar si no volia que envi~s a
buscar a una de vosaltres, as va posar a riura. Ltandam~ (avu1 fa quinze dies),
va tornar a sentir el cap pesat, se 'n va anar' a dormir i no es va despertar
m~,s" Quan el vostre germa va entrar a la cambz-a, el va trobar quasi r!gid.
Ai, fillatea, el1 va ser 1.~ltim da la vella nissaga~ perque vosaltres i

al senyoret St John sou d'una altra mena i instru1ts, com la vostra maree
Tu ata el viu retrat da la vostra mara, Mary, i la Diana ~s m~s semblant
al pare.,

Jo les trobava tan semblants, que no comprenía en qu~ ea basava la
vella criada (car ja havia arribat a la conclusi~ que a1x~ ~s el que era)
pa~ establir la diferencia. Totes dues eren eave1tas i de pell blanoa; to-
tes dues eren distingides i teníen aspecte de ser intol.ligants. Cert ~a
qua els cabella d'unaeren lleugarament m~s foscos que ela de l*altra 1



temia i esperava.
--Us donar~ el pe --va fer, despr~s d'una pausa--, per~ no podem donar

alberg als vagabunds.
--Deixeu-me parlar amb les senyoretes.
--No, de cap manera. Qu~ podrien fer ellas per v~s? 1 no haur!eu de
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que setls pent~aWen de manera diferent: la Mary el duia estirat i amb
ratlla al mig, i la Diana dula tirabuiXons.

El rellotge va tocar les deu.
-Supo so -va remarcar Id Hannah=-- que, tan bon punt a.rrib1el vostre

germ~, voldreu sopar.

361

I va comen9ar a preparar-lo. Les noles es van aixedar, com si es dispose-
ssin e passar al sal~. Fins aleshores, jo hav1a estat tan atenta a obser-
var-les, i tant mthavien interessat la seva aparen9a i la seva conversa,
que gaireb4 m'havia oblidat de la penosa situaci6 en qu~ em trobava. Per~
ara tornava a tocar de peus a terra_ Per contrast, em vaig sentir m~s desola-
da i m~s desesperada que mai .., Qu~ dif~cil seria impressionar els habi tanta

d'aquella casa amb la relaci~ del que eropassava, fer-los creure que les
meves necessitatsi desventures eren reals, commoure'ls perqu~ em concedis-
sin albergI 1- entre trucava, vacil ..lant, a la porta, vaig pensar que aquell
úItirn des1g era una quimera. La Hannah vá obrir.

__ Qu~ voleu? --va inquirir amb to de sorpresa, roentre m'examinava a
la 1luro de la candela que duia a la ma.

_ Pue parlar amb les vostres senyQretes? -li vaig dir.
-M~s val que m'ho digueu a mi, el que voleu dir-lo6 a elles ..D'on

veniu?
-séc forastera.
-- I qu~ hi feu aqu! en aquestes hores?
--Voldria que erodeiXéssiu paSSar la nit a la pallissa o on sigui, i

un boc1 de pa,

Al rostre de la Hannan va apareiXer ltexpressi~ de desconfianya que jo
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rondar par aquí, perqu~ fa mal pensar.
-Per~, en anir~ si ero fau fora? Qu~ far~?
- Oh. estío segura que sabau prou b' on anar 1 qu~ far! Par~, procurau

de no fer mal, ve-t'ho aquí. Apa, aquí teniu un pen!c i anau-vos-en •••
-Un panic no em treura la gana, i no tinc forces per moure'm ..Par l'a-

mor de D'u, no tanqueu la porta, no tanqueu!
--He de tancar, perqu~ entra la pluja •••
-Parleu amb les senyoretes. Deixeu-me parlar amb elles •••
--De cap manera. No sou una dona oom cal, o no far!eu tant d'aldarull.

¡"'orad ' aquí!
- Ero lnorir~ si am deixeu aqu! foral
-No ho cree 1'a,s.Em temo que en porteu alguna de cap, quan veniu a

aquestes horaS da la nit. S:l. us envíen els ¡ladres, ja. als podeu dir qua
no estem soles a casa, que aquí hi ha un heme, goaeos i ascope üee,

I l'honrada, per~ inflexible criada va tancar la porta i passa el for-
rellat.

Aquell va. ser el punt culminant. Un sofriment immens, una desespe1'ac16
infinita, m'oprimien el coro Estava desteta; no podia donar ni un pas m~s.

. mullatEro vaig deJ.xar caure sobrs el marxapeu¡de la porta, gemegant, retor9ant-me
les mana i plorant angoixadament. Oh, 1 'espectI'ede la mOI't, la visi~ da
l'~ltima hora, que stacostava amb tot el seu horror! Ai las, quina 801itudl
Quin dolor en ser rebutjada pela meua s~mblants! No ola havia pardut l'an-
cora da l'esperan9a, sin~ tamb~ el suport da la fortitud •••, si m~s no, de
momen t ..Finalment, per~, vaig poder recuperar la prea~ncia d '~mim.

-Quin remei am toca sin~ morir -vaig fer-. Cree en D6u i esperaré
resignada que es compleiXi la seva voluntat.

No sols havia pensat aquells mots, aineSque els meue llavis els havian
pronunciat en veu alta. 1 tot fez'mant la meva aflicci~ al fona del cor,
vaig fer un esfo1'9 par ofegar els sanglots.

--Tots hem de morir --va mussitar una veu molt pr~x·.s a m1--, par~
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no ~ots estero condemnats a morir prematurament d'inanici6, com ua podria
hav9.r psslsat a v~s al pau d'aqueata porta.

Qui. o que ~s el que em parla au!? -vaig exclamar, aterrida, en
sentir aquelfs veu inesperada, quan ja no comptava amb la possibilitat
de re bre ajuda de n1ngt1.

PrQP meu hi havia una figura que els meus aentits debilitats 1 la fos-
Cal' de la nit no em permet1en de distingir-la clarament~ El nou vin~lt va
trucar fortament a la porta,

Sou v~s, senyoret St John? --va pre untar la Hannah.
--sí, sí. Obriu de aegu1dal
_ ~eveu estar xop ;i. mort de fred, amb aquesta n1t tan oroa que fal

Passeu ••• , les vostres germanes patien per v~a, i oreo que ronden malfactora
pela encontorns. Ha vingut una pidolaire ••• 1 ara! Enoara no ee n'ha anat•••
Aixequeu-vos! Deavergonyida! Fora dtaqu!!

_ Txi t, Hannah t He de parlar amb aquosta dona. v6s heu OOID}Jlertamb

el vost1'e dauxa en expulsar-la, i ara deixeu-me complir amo el meu ao01-
lint-la. an arribava, he sent1t el que d~1eu lluna i l'altra. Penso qua
aquest ~s un casaepecial i, com a m!nim, ero correspon d'estudiar-lo. Jova,
aí.ceu-vce 1 entren,. s1 us plau.

El vaig obeir, amb ran dif1cultat. De seguida am vaig trobar en aquella
ouina tan neta i esplendent, davant la llar de foo, tremolant i marejada,
ben oonsoient del lamentable i desastrat aspacte que devia presentar. Las
dues senyoretes, el seu germa i la vella criada em oontemplaven b atenci~.

_ Qu1 E1s, St John? -vaig sentir que preguntava una de les no Las ,
-:No ho s~ vas. Llhe trobada a la porta -iou la resposta.
-Esta mol t palflida -va fer la Hannah.
-Pal.lida com un mOl't. Fau-la seura, si no, caurh ,

I, en efecte, arorodava el cap, i hauria oaigut, si no m'haguese1n ofert
una cadira a tempe. Encara oonvervava el sentit, per~ no ~odia anraonar.

-Po tea1' 11 far~ b& una mica d 'aigua, Hannah. N 'hi voleu dcnar una mica?
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-- Sembla un espectral
- Eetara malalta o famlllica tan soIs?
--Jo cree que nom~s esta fam~lica. Hannah, ~s llet aixb? Posau-ne en

una tassa i ~ porteu pa~

La Diana --la vaig reconeixer peta llarga tirabuixons que ero taparen
la visié del foe quan s·inclina sobre meu-- va partir un boo! de pa, el
suc~ a la llst i ma'l va acostar ala llavis. Al seu rostre, molt ~r~xim al
meu, h1 vaig veure oompassi6, i vaig presaantir simpatia en la saya agita-
da raspiraci6. ~lamb& .. les senzilles paraules que m'adre911 danotaven una
emoci~ que va tenir un efecta balsamic en mi:

--Proveu de manjar.
--sí; proveu-ho --va repetir la Mary, afaotuosament, mentre em llevava

el capell xop i ro'a.lzinavael cap.
Vaig tastar el que m'oferien, de primer senee esma i, despr~s, amb vo-

racitat.
--No litn doneu massa al principi -va indicar el seu germh-. Ja en

teM prou, per ara.
1 va enretirar al plat del pa i la tassa de llet.
~Una mica m~s, St John ••• No veus 8mb quina avidesa s'ho mira?
--No, germana, per ara, prou. Si pot enraonar, pregunteu-li coroes diu.
~entint que podia parlar, vaig respondre:
--Em die Jane Elliott.
Sempre amb el temor que erodescobrissin, ja havia decidit de donar un

nom falsa
__ I on viviu? On s~n ela vos tres parents?
Vaig restar callada.
--si-.-ka ~odem ~ enviar a buscar alguna persona coneguda vostra?
Vaig negar amb el cap.
__ Qu~ ens pode~ dir de v6s mateixa?
Des que havia travessat el llindar d'aquella casa, i erotrobava de
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cara a cara amb els seus propietaris, havia deixat de sentir-me una vagaVun-
da, bandejada pel m~n sencer. Deixava de captenir-me com una pido1aire i

recuperava el meu tarann~ i la meya personalitat natuI'als. Comen9ava de nou
a ser jo mateiXa, i, quan el senyoret St John em demana que expliqu~s la
meya situaci6 -que de moment era incapa9 de ter-ho perqu~ em sentia molt
d~bil-, va1g dir desprl1s d·una pausa breul

--Senyor, aquest vespre no em sento amb cor dtexplicar-vos res.
--Per~, aleshores --va ter ell--, qu~ voleu que faci per v6a?
--No .res --vaig contestar.
No 'beniaforces per donar respostes m~s 11argues. La Diana va prendre

la paraula:
-- No suposareu pas que, ara que us ham brindat ltajuda que demanaveu,

us deixarem marxar perqu~ passeu la nit sota la p1ujat
La va1g mirar. Vaig trobar que tenia uns trets en~rgics i, alhora, una

expressi~ bondadosa. De sobte, em vaig sentir m~6 animada i vaig respondre
al seu esguard compasaiu amb un sornriure, i vaig dir:

--Confiar~ en vosaltres. Estic segura que, ni que fos un gas sense amo
i eXiu-aviat, no tindrfeu valor de tirar-me al carrer en una ni t com aquesta.
Aixt que no tinc oap tamor. Feu el que vulguau amb mi, pero us prego que
no mfobliguau a enraonar molt avui.~., parqu~ erofalta l'ale ••• i em quedo
sense aire quan parlo.

Tata tres se 'm van quedar mirant, en silanci.
--Hannah --va dir el sanyorat St John, par fi--, deixau-la aqu! asse-

guda i no 1i preguntau res par ara. D'aqu! a uns dau minuts, doneu-li la
resta del pa i la llet. ary i Diana, anem al sa16 par parlar de tot aixo.

I van sortir de la cuina. Al cap de poca estona, va torn~ una de lea
noies, per~ no sabria dir quina. Una mena d'agradable sopor es va anar apo-
derant de mi, mentra m'estava asseguda vora l'aspl~ndid foc. La nOia, en
veu baiXa, va donar instruccions a la Hannah. Despr~sJ la dona erova ajudar
a pujar l'escala, em va treure la roba xopa i, tot seguit, un llit c~lid
i see em va acollir. Vaig donar gr~cieB a D~u i am vaig adormir amb la
imn~essi~ 0119 un ~ai~~LJ~~~iaai~~-l~~~wW~W.~"~"ila.IIII"""""'"
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)65 1 re rd 1 tr di i tI' n1ts e ents r sta molt fo e en la
mev mom 1'1. mb prou fein s puo l' oordar al es oensaoions d's u 11 in-

~terval, no P na va n res ni feia
res. abia qu ero trob n una oambra petit 1 en un llit eotr t, on 01
qual semblav haver 1 arrelat i h1 romani 1m b1l oom un pedr. 1.
m'hagu nsin volgut arrencar d' llí, hauri est t ooro ter • o tenia oap
noo1é del te pe, del pea del mt! la tarda 1 de 1 t rda al vespre. ot
v ua~ al entr va l'h bit o!~ o en sart1 , 1 fine i tat haur1 pogut
dir qui era; ent n1s el que de1en 'luaneren a prop del llit; per~ no podia

d 'obI'irconte ter, perqu m'er~ i po~sible w••• M.-.-els llavis o maure els me brea.
La Hannah, la oriada, era qul em visit va amb m s ire ü no! • L s va pre-
~ ncia . pertcrbavn. T la en~aci~ que quall don s'hauria e timat
ro s qu ma n'hagu s an t· que n am compran1a ni s feia o r1'ecde la meva
s1tuac16; que tenia ma1volen~ contra mi. La Diana i la ~ ry ntraven a la
cambra una o du ve ade al di. vega es ontia que te1en comentarls, a
j'.c'•• l'espona del llit, com ara aqu sta.

-v f r b d' 001111'-1 •
-sí, par u , altraront,

vant la porta. ~ 11 h ur pass t?
--Estranys infortun1s d la vid, suposo... obr tal

--Per la manera de ••••• parlar, diri que ~s una p r ona instruIda,
dones t un ce nt xoal.1ent, 1 la rob que es v treure, si b~ est va
molla, era fina 1 poe 8a tada.

-T una eal."paeuliar; nagra 1 demacrada COUl e tOO, m'a ada. 'imagino
qu, ana 1 ani ad , d u tenir una f1sonom1a

1 ro tí lfhaur!em trobada morta da-

i una ola vegada, en el saus di 1eB , v i B nt1r un sola paraula
de reean~ par l'hospit lit t qu ernbr1ndav n, ni d deseen!! ~,ni
dtantipatia envers 1. ll~ em con 01 va.
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. )66

El senyoret St John nom~B va apar~ixer una vagada: em va mirar i va
dir que el meu estat de prostraci& ara la conseqUencia natural d'una ex-
cessiva fatiga. Jutjava innecessari de cridar el metge, tot assegurant que
la natura obraría millor per si sola. Considerava que havia sofert un fort
tre.storn nervi~s i que tot el meu organisme necessi tava rep~s absoluto No
calia pensar en cap malaltia. S'imaginava que, quan reaccion~s, em refaria
rapidament. Aquestes opinions les va manifestar amb mots concisos, en veu
baixa i pausada, bo i afegint, despr~s d1una pausa, amb el to q'un home poc
acostumat a expansions verbals:

--T~ una fesomia poc vulgar, que, per cert, no indica enviliment ni
res d'ordinari.

-Ben al contrari -va far la Dáana-c-, Par dir la veri tat, Sto John,

nomás de veure-la, pobreta, se rof estova el cor , Illan~debo pogu~ssim afa-
vorir-la d'una manera permanente

-Aixo ~s dificil -va replicar 911-. Probablement sabrem que és una
senycr eta que ha tingut una renyina amb el.saeua parenta i~ irreflaxiva-
ment, els ha abandonat. Poteer aconseguirem fer-la tornar a casa, si no
~s massa obstinada. Per~, per l'expressi6 del seu rostre, diria que no deu
ser gens d~cil. --I, despr~s d'observar-me una estona, va afegir:-- Ser~
una persona assenyada, perb no ~s gens bonica.

-Est~ molt malalta, St John.
-l\ialalta o no, sempre sera lletja. Trobo que les seves facoions estan

mancades de gracia i d'harmonia.
El tercer dia, em vaig trabar m~s b~, i al quart, ja podia enraonar,

moure'm, girar-me i incorporar-me al llit. La Hannah m'havia dut una sopa
i una torrada, quan devia ser l'hora de sopar, auposo. 'ho vaig menjar
amb delit, ja que 11 sentia el gust, sense trobar-li aquella sentor de
la febre que fins aleshores enverinava tot el que m'empassava. Quan ella
se'n va anar, am vaig sentir relativament forta i animada, cansada d'es-
ta.r-rr.s al 11it i amb ganes de moure 'm. Volia llevar-me, perb, quina roba
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em posaria? La meya davia estar bruta i arrugada, despr&s d'havar dormit a
terra .i dthaver oaigut al pant~. Em feia vergonya de presentar-me davant ala
meue benefactora tan desastrada. Per~ no vaig havar d'experimentar aquella
humilia~i~ lO

161

Tota la meva roba reposava sobre una oadira al costat dal llit, ben
neta i seca. El vest1t de seda negre era penjat contra la parat. No oon-
eervava ni rastres de fang ni d'arrugues, siné que estava impecable. Les
mitges i les sabates tamb~ estavan netes i presentables. A la cambra hi
havia rentemana, au! com pinta i raspall deIs caballs. ])espr~ d'un proo~
eagotador, ilIntU a pesar de reposar cada cinc minuta, vaig assol1r do ves-
t.ir""'fl1e.Les pecea de vestir eroquedaven folgadea, de tan prima com estava,
per~ vaig cobrir les defici~ncies amb un xal i, havent l'ecobrat el meu
aspecte polit i respectable, sanse ni una sola taoa ni rastres de desordre
que tant detestava, perqu\ em feien sentir miserable, vaig baixar a poc a
poc, tot agafant-ma a la barana;J per una escala de pedra, fins a un passad!s
beix i estret, el qual em va dur a la cuina.

Ltestan9a ara plena da la f'ragMcia del pa acabat d'enfornar i de 1'es-
oalfor dtun toe espl~ndid. La Hannah posava pe al forn. Com 's ben sabut,
ele prejudicls s6n molt m~s dif:!cils dteradicar del COl' dtaquelles persones
poa cultivades, on creuen i proliferen coro les males herbes entre les pe-

res. La Hannah, des del principi, mthavia traetat secament i fredaj das-
pr~s havia oomenpat a entendrir-se una mica, i, quan e~ va veure entrar a
la ouina neta i ben vestida, fina i tot arova somriure.

_ Vajat ja us heu l1evatl -va exclamar-. AiX~ volldir que esteu m~s
b~. Podeu ssure al meu 11Scu&'vora el foe, si voleu.

Assenyalava el balano!. El vaig ocupar. De tant en tant, mentre feinejava,
m'observava de oua d'ull. De aobte, mentre treía els pans del forn, erova
preguntar francarnent:

_ Abana de venir aquí, hav:!eu demanat mai almoína?
Per un instant, em vaig indignar, per~ recor ant que no era qUesti6
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d'enfadar-se, ja que, de fet, jo m'havia presentat oom una pidolaire,
va1g contestaramb fe~'masa,par~ sanse altarar-me:

--Us equivoqueu en supos~ que sóo una pidolaire. No ho s6c pas m~s
que pugueu ser-he v~s mataixa e las aenyeretes.

--:liíoho errsenc --va fer, ¿¡_espr~sd1una pauea-s-, perqullm'imagino qua no
teniu oasa ni oaldero.

-El fet da no tenir casa n~ltoaldero" (suposo que voleu dir dinera),
no fa que una persona sigui una pidolaire, en el santit qua doneu al mote

- Sou ins·tru!da? -va demanar, al cap d 'un momen t ,

-S:t.
-- Com ~s aix~, si no heu estat mai en una esoola?
-M 'hi vaig estar vui t anys, en una asoola.
Va obrir els 11s com unas tarongas.
--Al eshores, oom &s que no guanyau par viura?
-Fina ara ID 'he guanyat la vida, i oonfio que tornar~ a guanyar-ene-d a,

Qu~ penaeu :feramb aquasts agrass~ns? -vaig inqu1ri.l',en veura qua en
traía un o1ste11 pIe.

-Past1ssos.
--Porteu, que a1s triar~ jo.
--No; no vull pas que feu res.
-Va, deixeu-me. No voldrau que m"estigui amb les mans plegades.
Va accadir, per fi, i em posa un drap da cuina net a la falda, parque

:jR~'i~tlsel vestit, va dir.no
--Ja veig --va remaracar-- que no esteu acostumada a fer ~eines de

criada, amb aquestes mans. Que potser ~reu modista?
--No, i no us amoineu m~s en oler saber coses sobre mi, pero di eu-me

el nom d'aquesta oasa.
--Una l'anomanen arsh End, i d'altres, o~r House.
_ 1 al cavaller que váu aqu! es diu senyor St John?
--No, no viu aqu!. S'hi esta temporalment. Ell t~ casa a orton.
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- :iteun llogarre t que esta apoques mj.lles d"aqu:!

-- 1 que hi fa alla?
-~s el rector.
Vaig recordar la resposta de la vella lIlajordonade la perr~quia, quan

li havia reguntat pel rector.
--Aix!, dones, aquesta era la resid~noia del Q8U p e?
--si. Aqu! va viure el vell aenyor Rival' , i aban s que 1311, el eu pa-

re. el seu avi i el seu beaavi.
--o sigui que aquest cavaller ea d1u senyor St John Rivera?
--Sii St John ~s el sau nom de fonte.
-- I les seves ger anes éS diuen Diana i ~ary Rivera?

- I el seu pare ~s mort!
-v~ morir fa -tres se tmanee d 'un ..tac do feridura..
_. No tanen mar e?
--La senyora va morir fa molts apys.
-- Fa temps que viviu amb la famIlia?
--Trenta anys. Els ha or1at tote tree.
--Aixo demostra que sou una serventa 11eial i honrada, cosa que eroplau

d'all~ ¡&s de saber-ho, malgrat que hagiu tingut la descortesia de dir-we
captaire.

De nou ero va esguardar amb sorpresa.
- ...Cree -va dir-- que sU}vaig formar una opinió equivocada elevós,

per~ ~s que hi ha molta en¿;al1paelorsvoltant per aqu! ••• En fi, perdoneu-me.
__ 1 a pesar -vaig corrtdnuar , amb más aeveri tat- que erovol!e fer

fora en una nit que un no hauria av1at ni un gos.
--B~, vaig estar IDolt ruda, per~ qu~ vol!eu que faa? Pensava más en

les nenes que no pes en mi mateixa, pobreteaf No tanen nin~ m~s que vigi-
11 par elles, sin~ jo~ He d'estar se pro amatent.
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Vaig guardar proi'und silanci durant uns minuta.
--No ero jutgeu malament --va far alla.
-Us jutjo malament -vaig rep11car-, no tant perqu~ aquella ni t lIII

369 us vau negar a donar-me a.ixQpluc, o pal'qullerovau prendre par una impoatora,
ein<5 parque aoabeu de ...1&'''' tira.r-me en.cara que no tenia "caldero" ni ca-
sa. Algunes de les persones m~a notables del món han estat tan pobres com jo,
i si sou cristiana, no haur.:!aude considerar la pobresa com un ecat ,

--.Ta ho sé qUe no -va dir-. El sen;yoret St John tamb~ m 'ho diu, i

eompnene que vaig fe¡-mal fet ...., per!> ara ja m 'he forma o!; un altre ooncepte
de v~s. Es veu que sou una persona decent.

-Eetli. b~: us perdono. Doneu-me la ml!..
Va posar la ml enfarinada i plena de dur!cies en la meva, mentre un sOm-

r1ure m~s cordial li i1.luminava la cara, i a partir d'aquel1 moment varo ser
bones amigues.

Era ev1dent que a la Hannah 1i agradava molt garlar. Mentre jo triava
la fruita, i ella maurava la pasta per fer els pastissets, em va donar am-
plie detalla eobre els seus amos traspasaats i sobre "els nens", corodeia
referint-se als joves.

El vall sanyor Rivers, explic~ amb el seu accent peculiar, era un home
senzill, per~ tot un cavaller, que venia d'una antiga fam!lia, segons que
deien. Marsh End pertanyia als Rivers des que fou oonstruida, uns dos-cents
anys abana, afirml la Hannah. 1 per b~ que era una oasa molt modesta, com-
parada amb la mse,n!fioa resid~noia deIs Oliver, a Morton Vale, ella reoo:r-
dava prou b~ l'~poca que el pare d'en Bill Oliver treballava com a jornaler
a la f~brica d'agulles, mentra que als Rivers eren cavallers des deIs tempa
deIs regnats dela Hen.ry; coroqualsevol ho podia verificar ala arxius de la
parr~quia de Morton Aix1> no obstant, el vell senyor Rivera era com tothom,
no gens diferent deIs altrea homes: tenia bogeria per la cacera, s'ocupava
de les teines del carop i !ltotaix~".La senyora era diferent. 11egia molt,
estudiava molt , i "els nens" havien sortit com ella. No n'hi havia cap coro
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ells par aquella verals, ni n'hi havia hagut ..Els agradava l'estudi, a tota
tres, gaireb~ das que comeneanen a. enraonarj sempre havien estat mol t "espa-
vilats". El sellyoret St John, quan es va far gran, va anar al col"legi major
ias va fer BiIIO¡¡RS!l}WZ pastor, i laa noies, tan bon punt li~¡¡H:.wIl81'ascola,
es van col.locar coro a lnstitutrius, parque, sagons que 11 havian dit elles
mateixas, el seu pare ha.via pardut, anys anrera, molta de diners en confiar
en un home que el va dur a la ruina, i com que no era prou ríe parque 1'0-

guessin viure de renda, s'havien de guanyar la vida. Durant molt de tempa,
sthi ast:1gueran molt poc a casa sava.,1 ara bavien vingut arran de la mort
del pare, pero deien qua enlloc no astaven tan b' com a ~ Marsh End 1
a orton, voltedae d1aqualls arms i d'aquells turons ..Havien viscut a Lon-
dres i a d'altrijt7Rfutats, per~ sempre afirmavan que no hi bavia cap lloc
coro la seva ..... contrada ..Els tres germans s'estimaven molt i no es baral-
laven ni rlstesgatinyaven" mai. No coneixia oap m~s fam!lia tan unida com
aquella.

En aoabar de triar els agrassons, vaig preguntar on eren les senyoretes
i el seu germa en aquells moments.

_S'than de1xat oaure a lIio:rtontot paase jant , per~ tornaran d 'aqu! a
mitja hora, pSI' prend.re el te.

Tornaren, en efecte, al oap del temps que havia anunoiat la Hannah, i

van entrar pez la porta de la ouána 1 senyor St John, quan em va veure,
es va. limitar a saludar-me amb un cop de cap 1 va passar de llarg. Les
noies s'aturaren: la Mary. en poques paraules, m'expressa la satisfacc16
que sentia da veure'm tan reieta, que havia pogut baixar i tot; la Diana,
en canvi, em va prendre la~, tot brandant el cap •

.-llav!eu d thaver esperat que vingu~5 jo a ajudar-vos a baixar -va dir-.
Encara esteu molt pal.lida ....t 1 tan primal Pobreta ...., pobreta!

La veu de la Diana sonava a la meya ore11a tan do19a com el parrup dluna
colometa• 'en anteva llexpressié daIs seus ulls. Tot el seu rostre em sam-
blava fadador. La Ma.ry, d'aspecte igualment intel_ligent, da facciona

370
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igualment baIles, era m~s reservada, menys demostrativa, :per b~ que sempre
es mostrava molt gentil. La Diana mirava i enraonava amb una oerta autori-
tats era, evidentment, una dona voluntariosa. 1 er pI'opi do1 eu taranna

d' accep car graciosament una auto:riJlist tan convineent eom la seva, SUl cerode
doblegar-me, fins alla 01'1 ro'he permetia la meya digni ts,t i la meya cons-

oi~neia, a una volunta'e Jn~s en~rgiQa que la meva,

_ 1 qu~ hi f'eu aqu:t.,a la cuina? -va prosseguil--. J.quest no s 01

1100 adequat per a v6s. Da vegades, la Mary' i jo ene assaialL avan t la.
llar de f'oc , pO perqu~ a casa nostza ens plau d 'actuar lliuran:ent, sanso

oomp1iments ••• , per~ vós sou una visita i correspen que us estig eu al
sa1&.

371

-Mihi trobo mo1t báJ aqu!.
-No po·l;ser, amb la Eannah feinejant i omplint-vos de farina.
-De m~s,a m~s, el foo est~ maesa. fort per a vés -va intervenir la

Mal'y.
-Bencert -va convenir la seva ger!nal'la--. Veniu, sigueu obedient.
1, coru que ero tenia encara la ma agafada, sm va fer ausoar i ero va

condu:ir al sa.l<S.
_ eieu aqu! -Na fer, to't instal.lanm-me al sof"a-, mantre no altr0s

ens anem a canviar i GI. preparar el te, ;parque un a1-&1'"edela privilegia de

que gaudim a casa nostra és el de preparar-nos nosaltres mataixes el men-
jart quan ens va de gust, o bg quan la Hannah ost'a!!tassa anfainada, en-
fornant el pa, fent bugada o planxant.

1 va tanoar la, porta, deixant-me sola amb el senyor t John, que, a

l'a1tre cap de sala, llegia no s~ si un d~ari o un llibre. De pro ar, vai
examinaz' l' eatanca L, tot seguit, el oeu ooupant.

El saló era m& aviat pe ti t, molt senzil1 ent mo'hLat , pero oonforta-

ble, endre~at i net_ Les cadires d'estil antic eren d'allo m~B bril1ants~
i la taula de noguera semblava un mirall. Curiosos i valla retrata d'ho es i
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de dones d t'altres temps decorai;Jenles parats pintadas. Un tinall de portes
vidradas corrtenáa une quants 1libres i una vaiXella de orcellana a.ntiga. No
hi havia oenaaents superflua, ni un sol mobla modezn, tret d 'un pare11 de
capses de costura i df¡un eseriptori de aanyora de palissandre, al 005tat
d'una tauleta. Totes les altres coses, fins i tot las cortinas i les cati-
fes, semblaven alhora vallas iban conservada ~

El senyor St John, :i.mnl~bilcoroels personatge de Ls ¡'etrata penjats ala
murs, eLs ulla cla.vats a la pagina que llegia, i ala llavie faxl amerrt s r-
rats; fou par a mi fttcil objecte d Pexamen. Ni una a3tatua no ho haunLa as-
tat pas m~s. Era jova --tindria una vint-i-vuit o trenta any --, alt 1
prim; a~ seu rostra cridava l'atanci6: tots als treta aran d'una pureaa
grega., el nas recta, cltlssic, la boca i el ment~ completament a'tenenca,

Rares vagadas es troba entre els angles08 una cara tan samblant ole models
classics. No am va astranyar qua hagu~s quedat una mica impre ionat davant
la irregularitat deIs meus trata, ja que ela seus e~en tan harmoniosos. Tenia
eLs ulls grassos i blaus, amb fosques pestanyes, i els seue caballs z-oaeoa,
curosament pentinats, coronaven un ample front, p~l.lid COIl! el vori-

Oí. lector, que aquaat retrat ~s for9a atractiu? Aixo no obstant, la

persona que desoriu amb prou feines eeuaava la impressi6 de ser de mena
serena, pll!cida i imperturbable. Repoaat com ara semblava, certa moviments
quasi imperceptibles de la boca,,~es celles, deIs narius, indicaven 1 re-
selncia d.'una gran vehemencia, de passdons i 'energia contdnguda , No ero
va a~e9a:r ni una sola par aula, i ni tan soLs em va clavar una sola.mirada,
fina que tornaren les saves germanes. La Diana, w.entre entrava i sortia,
tot preparant el te, erova dur un pastisset, cuit so re el forn.

-n.J:engeu-vos-el, que deveu tanir gana - a dir-. La Hannah diu qua
no hau menjat res m~s que la sopa al at1.

l~o el vaig rebutjar, perque se ID ·havia obert la gana Aleshores, el
senyor Rivera va tancar el 1libre, S'aQ08t~ a la. taula i, mentre seia, va
fUGr els seua ulls blaua com els d 'una pintura en els meu • '1 aeu esguard
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era descaz'81t, escrutador. penetrant, la qual ooaa em va fer compz-sndz-eque
fina aleshores mthav1a evitat expressament i no pas per timideea.

--Teniu molta gana --va fer.
-s~,.eenyor.
Tino el oostum --sempre l'he t1ngut, d'una manera 1nst1ntiva-- de Qon-

t$star seoament i directa, quan em fan preguntes breus.
-Ha estat una SOl"t que la febre d'aquasta tres d1es ua hag1 ob11gat a

no manjar, perqu\ hauria esta:t pe+>Ul~a intentar de oalmar la gana de cop,

Ara, en canvl~ podeu menjar, b~ que encara amb moderaci6 •
.-Espero no haver de manjar molt da tamps a oarrao vostreKER, senyor

--vaig respondre. gaireb~ sen se adonar-me que era una contastac16 gros-

--No --va replicar ell, fradament--; quan ene h~giu donat l'adre9a de
la vostra fam!lia, ela escriurem perqu~ vinguin a buscar-vos.

-Us he de dir francament que aixo ~s impossible, perqu~ no tino ni casa
ni famIlia.

Tots tres ero van mirar, pero no paa amb desconfian98, ane amb ouriosi-
tat. Ero referaixo, en partioular, a les noies, ja que els ulls d'Gn St John,
si b& eren clara en él sentit literal del mot, d'una manera figurada podr!em
d1r que eren foscos perqu~ no daixaven vaura que pensava. Semblava amprar-los
mt1s aviat per penetrar els pensaments deIs altres, qua no pas per revelar
els saus La oomb1nao1& de reserva 1 d'agudesa era molt m~s oaloulada par
nagu1tejar que per estimular la oonfid~no1a.

__ Voleu dir --va preguntar-- que no teniu oap relac16 amb ningd?
-Exactament. No tine cap vinola amb cap ~sser v1vent, ni pue reolamar

el dret de ser admesa aota cap sostre d'Angiaterra~
_ Quina estranya situao16 a la vostra edatt
Vaig vaure qua la saya mirada oeroava les maves mans, que mantenía pla-

gadas sobre la tauIa. Em vaig damanar que dev1a buscar, 1 tot segu1t els

seus mota me'n donaran la resposta.
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- No ue heu casat mai? seu soltera?
La Diana va r1ure.
w- Per D&u, St John! Si78eu tenir m~s que disset o divu1t anys!
-En tino dinou, per~ no s~o cesada, No.

Va1g sentir que em pujaven els oolora a la cara, car l'al.lusi~ al ma-
trimoni va despel.'taren mi amargues i desasaoaaega40res remembrances. Tota
advertiren la meya torbaci~ i l'emo"ll~ que elllperimentava..La lJiana i la M -
ry, discre tament, van apartar la mirada del meu rostre enrojolat, per~ 1
seu germll va continuar ft*JuIl*.Bmil fi tan t·-me amb la saya rr.iradafreda i in-

quisitiva, fins que vaig sentir que aflu!en 111lgrimes als meus ulls.
- On vivl.eu 111timament? -va demanar ,
--Ets massa tafaner, St John --11 va dir la Mary en veu baixa, pero el1

- mirada,¡es va inclinar sobre la taula i m 'exig! una rasposte c1avant-me de nou una ~
ferma i penetl~an·t...Ii,.ujJuu¡

--El noro del lloc on vivia i de la persona amb qu1 vivia. vull mante-
nir-los en seoret --vaig respondre, secamente

-1 jo opino que teniu tot el dret de fer-ho, tant amb en St Jobn com
amb qui sigui -va z-emar-car la.Diana.

--Si no sé rea de v~s , no us podr~ ajudal; --va ter 011--, i creo qua
necess1teu ajuda, oi?

--La necessito i la desitjo, senyor, i seria una persona molt humani-
taria qu1 em busqu~s Iwj-. una feina que jo fos capap de tar, amb una remu-
neració que em permet~s tenir les coses indispensables per viure.

--Per la meva part, jo no s~ pas si sóo humanitari o no, pero e tia
disposa.t a ajudar-vos en to'tel que pugui en un prop~8i t tan noble. En

, "primer 110c, dones, digueu-me que sol~eu fer i que sabeu fer.
Ja havia aoabat de prend.l"eel te i em sen tia reconfortada, tent oom ho

podr1a eS'car un gegant despr4s da prendre's un boco1 de vi. La infusió ero

va tonificar els nervis i em va deixar en condicione de res ondre serena-
ment a aquel1 jove i 1nqu1sitlu jutge.
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_Senyor Rivera -li vaig dil', tot esguardant ...lo obertament i sense
tiroidesa, com el1 ero mirava a mi-, v~s i les vostres germanes m'heu pres-
tat.un gran servai, el m~s gran que un ~sser huma pugui prestar ala seus

s •semblants, rescatant-me de la. mQrt amb la vostra. gen¡rosa hospita.1itat.
Aquesta benevol~ncia ue d6na drst a la meva gratitud il.1im1tada i, fina a
oert punt, a les meves confid~noies. Ua contar~ tot el que pugu1 de la
hist~ria de la rodamons que heu aco11it a la vostra oasa, sense comprome-
trs la tranquil.l¡tat as la meya anima, ni la meva pr~pia seguretat, moral

i fieiea, au:! OOm la d'altrea persones.
flS~O ~rfena, filIa d"un :pastor. Els meus parss van morir abane que jo

ele pogu~s oÓIlM.xer. Ero van criar une parents, 1 vaig ser educada en una
inst,ituoi6 de beneficl'enoia. Us dir~ fine i tot el nom de 1 'eetabliment

on hi vaig pe.asar ais anys com a alumna idos oom a prof'essora, que ~s
¡tAsi1 d..Orfes de Lowood, al c.omtat de _ lo Sagurament n·heu sentit a par-

lar, 01, sepYor Rivers? El reverend R<>ber'tBrock1ehurst ... n'&s al treso-
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-He sentit a parlar del senyor Breoklehurst i cenee l'esoola
--Fa gaireb3 un any que vaig abandonar Lowood per fer dt1netitutriu

en una casa particular" El 1100 era bo i m 'hi santia oontenta. Q1,latredi s
abana d-arit'l.bar aqu~, em vaig veure obligada a deiXar la col.locaoi~. o
pue ni dao ezplioar per quin lJlotiu:seria int1til, arriscat i resul tat'ia
increlble. No metn vaig anal' par oulpa mayal tanta culpa tino jo del que
va passar oom qualsevol da vosaltres. Em sento desgraciada~ i m1hi sentir~
durant molt da temps, ja qua la oat~strofa qua arova obligar a arxar d'a-
quella caaa, que par a mi era com un parad!s, va ser funesta i UD_:DPO

extraordintria. Per tant, vaig havar de partir de presaa i en sacret, dei-
xant-hi tot el que posseia, tret d'un paquet que, amb les prasses 1 l'ofus-
cacié, em vaig ob1idar a la diligencia que em va portar a Whitcross. Vaig
arribar a aqueata contrada, dono s, sense res m~s que el que duia posat.
Vaig dormir duas nits a l.aire lliure i erovalg passar dos dies voltant

rar ..



a pressionar-me de nou, com abans.
--Veig que no us plau de dependre de la nostra hospitalitat •••, que vo-

leu deixar de dependre de la compassi6 de les meves germanes ~~8~e!~tmeva
oaritat (he notat la distinci6 que heu fet i no em sento pas Of~SI és justa)
i viure amb independencia, oi?

--sí, ja ha he dit. Us praga que em digueu que puc fer o que m'ajudeu
a buscar feina: aixo ~s l'~nica cosa que us demano. Després, deixeu-me
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sense traspassar cap llindar, i en aquest aspai da temps nomás vaig manjar
alguna cosa un parell de vegadas. Va sal' llavora, quan estava a punt da mo-
rir de gana i de cansarnent, que v6s, senyor Rivers, vau evitar que em que-
d~s a la porta de casa vostra i erovau donar aixopluc sota el vostre sostre.
Sétot el que les vostres germanes han fet par mi des d'alashores (perque,
a pesar del sopor en qu~ havia caigut, no estava pas inconscient), i als
estic tan agra1da per la salfa immensa i espon'l:aniacompassi6 com estio en
deute amb v6s per la vostra caritat cristiana.

-:No la facis enraonar m~s, St John -li va délllanarla :0iana, quan jo
vaig fer una pausa-. Encara no est~ pr-ou forta per aquesta mena d ' emociona.
Veniu i seieu al sofa, senyoreta Elliott.

Em va sobtar sentir aquell nom, que gairebé ja havia oblidat ..El senyor
Rivers, al qu.al semblava que no se li escapava res, ho va advertir de se-
guida ..

-- No vau dir que us deieu Jane Elliott? --va inquirir.
-Ho vaig dir, i aquest és el nom que penso utilitzar per ara, pero no

és el meu nom vertader i, quan el santo, el trabo estrany.
-- No ens voleu dir el vostre nom vertader?
--No. Tine por que sorgeixin oomplicaoions, que vull evitar.
-Estíc segura que f'eu b~ -va dir la Diana-. Deixa-la tranquil.la,
~gerlIla..
Pero, després de rumiar un instant, St John, impertorbable, va corren9ar

anal', ni que sigui a la cabana més humil. Pero, fins aleshores, permeteu-
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375 me que aro quedi ~qu! i no ero condemneu a l'horror de no tenir on refugiar-
me.

-te cIar que ue quedareu aquí -as"e C'Urala Diana, tot caronant e
el cap b la aeva blanca ma.

--ts cIar que 81 --va reblar la Mary, amb el to assossa~at i la sincari-
tat que semblava natural en €lIla.

-Les meves germanes, com veieu, astan contentas de tenir-v o a u!
--va dir el senyor 3t John--, com ho estarían sí podían tenir cura d'un
ocellet mig congalat que el vent d'hivern hagu~s arrossegat fina a la oava
finestra. Jo m'esti ¡aria rr~s trobar el desllorigador parque UA guanyóssiu
la vida tota sola, i auo ~s el que tract;art5de fer. Poro, han de taniI' en
eomp te , que la meva esfera d 'acció c5sz-adu'ída , No s6c Jr~s que el rector
d'una pobra feligresia camparola, i la lLeva ajuda ha de ser for90sament
molt magra. I si teniu aspiracions rn~s altas, us conv~ buscar-vos una ajuda
m~s efic8y que no pas 1 meva.

--Ja t'ha dit que esta disposada afer qualsevol cosa honr~da qua si-
gui capa9 de fer --respongué la Diana pSI" mi--, i s ps prou b~, St John,
que no t~ cap pOGsibilitat de triar les persone o que la puguin ajudar, de
manera qua no t~ m~s remei que e nformar se amb una tan rondinaire com tu.

--Es tic disposada a fer de m dista, de criada, do madnader-a, si no
trÓlbo re millar -vaig contestar.

-Mol t b~ -va fer el senyor SoL JOhn, fredawsnt-. Si teniu aquest 9b-

peri t, prometo ajudar-vos, al seu t mps i a la n.eva nanera.
ra tornar a ~~~ el llibre que llegia abana de prendre 01 te. Jo

vaig retirar-me de seguida, perqu~ ha ia enraonat tant, i feia tant de
temps que estava llevada, com m'ho parmsteren les meveG forces.



d~u de pur i doly plaer. El vent tramuntana i la bri a suau; elo die I

I -
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.€iQ!rr'OL TRENTA

376 Com m~a coneixia els hªbitants de Moor House, más els apreciava. Al cap
d'UllS quants dies, havia recuperat la salut fins al punt que podia estar
tot el dia llevada i sortir a passejar una mica. Podía participar en tates
les ocupacions de la Diana i la lvlary,conversar a.tnbelles tant com volien

1 mol t 'Ti
i ajudar-les quan m'ho permetien. Ei trobava un p aer en aquella
relaci6, un plaer que experimentava pez' primera vegada s el de conviure a nb

gent que congeniava amb mi en gustos, sentiments i principis.
M'agradava de llegir el que ellas llegian; m'adelitava amb allo que

elles s'adelitaven; reverenciava les coses que elles aprovaven. ~lles adú-
rayan la seva llar, i jo, en aquella casa grisa, pe tita, d'antiga estruc-
tura -amb el seu sostre baí,x, les finestres reiXades, els mur s ascrostets,
l'avinguda ~ d'avets anyencs, qUé creixien esviaixa s sota la for9a
deIs vents de ~,el jardí, amb les seves plantes de gr~vol i
els seus teixos, i on nomgs florien les plantes ruga silve tres-, hi tro-
baya un encant constant i poder6s. Compartia la seva afecci6 per l'ermas
:r.ogencque :rodejava la reBid~nc1a fina a la fonda vall on 6'hi arribava per
la sendera que partía del reixat, i que, tot aerpejant entre les falgueres,
s'endinsava entre lee prades agrastea,limi~ades pela quatre costats par
selvatges bruguerara, on pasturaven remata de bena i d'ovelles. Jo comprania
els seus sentiments, experimentava l'atractiu d'aquell indret sol1tari, que
era fascinava, amb aque Ll.s vessants i aquellas canals cobar ta de mo lsa, de
campanete s i "al ras flors silve::;tres,i sembrata, aqu! i alla, de ro-
ques granítiques. Tota aquests detalla eren par a mi, com p ralle , una

fol::; i els dies serens; les hores de l'alba í del crapuscl; 0.0 nits i'oc-
ques i les nits ~e lluna, tot allo e produla a mi, en aquella regi6, la
mateixa atracci6 que a ellas; els meua sentí s eren ominat pel mateix
encanta~i que les tonia fasei a es a el es tamb8.
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D~ns de oasa, ••••, ena enten!em igualment en tot. Totes dues havien
llegit molt i aabian mga que no pas jo; per~ vaig seguir anheloeament el
ca.rnl del coneixement que elles havien recorregut abana. Devorava els llibres
que em deixaven ; despr~s. al vespra, tania la aatisfaccié da oomentar amb
alIas el que havia llegit durant el dia. En pena enta 1 opiniibns, coindi-
dlaro d'una manera absoluta.

Sien el trio que formllvem nthi havia alguna,~uperior, aquesta era
la Diaaa. F:!sicament, erosuperava en tot:.era preoiosa i dotada de gran vi-
geria. El seu esper1t estava dotat d'una vivacitat i d+un dinamiame, que
em meravallava, alharaque superava la meva capacitat de comprensi6. Jo
podia parlar una eetona a primera hora del vespre; per~, tan hon punt sles-
gotava, el primar doll d t'eloqü~nc1a, em quedava sense -esma, i llavors m'aa-
seia en un escambell als peua de la Diana, reposava el cap sobre els seus
genolls i escoltava com ella i la y, alternativament, aprofundian i glos-
eRven el tema que jo a penes havia desflorat. La Diana es va brindar per
ensenyar-me alemany. M"agradava estudiar amb ella; veia que li pla!a ins-
truir-me, i a mi m'enoantava aprendre. El resultat d'aquella afinitat de
temperaments, *- ho fou l"afecta que va n~ixer entre nosaltres. an van
desoobril" que sabia dibuixar, de seguida van posar a la meva disposíci~
els seus llapis i les capaee d.eC0101'S. La meya hahili tat, superior en
aquest aspeote a la seva, bIr els va causar sorpresa i admirac16. La 1; ary

s 'asseia al meu costat i s thi estava hores veient com d1buixava; despr~s,
va voler que li don~s lli90ns, i va esdevenir una detxebla d~cil, intel-
ligent i constant. Aix! ocupadas, i m~tuamant entretingudes, .. els dies
passavan com horas, i les setmanes, com días.

La intimitat, que d.una manera tan rapida i natural es va establir en-
tre les dues noias i jo, no es va fer extensiva al seu germa. Un daIs mo-
tiua del distanciament entre nosaltres dos era que ell sthi estava rela-
tivament poc a casa, ja que bona part del temps el dedicava a visitar als
sens feligreso8 pobres i malalts.
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Aquellas excursions pastorals no les suspenia pas si feia mal tempsl
tant si plovia COllt si feia bo, un cop passades les horas que dedlcava a
llestudi, prenia el barret i, se~it del CarIo, el vell gos de ca9a dal
seu pare, sortia a complir la seva missi~l jo ignorava ~i ho feia per mnor
o parq ~ ho considerava un deure. De vagadas, quan etwctiw,S feia molt mal
temps, les saYElS germanas insistian perqull no sort1s, par e11 conteatava,
amb un aorori re ID~S solemne que no pas amablac

-Si una rat.x:ade ve:nt o un ruixim em privessin d 'aco pl!r a uas tes
CorneaBa senzil1es, ooro em podria preparar per a la tasca que Bm p:boposo de
realitzar en el fUtur?

La Di.ana i la Ma.ry so11en OO!ltestar a la pregunta amb un sospdz-, i es
quedaven tristes i pensaroses uns instants.

A par de les freqUents absancies, per~, existia una altra barrera qua
impedia d'sstablir amistat amb ell: feia I'efecta que tenia un caraeter re-
servat, que era una persona introvertida 1 fins i tot malanooniosa. Gel&s
del seu minister1, l.rreprotxabla en la saya conducta 1 en els aeus habita,
nQ semblava g ud1r~ aixo no obstant, de la serenitat espiritual, de la aa~
'isfacoi~ interior, que hauria de ser la recompensa de tot orist1a sineer
i de tot filantrop practicant. Sovint, a la tarda, quan s'instal.lava vora
la finestra, amb ela papara al davant, dei%ava d'escriure o de llegir,
desoansava ~~~~ el IDant~ al palmell de la ma i ea lliurava no se pas a quines
meditacions, qt¡e, evidentmffilt,el neguitejaven i el pertorbaven, eom es po-
dia advertir en el freqUent guspireig i en el canvi de dilataci& de les
saves pupil.les ..

Cree, de mgs a m~s~ que la natura no ofaria tan d'enoant per a ell com
per a les seves germanes. Una sola vegada li vaig sentir axpressar la for-
ta iropressi~ que 11 causaven els abruptes turons, i l'afeote que sentia
pe1s fosco s i venerables murs ~ del que ell en deia la seva llar, pero
hi havia m~s tristesa que no pas delit en el to 1 en les paraules amb que
manifeata aquesta eentiments, 1, aparentment, mal no sortia a rec~rrar
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eLa lirids turons per g~udir del tI·anquil..li tzador sUenei e hi regna a,
ma1 no cercava de sortir en cerca dale [011a1'8de placids pIaere que 1i o-
dien brindar ..

Era tan poo oomunicatiu, que va pasear u cert temps abana no vaig te-
nir I'avinentesa d'aprec1a.r la magnitud de la seva intel.l1g noi • La pri-
mera idea real que en aig tenir va ser quan el vaig sentir predicar a l'ee-
gl~eia de Morton. Tant de bo el pogu~ desoriure, aquell Berm~, per la

eritat ~a que escapa a la meva eapao1tat. M'&a iropossib e, f n tot,
de descriure fidelment l'efeete que ero va produir.

Va eomencaz' a enr-aonar amb calma, calma qua, pal quo fa a la iIltensi tat
de la veu, va mantenir fina al final. En ela distints accants~ par , hi
respirava un zel i una intensitat, que es tradulen on el nerviés lleng¡..tee~
Aquest --comprimit, oondensat i controlat-- anava ndquirint cada vagad m~s
for9a• El 001' resta.va traspassat, i la merrt, at~ni te., davunt ala m te del
predioador, que en oap moment nO s'ablanien. Deno-&van una es-trany arguesa,
una abs~noia. de consoladora dolfor, amb f'reQ.üents 1.1uaions a los doctr -
nas calvinistas -01000i6, predestinacié, reprovaci6-, 1 iad rofedmcia a

aquesta teme Isonava.corouna sent~nc1a pronunciada peI fato Quan va cabar
I

el sermc1, jo, en comptes de sen'bir-me r ~a b~, rr;~fl tranqu11.1a, me e j.l.lumi-
nada pe I seu discura, v ig ex}.,orimentar una inde criptible tristese, per-
qu\ ~m semblava --ignoro si 1 altres tarob~-- que sota l'eloqüencia del
predioador. 5'hi ocultava un t~rbol p~sit de deoepci~, on s'hi agitaven
impulsos turbulenta :provoo te :par anhela insatisfets i fraoeseades aspira-
c1one. Est va gura que en St John Rivera --per pur; consoian 166 i ge-
l~s que fos-- no havia trob t encara la pau de D&u que supera la comprens16
humana. No l'havia trabada., va1e pensar, m~s que jo, rabels ID ue o ul t

reoords del meu parad!s perd.t i el mau !dol esmiool t, r corda t canees

e turmantaven desp~ticament.
Entre unes coses 1 altres, ra transc~rrer un mee. La Diana i la ry
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aviat haurien d 'abandonar liíoorHouae , ¡;0_ retornar al lluny' eece nri i

a la vida distinta que los espera a en una gran oi tat mel'idi nal, on
exercien com a institutrius en casas de famIlias acabalades, els aJ.tius
membres de les quals les ccnsid r ven o1mplamant oom a humila servidoras,
sense que cap whS'w oonegués ni fos res par conllixer les excel.lencies dols

. a t ni apreciE1s el que valien m~s del q1.V~ pcguaa in apreciarseua conel.~en s,
lthabilitat de la seva ou1nera o el gu t de la se a cambrura.. El senyor
St John encara no r'ha.via dit res so re la 001.100aoi6 qua ro'hvía prom~s d'
aoonseguir-me, i ara ja esdevenia urgent pe~ a mi de tr.cbaruna falna de
la mena que fos. Un roatt, en quedar-roe sola aro 1311 al 8a16) em g aven-
turar a acostar-me al rac~ de la finestra on havia format Lm8 esp~cie d'ea-
tudi , amb la saya taula, la saya oadira i els seua llibres i paper • ~s-
tava a, unt de parlnr-li, si b~ no sabia bsa~mwBHkt coroformular-li
la pr-ogurrba a que ~s if!cil de rompre el gel quan oal tr cta amb na-

tan reservadas coc la .oe"1a,·-, pert e 1 erova e talv ar a incomo-
d tat de ser la primera a comen9ar el di~leg.

A 9ant ~a vista en aoostar-m'hi, va fer:
__ Bn voleu pregu tar alguna cosa?
--s1. Voldria saber s1 heu tingut not! ia d'alf!Una f:tn p r a mi?
--Fa un s treo ost ane~ que ~ en vai trobar una e, m s ben dit,

que en tinc una da ponsada; par~ ooroque va1~/~el1lblveu oontent d'estar
aQu un i o nt! u dtil •••, i oom que les me es germanas, evidantmant, U8

h n 1'09at nfecté, 1 1 vostra oompanyia els proporciona un gaudi inusual,
em va aemb.lan conveniant d no altarar aquesta situ_aci~ fino que la partida
dtel~~s~sftsEg~11gu6s a marxar a v6s tamb~.

-1 se n' amxan dt aqu! a ·tresdias, oi? --vaig dir.
-31., i quan ae'n vagin, jo tornar~ a or-ton, la annah ID' aoompanyarh,

i tancarem aquesta vella casa.
Vaig esperar que continu~8, per~ va semblar que ela aeus pansaments es

desviaven par d'aItres viaranys: la seva expressi~ denotava que s' avia
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oblidat de mi i dels meua problemes. Ero vaig vaura obligada a racordar-li
el tama, que par a mi ara vital i d'un interes que no adroetia demora.

- 1 de que es tracta, senyo;r Rivers? Confio que aquast retard no aug-
mentara la dificul tat d 'asaegurar-me la feina.

--No, no, par tal com es tracta d'una ocupaoi~ que dep~n án1cament de
mi concedir-la, i de v~s, dtaoceptar-la..

De nou va oallar, com si 11 raqu~s de continuar. La meva 1mpaoi?3ncia
creixia. A1gun mov1ment qua vaig fer i alguna r:Jiradaansiosa i severa. que
11 vaig clavar foren prou eloqüents per fer-lo continuar.

--No tingueu pressa --va dir--. Abans de res, permeteu-me que ua digu1
francament que no he trobat res d'adequat par a v6a. Recordeu, si us plau,
que ja us vaig advertir que, si ue prestava alguna ajuda, seria oom la que
un cae pot brindar a un tolit. Jo s~c pobre, car em trobo que, després da
pagar als dautos del pare, tot el patrimon1 que eroqu'ed.araconstara d 'a-
questa oasa valla, quatre pins qua hi ha alla darrere, un tros d.e terra
erma, juntament amb els ta11s i las mates da gr~vol que hi ha davant la
casa. No s6c nin~: la nisssga deis Rivera 's antiga, per~ dele ~lt' 6 tres
descenddnte, dos a'han de guanyar les garrofes entre gent forastera, i el
teroer es considera un estrany al seu propi pa!s, no soIs per a la vida,
sin~ tamb' paa:G la mort. si, perqu?3 aspira qua, quan la creu de la sepa-
raci~ deIs 11a90s da la carn aer~ col.locada sobre la sava espatlla, el
Cap da l'Esglt1sia militant, de la qual ell n'~s un dels mambres m's humilc,
pronunciara els motsl It AiXeca't 1 sagueix-ma!1I

En St John va deixar caur-e aquestes paraules amb la veu serena i grau
amb qu~ teia el sermé

J
i amb les galtas enceses i la mirada radiant.

--1 par tal cam s6c pobre i un no-ni~ --va prossegu1r--, nom~s us puo
oterir una feina hum11 i obscura. vc5spotser la trobareu envilidol'a, per-
qu~ mtadono que teniu ela habita que el món qualifica de refinatss els vos-
tres gustos tendeiXen a iA~j"'.l'ideal i esteu acostumada a traotar b
gent instruida. Per~ jo considero que no ~s degradant c P feina que
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tingui com a finalitat el millorament de la ra9a humana. Jo sostinc que
com m~s arid 1 dur sigui el sol que el cristia llsuri, m~s alt sera l'ho-
nor que n'hegui •.Sota aquestas circumstancies, aquest ~s el dest! el eoner,
.".oou,wi els primer s mi~gi:¡:BB de l'Evangeli van ser els apastols, guiats
per Jem1s, el Redemptor, en persona.

_ ¡ b~? -vaig fer, en veure que ernmudia de nou-s-, Continueu.
Em va mixar abana de prosseguil', corosi els meua treta i la avee fac-

381

cions fossin e1a earacters d'una p!iginad'un llibre, i ell vOlgu6s llegir-
la amb liet.eniment.1asconolusions qua en va treura,~ 'aquell 9 orutin1,~an
quedar parcialment exposadas en les observacions que va fer tot eguit.

-Cree que acceptareu el earreo qua us oferir~ ~va dir- 1 que l'exer-
• d t t ~ ieIl}ps.1.caz-ea uran un empa, pero no pas de manara pGrmanent; no mes;..en tot caa,

que el que jo podria oonservar el benefici., l~Ditat i limitador, en aquesta
tranqui1.la parroquia de la c8lPPanya anglesa, perqu~ el oatre taranna ~s
tan inquiet coro el meu, b~ que en un altre aspeote.

-Expliqueu-vos, si us p1au -1i vaig demanar, quan el1 es va interrom-
pre ne nou ,

--Ho fax', i vaureu oom n'~a, de pobra, la meva proposic1~; veureu qu~
s•••'_i intrascendent i pooa cosá ~s. Ara que el paxe ~s mort i que s~c
amo de mi mateix, no m'hi quedar$ molt· de tempSt a Morton. Probablement,
me nlanir~ abana d'un any .. Per~ mentre m'hi es'tigui,he d'ocupar-me del
benestar deIs meus feligresos. Fa un parell d'anya, quan em vaig fer chrreo
de la parrqquia, orton no tenia esoola, i els fills dals pobres no tenien
oap possibilitat d'instruir-se. En vaig fundar una per a nois, i ara penso
obrir-ne una altra par a nenes. He llogat una casa amb aquest proposit,
amb una cabana oontigua, de dues habitaoions, pec•a on pugui viure la mes-
trae Aquesta guanyara trente lliures a l'any; la casa ja esta mob1ada,
graoies a la munific~noia de la senyoreta Oliver, i~,H.ca filIa únioa de
l'linie home rio de la meva parr~quia: el senyor Oliver, el propietari de
la fabrica d'agulles i de la foneria que hi ha a la vall. La mateixa
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sepYoreta paga l'eduoaci6 ~ la roba d'una ~rfena de l'as11, a condici6
que ajudi la mestra en les fe-ines dom~stiquee. de la casa 1 de 1'esoola,
que ella no podría fer sense detr1ment del seu ch-reo. Valeu ser aquesta
mestra?

Em va fer la pregunta for9sprec1pitadament, com si eaper&s u~ 1ndíg-
na~ o, si más no, un des«eny6s rebuig de l'oferiment. Com que .. ignorava
els meua v rtaders sent1menta i pensamente, per b& que n'endevin~s alguna,
no podía preveure oom m'ho prendria. En realite.t, el c~rreo, b~ que hum1l,
comportave. ten1r un sostre, 1jo desitjava trabar un rafUgi segur, de m~e
a m~s, tenia sobre el d·1nstitutriu en una casa rica l'avantatge de la in-
depend~ncia, ja que el temor que m'inspirava la serv1tud sota persones es-
tranyesem traapassava 1'hnima coroun ferro roent. No era una feina innoble,
ni degradan't, ni indigna. Vaig prendre una decisic5.

-Us agraeiXo la proposici~. senyor Rivers, i accepto el c~rrec da tot
cor ..

--Per~, m'heu ent~s b~? --va 1nsist1r--. ~s una escola de poble; les
vostree col.legiales seran nenes pobres, filIes de jornalera, i, en el mil-
lor deIs casoQ, filles de grangers. L'única cosa que ele haureu d'ensenyar
és a f'ermitJa, a oos;ir, a lleg1r i escriure, i les quatre regles. Qu~ en
fareu dels vostres coneixemente? Com canalitzareu els voetrea sent1ments,
la vostra sensibilitat •••, la vostra oapacitat intel.lectual?

-Ro gua.rdar~ tot fins que tingui ocasi6 d 'aplicar-ho.
abeu, donos, el oompromis que assumiu?

-::>.1..
Ara, somrigué, pert, no pas amb amarguesa. o amb un eomriure trist, ein6

complagut i profUndament satisfet.
__ 1 quan voleu comen9ar a exercir la vostra fUnci6?
-Si us sembla b&, anir~ a la casa que m'heu destinat demh, 1 obriré

llescola la setmana entrante
-:Mol t 'bé, que sigui aix!.
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Es va aixeoar i eomen9~ a passajar par la sala. Aturant-se, em va tor-
nar a f'1td. Va aacsajar el cap.

__,No asteu d'acord amb alguna cosa, senyor Rivers? --vaig preguntar-li.
--No us hi quedareu molt de temps, a Morton, no, no!
-- Par qu~? Qu~ ua ho fa dir, aix~?
--Ho llegeixo als vostres ulls. No hi veig l'expreasi~ qu promet el

manten1ment d'un mateix tenor de vida per molt de temps.
--Jo no sóc ambiciosa,
Es va sobresaltar en sentir al root "ambiciosa", i va ferf
-No. Qu~ us ha fat pansa:r' en l'amb1ci6? Qui ~s ambici6s? Jo B~ que ho

" ,,~soc, pel'."OvuS cornho sabeu?
-Parlava de mi.
--B', si no sou ambiciosa, sou". --i ee va intarrompre.
- Qub s~c?
-~ava a. dirt apassionad.a, per~ poteer haur!eu mal interpratat el sen-

tit del mot, i nous hauria caigut b~. El que v'Illldir és que lea simpatías
i els afeotas humans tanen una gran influ~ncia en v6s. atic segur que no
ua conformareu a passar las horas de lleure tota sola, mentre destineu lea
hores de feina a una tasea monotona 1 m~~cada d'est!mul, de la mateixa ma-
nera qua JI jo no puc vauz-e -va continuar dient, b e faai- aquí enter-
rat, entre pantans i muntanyes, sense poder exercitar les facultats que
D~u mtha donat ••~ Sentint-me parlar aix!, direu que em contradic, jo, que
predico als f1dels q~e han dé conformar-se amb la seva sopt, j 6i~~inele
llenyataires com ela aiguaders, parque tots estan al serve1 de D~u, ••, ~o,
els seu humil z:n;i.n·stre, santo que m 'ofego en la msva efervesolmoia. :&;nfi:
oal conciliar les inclinacions amb ela principia, d'una manera o altra.

Va abandonar l'estan9a. Durant aquella breu estona, jo havia arribat
a saber m~e sobre el seu caracter, que en tot el mes precedente Aixo no
obstant, contibuava estant desconcertada respecte al seu taranna.



La noia va clavar ela ulls escrutadors al rostre del seu germa.
I ara, qu'9? -va preguntar, en veu baiXa.

--Ara qu~ Di? ~va replicar e11, amb el rostre impassible coroel, - ,
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A ida que stacostava el moment d1abandonar el seu germ~ i la eeva
llar, la Diana i la Mary el posaven rnés tristes i taciturnes. Tractaven
de cap·tenir-sa con! de costum, per~ no podáen paa dissrimular lena que

sentien i 1 'e¡;jfor9que havien de fer per domfnar=se , La Diana pracsentia
que aq ella saparaci6 eeria di~er9nt de lee anterior • Probablel ent, no
tornarian a vaure en St Jobn durant molts anys, o potear mai ~s.

--Tot ho sacrificar~ als seus proposita llarganent covats --deia--,
fins i tot els afeo tes m~s !ntims i els santiments más poderoaos • .i!inJt
.!ohn aembLa tranquil; Jana, per~ una febre li devora las antran.yes. Tu veus

que es mostra. amable-, per~ sn cartes ooest3 ~s inflexible corola ort. 1
el m~s greu. de tot ~s que no m'atrsveu:o a dissuadir-lo, i meny encara a

censurar ....le, pel'qu~ les sevesinte:ncions scSn elevades, nobles i cristianas,
per molt que 19m destrossin el 001'.

1 se 11 ompliran els ulls de llagrimea. La Mary mantenia el cap aootat
sobre la costura.

--:ra no tGn1 l)are -va mussitar- i avia"t no tindrem ni llar ni ge:t'ITlñ.

En a.quell momantva, sobrevenir un inoident d 'aquella que al fat eembla
provooar-loa a posta per demostrar la veritat de la d1ta que fa; "lae des-
~T~cies maá no v~llen so'l.es"i que sampr-ehi queda alguna cosa a per libar
a la cQpa de lfamargura. En St John va pasoar par davant la finestra, 110-
gini una carta. Va entrar.

--JIa mort 1. 'oncle John -va anuno í.ar-

Les duee germanos es v n quedar sobtades, per~ no pas impressionades
ni afectadas, com si es tractE1s d tal na cosa w~s inesperada que mrQld

afliotiva.

_ Ha mort? -va repetir la Diana.

"-S1. ..
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marbre--. Ara, qu~? Ara, res ••• Llegeix.
Li va tirar la carta a la falda. La Diana la lleg! en silenci i la hi

don~ a la Mary, que tamb~ WWwWw~wW~aja la va llegir sense dir res i
la retorn~ al seu germ~. Els tres es van mirar i tota tres sornrigueren,
pensarosos.

__ Am~n! No ens morirem pas, per aix~ --va fer la Diana, finalment.
--Al capdavall, no estarem pitjor que abana --va remarcar la Mary.
-No fa m~s qua accentuar el contrast del que podria haver estat -va

fer el eenyor Rivers- amo el que ~s.
Va plegar la oarta, la va tancar amb clau al seu escriptori i setn va

anar de nou ,
384 Duz-ant uns minuts ning¡1 no va dir res ..Desl?r~s, la Diana es va tambar

cap a mi.
--Et deua preguntar qu~ eón tots aquesta misteria, Jane --va dir--, i

ens consideraras insensibles en veure com rebem la notícia de la mort d'un
oncle, per~ la veritat ~s que no ene feiem ni l'hav!em vist mai. Era g~rma
de la mareo El nostre pare i ell es van barallar fa molt temps. Seguint el

majo:t'Part ~ .Iseu consell, el pare va invertir la ~Ww*D~ deIs seus bens en una operac~o
especulativa qua el va arruinar. Hi va havar recriminacions mútues, lIJ.IJIllü'llII

es van separar disg&stats i no es van reconciliar mai m~s. Posteriorment,
el meu oncle va tenir sort en els seus negocis i sembla que va fer una for-
tuna de vint mil lliures. No es va casar mai, ni tenia m~s parents que no-
saltres i una altra persona, no pas m~s pr~xima que els meus germans i jo.
El pare sempre va acaronar la idea que ens deixaria els seus b~ns, com una
manera d'esmenar el seu error; per~ aquesta carta ens informa que ha deixat
fins a l'últim penio a l'altre parent, amb excepci~ de trenta guinees que
ens llega a nosaltres tres, perque ens compram els anells de dolo No cal
dir que tenia dret de far el que 1i plagu~s, per~ un es queda sempre una
mica desmoralitzat en rebre una not!oia com aquesta. La y 1 jo ens hau-

r:!em considerat riques amb un miler de lliures cadascuna, i en st John
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hauria estat felis: amb una suma com aquesta, perque hauría pogut fer Llolt
de b~.

Acabada aquesta explicaci6, vaL passar a un tre tema, i n: el senyor
Rivera ni les eeve e germanas e 'hi van tornel.'a referir en tot el c.ia. L 'en-

ciem~, vaig deixar Marsh End per íl'1s"tal.lar-m a N.orton. 1 01 dia aegUent,

la Diana i la Mary van :partir cap a la llunyana 13 ,,,tI ca d'una ee tmana,

el senyo.r Rivera i la. líbnmlii Hannah retornaren a la » e boria, i la valla
granja resta abandonada.
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CAPtTOL TRENTA-U

)85 La meva llar, dones --per fi havia trobat una llar--, ~ra una ~:~~,
una petita estan9a amb les pareta emblanquinades i el trespol amRW8WB de
terra piconada, moblada amb una taula i quatre aadires pintades, un rellot-
ge, un tinell, amb dos o tres plats i tasses, i un servei de te de poreella-
na de Delft. Al pis de dalt, hi havia una earobra da les mateixes dimensions

Po

que la Quina, amb un llit de fusta de pi i una aalaixera, pl:li;ia, 'pl:l.!'oen-
cara measa gran per omplir-la amb les roeves eseasses peces de roba, per b~
que s'havi~incrementat amb algunes ooses regalades par las roeves generooas
amigues.

Vaspraja. Ha donat oomiat, amb una taronja com a SOUt la petita ~rf'ena
que ero fa de minyona. Sec tota sola davant el foc. Aquest mat! ha obert
les portes l'escola del pobla. He tingut vint col.legiales. Només tres sa-
ben llegir; cap no sap ascriure ni fer @ww;eD comptes. Algunes saben fer
mitja i unes quantes cusen una mica. Parlen amb l'aooent rude de la regié.
De moment, elles i jo tanim cartes dificultats per entendre'ns. Algunas
eón tan mal eduoades, tosques, intractables, com ignorante; d'aItres, pero,
e6n dcoils, tanen ganes d 'aprendre i demos tz'en una disposició que ro'enoanta.
No he d'oblidar que aquestes bastes pagesetes són tan de carn i ossos oom
les filIes de la gent m~s distingida, i que als g~rmans deIs bona sen ti-
ments, el re~inament, la intel.lig~ncia i les nobles inclinacions existeixen
igualment en el seu cor com en el d'aquelles que han nascut en un bressol
~WW.W~WH* daurat. El meu deure consistir~ a dasenvolupar aquests g~rmens,
i seguraroent sar~ feli9 en l'aaomplimant d'aquesta Cornesa. No n'espero
grana satisfaooiona de la vida que s'obre al meu davant. Amb tot,?idOPto
l'actitud mental adient, i tinc prou fory8 de voluntat, sens dubte podré
viure quotidianamént amb tranquil.litat.

M'havia santit contenta, satisfeta, durant les hores que vaig passar,
al mat! i a la tarda, en aquella aula, senzilla i desproveida de tot?
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Si havia de ser sincera ambmi mateixa, havia de contestar que no. 'havia

sentit d solada it de ~~s a m~s~-- ximpleta COro e6o!--,em on iderava de-

f5rad.a.da.. Eltl denianava si no havia dava Llat un gra6~ en compbea de pujaz--Lo,

en 1 tescala de la vida social. E,a va apoderar de lJ i una gran esas. a, el

V61.r otm odej ada de tanta ignor~.ncias de tanta pobresa i e tan a tosquedat.

Pero1 sm vai¿ dir ~le no havia de detestar-me ni menysprear-me maCLa per

OOiHU' aque,¡~'tB sentiments, ja que sé que no esta bé que eh; tingui, i aixo

~s un gran pas endavan t , Ji!. 'esfo.r9ar~ per superar-los. (,oni:;;'o Q.4U doma m'ha

miI'ar~ amb m~f.¡bons uJ.la~ i que, en unes quantes se tmanes, pot6er 'a ho

halll'é supar aü, i ~s possible q1.18, d 'aqu:{ a una quante mesas, 1 'a16 1a de

veur-e-d.e s progl's' aar en els estudie i d~ compr-ovarque millora a saya con-

ducta constituirt una recompensa al disgust que experimento ara.

d ..v:ija tMent:ces·tant, la ;pl'e6u.nta qua haváa e :far-me era aquesta. que mes?

I~e : 'hagués :r'endi t a la temptaoi6, tot escoltant la veu de la passi6, sen-

se fer cap esfcry ni ofarlr raDist~ncia, siné deixant.-ma caure al parany de

seda, adcrmí.nt-ene sobre les flors que el cobr-Len, per despertar-me en un
.... -dO 1 01 1 1 a Fr~n~a,_. . t d 1ci.ama merJ. aonaz, en na v .. e. uxosa, / on vaur aa ara coma aman e se-

nyor Rochester, ~~ sumida en el deli.ri del seu amor••• ? Perqu~ a11... ,

oh, f!!, el1 ID "haur-La€16M at duzant un temps••• F.ll m'asUmava de debb, com

n ongJ 110 torna:l.'a a e~;timar-me maí, m~s. No conl'tü:er~ mai m~6 el doLe home-

natge que l'heme ret a la bellesa, a la joventut i a la gracia, ja que

aqlesta encanta no ele poase!r~ per a nin~ m~s. E1l m'estimava i estava

oreull6s de mi••• Pcr~, qu~ die, cap a on em po~ten aquestes divagacions i,

8ohrHtot, quest sentiments? freguntava, que val m~s, ser escleara en un

paratl!s foIl, a Marsella, i gaudir una hora de febre amorosa, i of'egar-ene

amb al'guas llagrimea de remordiment i de vergonya, a l'hora sagUent, o b6

ser una mest'essa dfascola en un poble, honrada 1 lliure, i enterrada en

m racé de .nuntenya mi{ al saludable cor d 'Anglaterra?

'1; ara s~ que 7a 0_ fer b~ de seguir els princ o pis establerts i la llei,

tot def'ugint les tamptacions d'un instan1i de bogaria. D~u m'h&via guiat
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cap al caro! correcta, i ll'n d6no fervorosament les gr~oies!
En arribar a aquest punt .Biseca@s de les meves maditacions, em vaig

aixecar, aro vaig acostar a la porta i vaig contemplar els oamps silenciosos,
a lthora del crepuscla, que s'eetenien davant la caseta, la qual, juntament
amb ltescola, distava mitja milla del pable. Ela ocella cantavan esfor9ada-
ment les ~lt1mes paseades 1

"L-aire era temperat, i la rosada, fragant.tt

387

Mentra mirava, em vaig sentir feli, i em va sorprendre dvartir que
estava plorant. Per qu~? Perqu~ el fat m'havia separat del meu est~at 1

no el tornaria a veure mai m~sJ parque potsar el desesperat dolor 1 la ~ia
fatal en qu~ 1 thauria sumit la meYa partida 1 tapartarien del cam! recte,
11 llevarían 14 darrera esperan9a de salvaci6. En pensar aixo, vaig apartar
la vista de lfesplendor6s cel orepuscular i dei:solitar1a vall de Morton.
Dio so11 tlu-ia, llerqu~ das d taquell punt nom~s veia 1 'esgl~sia i la rectoria,
mig ocultes entre els arbraa i, molt lluny, al taulat de Vale Hall, on vi-
vien el rio senyor Oliver i la sava filIa. Vaig oloure els ulls 1 vaig de-
cantar el cap- contra el branoal de pedra de la porta, per~ una lleugera
remor prop del portell que separava el meu jardinet de la prada qua s'es-
tenia a l'altra banda em.vaj~19ar el cap. Un gos -el vell CarIo, segons
que vaig veure de seguida- empenyia el re1xa t amb el musell, 1 en St J000

ltajudava amb l'espatlla, Cal' duia els brs90s ocupats. Les oe11es arrufa-
des, 1 tesguard greu, que tenia clavat al meu rostre, 11 donaven un aspecte
quasi hostil_ El vaig invitar a antrar.

--No; no ero puc quedar~ Nom's venia a dur-vos un paquet que van dei-
zar les meves germanas par a v<1s. Em pensó que hi ha una capea de colors,
llapis i papera.

Vaig avanpar per rebre de les seves mans aquell present benaurat. En
aoostar--m 'hi, em va examinar el rostre amb express16 adusta, segona que
erova semblar, i sena dubta hi devia veure vestigis de les ll~grimes.

__ Heu trobat el primer d1a de feina m~s ingrat que no esperaveu?
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- Oh, no! Al 1II••••• e contrari, cr~e qua, amb el temps, m'antendr~ la
mar da bg amb las maves alumnas.

--Per~ patsar la easa •••, ele mObles •••, no s6n al que esper~veu. Re-
coneo que· s~n ben poca cosa, pér~ •••

--La oa~a&s neta i no hi ha humitat --el vaig interrompre--, 1 ele mo-
bIes s~n suficiente 1 c~modes. Tot el que veig m'omple d'agra!ment i no pas
de trlsteea~ Noséc tan ximpleta i sibarita per trobar a faltar un eatifa,
un sof~ o una va1xella da plata. De m&s a m~s, fa cinc aetmanea jo no ten1a
ress era una pidolaire, una vagabunda; ara, en canv1, tine 10s, una llar
;i. fain • Ara. sm maravella la bondat de D.su, la generositat deIs meus amics
i es tic contenla de la meya sort. No em queiXo.

-- Par~ \le pesa la soledat? La caseta us deu semblar fosca 1 buida •••
-.Amb prou teines he tingu ttemps de gaudir d 'un moment de tranquil-

litatf rnolt me~s, donos, de sentir-me sola.
--Molt b'. Confio que experimenteu de ver1tat l'acontentament que ma-

nifesteu. En tot cas, espero que tindreu el bon se~ de no imitar la muller
de Lot. o a¿, ~s olar, el que vau deiXar al darrere, pero ua aconaello que
ua resist1u fermament a e••••• "•••• , la temptac;.6 de mirar enrare i que per-
sevezeu en la vos'liraooupacicS actual, si .m~ano durant uns maace,

-Aixt> ~s el que panso fer -vaig respondre~
En St John va continuarl
--~8 molt dificil da domina~ lea 1nolinaoions naturals, per~ 86 per ax-

peri~ncia que es pot fer. En certa mesura, D~u ens ha atorgat el poder de
forjar al nostre de~t!, i quan les nostres energ1es semblan defallir --quan
la nostra voluntat s'eBoarrassa per seguir un oaro! costerut--, no ens hem
de deixar morir d'inanioi6, ni ens hem deiesesperar. No hem de fer m~e que
cercar un altre nodriment per a l'esper1t, tan ric com el fruit prohib1t
que troba a faltar, i potser igualmen'l; de pur , 1, si no podem seguir la
sendera que la Fortuna ens barra, enfilem-n6 una altxa, per bESque sigui
escabros •
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"Fa un aJ'lY, jo em sent1a 1mmeneamant desgraciat, perque pensava que
havia oomes un error en f'er-me sacerdot, ja qua ~~~,~~i~~acions ••" •.,,,••
m'enf'astidien mortalmente Jo em delia per una vida m~B aotiva, par una amo-
cionant carrera litararia, pel dest! d'un artista, d'un Iiterat, d'un orador,
de qualsevol cosa abana que la de saoerdot: sí, sota el meu eobrepellís hi
ba.tegava el COl' d 'un pol!tic, d 'un .*i/t ••• , guerrer, d 'un amant de la fama,
d'un home cobej6s de poder ••• Vaig meditarl hav1a de oanviar de vida, o no
podría suportar-he. Despr6s d'una temporada de lluites amb mi mateix, d'es-
tar vol t.at de tenebres, es va fer la lluIDpar a mi ..Davant la meva eütreta
existencia, s'hi obrien panor~as sansa l!mits. Podia exarcitar tatas les
maves facultats, remuntal'-me tan alt com m'ho permeteS6~1 les maves ales.
D~u em tenia rssarva4a una oomeas, una missi6 en la qual podria desplegar
esfoI'90S, valort eloqü~ncia, les millors qualitats del soldat, de l'ea~a-
dista, de l'orador, ja que totes aquestas s6n les qua ha da tenir un hon
missiener.

"Vaig decidir' de fer-me missionar. A partir d'aquell momont, ('31meu a3~at
d 'Miro va canviar. Les cadenas qua oprimian el mes asperi te' van i'ondre,
sansa daixar cap m~s senyal que el de les plagues produldes, qua nom~a el
temps podra oicatri·tzar. El meu pare a "opo sava a aquesta determinaci6, pa-
r~ ara que ~s mort, no existeix cap obstacle que em privi d~oomplir el que
em propoSJio. Un cap hagi arreglat alguna aasump tee i hagin designat el meu

V
sucoeesor a la parroquia; tan bon punt hagi ven9ut cartes deb1litats senti-
men"tale (un darrer confliota amb la feblesa humana, que jo s4 que pOdr6
vencer, perqult he jurat que he far'), m lambaro8I'~i-cap a 1 'Orient.

Tot aixo he va dir amb la seva veu peculiar, continguda i emfatioa al-
hera, i quan va acabar d1enraonar no em m1rava a mi sin~ el sol ponent,
que jo tamb~ contemplava. Tots dos est~vem d'esquena a la sendera que tra-
vessava el camp fins al rei.xat. No hav:.lemsentit soroll de pasaos al caro!
encatlfat. d'herba; en a¿quella hora nom~s se sentia la remor woanyagaJorav
del rier01 de la valle No ~s estrany, dones, que ena eobresaltéssim quan
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una veu alegre, do19a COro una oampaneta d'argent, va fer.
--Bana tarda, senyor Rivera. Hola, Carlol El vostre gos ~eoone1x els

andc abana que v&s ..Quan jo encara era a 1 taltre cap del C8l1P, ell ha dre-
pat les orellas i movia la Olla. En oanvi v6s encara em doneu l'esquena.

Era veritat. Si b~ el aenyor Rivera a'havia estrem1t en sentir aquella
veu musical, com sa un tro hagu~s esel tat sobre el seu Cáp, n acabar de
parlar el nou tnterlocutor, ell eneara romania en la mate1xa poeic16 que
aquest l'havia sorpresa ela bra90s plegata, de oara a ponent. ~s va tombar,
par fi, amb deliberada lentitud. Una aparici~, segana que em va semb1ar a
mi, sthavia eorporitzat al seu oostatlO !nava oompletament de blanc; era
jove 1 graoiosa, planeta paro eevelta, 1 quan, daapr&a d'1nclinar-se per
aoariciar el Carlo, va aueoar el oap i es tira enrere un llarg val, va
resplendir un roetre de la m~e perfeota ballesa. S& qua aix~ ~s dir molt,
pero 110 me'n desdi.e, ja que les m~s dolosa faoc~one que el clima atemparat
d 'Albion hagi modelai mai, la m~s pura combinaoi6 de tone rosate 1 blanoe
que les eeves brises humides i ale seus oela boirosoa hagin generat, jus~
tif1quen la maya afirmaei6. No hi mancava oap encant; no s'apraoiava oap de-
fecte. La noia tenia els treta delieats, i tan brillante, profunda i foscos
ela ulls, oom els que podam admirar en algunas pintures, amb les llargues 1
ombreasa pastanyes que caueen una lleu faaoinac1&; les dibu1xadea cellee
qu a.ocentuen la transpar~no1a de las parpellas, el front, blano i llis,
que atorga, serenor a la v1vese. que solen tan1r ls ulls d 'aqueates baIlases;
les galtas fresquss i ovaladest suausJ els llavie, tamb~, rosata, saludables,
dol~amsnt formats; les dents lluentas, impecables; menuda le barbeta, amb un

clotstJ ele cabells abundante i 11uBtrosoa ••~, tot, en un mot, e8 oombinava
va.iqpar assolir l'ideal de bsllasa~ en aquella angelical criatura, que jo BiW

aO.nlü'ar***.-. de tot cor. La Natura, en modelar-la, no 1i hnvia negat oa~ dela
seus dons.

Que pensava en :st John Rivera d'aquell an«el terrenal', Aix~ erova1g
preguntar en veuee que es girava oap a ella i la roirava, i vaig cer-car-ere
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la raspasta en la seva axpress1~. EIl, per~, ja havia apartat la mirada
de la noia i oont'Elmplavales hl.UIlilsmargarides que oreixien vora el por-
tell.

-Fa. una tarda esplMdid.a, per~ ja ~El massa tard.perqu~ aneu sola
per aquf -va d:i.r,mentre aixafava les n!vies flors closes amb el peu.

--Oh, acabo d1arribar de S --va donar el nom d'una ciutat situada
a unes vint millas de distlncia--, i el pap~ m'ha dit que hav!eu obert l'as-
cola, 1que la mestra ja havia vingut, aix! que, daspr~s de prendre el te,
m1he posat el oapell i he vingut. corrent per la val], per con~iXer-la. s
aquesta sen;roreta? -va demanaz-, tot assell;1alant-me

-sI -va respondre en St John..
- Ua sembla que us agradarlt Morton? -em va preguntar amb una simplicitat

de to i de maneres, 1 amb una ingenu!tat quasi 1nfantila.
--Aix! ho esperc. Tino malts motlus perqu~ arribl a agradar-me
-- Hau trobat les alumnas tan aplicades oomesperavou?
-Abaolu tament.
- Us agrada la vostra casa?
-mol t.

-- Trobeu que ha quedat bonic.a ooro ¡'he moblada?
-Molt benica) i tantt
~ Lrne encertada en esoollir l'Alice Woo~ cero a serventa vostra?
--sí, gr~o1es. ~s treballadora i t' ganas d'aprendre --vaig contestar

a la jove, de la identitat da la qua! ja no. endubfava.
Era la filIa de l'acabalat Oliver, i tan rica, per tant, de dons de

bellasa oero da fortunal Qu1na feli¡: combinaclc1 de plan. tes devia haver pre-
.wiii sid1t el seu naixement?

--Alguna vegada v1ndr~ a ajudar-vos a donar classe --va afegir--. Sem-
pre ser' un canv1 par a mi visitar-ves de tant en tant, i a mi m-encanten
ela canvis. M'he divertit molt a S --' senyor Rivera. Anit, o m&s aviat
hauria de dir aquesta matinada, vaig estar ballant fins a lea dues. D'en-
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9' délsavalotsque hi ha \Ul regiment de gua.rn1ci~, 1 ela ofioials mi s~n
els jovas m~s simp~t1cs del m~n.En compaxac1é. als nostres eemolets i ve-
nedora de tisores no els arriben ni a la sola de la sabata.

Em va semblar que el senyor St John botia els llavis, que, un instant,
va tor,ar-ne le8 comtssures. Sens dubte, la seva boca denotava una gran ten-
s16, i la part inferior del seu rostre va adquirir una durasa inusual, men-
tre la no1a.~iallera,~1 faia aquells Oomentaris. Apartant la vista de les
mar-garide'at 11 va olavar una mirada. eacrutadoz-a 1 severa. Ella, va rOfJl)ondre
amb unaal'tra 1'1a118.,que harmon1tzava molt b~ 8mb la sava jOV6Dtut~ b
las roses, de les eeve s gal tes, el seu c10tet .i la 11u~ del s seue ulle.

Mentre ell rOman1a mut 1 seri6s, ella va tornar a acariciar el goe, tot
d1ent1

- Com ID 'estlJIla,el pobre Carlol m. no ee moatra ~d i distant amb
els aeus am1os. 1, si pogut1s parlar, no es quedaria mut quan li parlen ..

Quan s 'inol1ntt.,amb la eeva graoia natural, par aosro:aar el cap de 1 'a_
nimal, vaig veure que stenoenia el rostre .. auster del senyor Rivere. Els
seus ulls graua ee fongueren sota un foo sobtat 1 van gusp1r~jar amb una
emQQ16 1ncontebible ..AW, enrojQlat i 8mb la mirada brillant, es veia
gaireb& tan hall, com a home, com ho era ella, ooro a dona. Se 11 va inflar
el pitt com" si el 001', cansat dles~ár sotm~s a una deep~tica constrico1~,
s'hagu~s expand1t,~volunt~1amant, i fes un vigor~s esfox9 per a0601ir la
llibertat. Ell, per~, el va dominar, jo oree, talmen~/~n reaolut genet re-
frenar!a un pol tra fog6s, 1 no va respondre ni da paraula ni amb el gest

391 a la indireota de la noia.
-El papA diu que no veniu ma1 a visl ter-nos -va prossegu1r la senyc--

reta mliver, a19ant la v1sta--. Ja sou eom un estr~, a Vale Rall. Aquest
vespre estar~ solt i no es troba masea b~. Par qu~ no mtaoompanyeu i 11
fau una visita?

--No &s hora de visitea ni vull molestar el senyor Olivar --va respon-
dre en St John.
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- No ~s hora de visites? Dones jo us dio que ho ~s! Prec1aament s

l'ho~a que el pap~ vol companyia, perqu~ ja han tancat la ~brica i no
s'ha d'ocupar del negooi. Va, aenyor Rivera, ven1u! Com ~a que esteu tan
seri~s i tan callat? --Perb ella DateiXa va donar la reaost , davan~ el
ailenei d 'e11-. Ho haváa obl:i.dat! -va exclamar, tot sacsejant el !-60i6s

ca:parl"~, COro s:i, estigués disgustada amb ella mataL'<:a-. ~ benea ta i dis-
treta que s6cl Perc;ioneu-rn,[ii'havia oblidat qua teniu bons otius par n

tenir ganes de p¡;u-lar. La Dirma i la y se n'han anat , ~'oore Bouse est

tanoada i esteu sol. Ero sap molt de grau. pa, ven1u a veure el papal

-Aques-~ ves1'ré, no, sen;¡oreta ro aJ!!ond, aquest vespre, no.

El senyor S"l;John paz-Lava quas! com un autOmat. Nom~s ell. podia. saber
llesfor~ que li va costar aquella negativa.

-B', si aou -tan obs't1nat, me n ·anir~. Ja no em puc entre'benir m4s1

comen¡:B.EL oaure la rosada. BOlla nit!

1i va allargar la rot. Ell amb prou feines la hi va toear.

- Bona nitl ......va fer, en veu baixa i buida ooroun eco.
Ella va comen9ar a oaminar, per~ es va tombar de seguida.

-- Us trobeu b~? --li va preguntar.

I la pregunte era justificada, ;perqu~ en St John tenia la oara tan blan-

ca coro el vestit de la noia.

--Molt b~ --va respondre ell.

1, amb lila inclinaoi~ del cap, s'alluny~ del reixat. Cadascd va enfi-
lar un caro! d1f·erent. Ella, vaporosa entre ela campa com una apar1c16

fant stica, es va tomba¡' dues vagadas per mirar-lo. EIl. ca.m1nant amb aa-

sa f'erma, no as va g.:irar en cap momerrt,

Ltes actaele del dolor i del aaerifíei aliens va evitar que ela meua
pl-obl~meB r D' Ri h'pensaments es ooncensz-eeedn en els meus¡personals • .,a J.ana vera svaa

qualificat el seu germ~ d rninflexible eom la mort". 1 no havia exagerat.
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CAP1TOL TRENTA-DOS

392 Va.1g continuar la labor a 1 'ascola del poble tan activamon'/¡i antusias-
tament oom aai8W,wdaw pod1a. La tasca fou dura al principi. Va pasear un
temps, a pesar dela meua esfor90s. abans no vaig arribar a oomprendee les
maves alumnes i el seu tarann~. Em semblava impossible poder desesmussar
les saves faoultats i, de m~s a rota, de primera impressi~, totes les trobava
igual en la seva rust10itat i les seves aptituds, per~ avi t vaig oornprendre
que esteva equivooada. hi havia entre elles tanta diferenoia oom la que
existei% entre les persones instruides. Un cop varooomen~ar & oonaixer-noo
nn1tuament, de segu1da van oomens:ar les diferencies. Quan es
van acostumar al roeu llanguatge, a les e~ s normas i als eus oostums,
vaig veure que aquelles nenes r~stegues, .parentment badoques, posselen
una aguda llestesa. Moltes es mostraven agrsides i . ~blea, 1 va1g desco-

1.../

br1r entre el gru:p, no poca e.xemples de oarta finor natural, un cert senti-
ment innat d'amor propi, aixÍ COro una capaoitat intal.lectual innata, que
es guanyaren la mava admiraci~ 1 la maya bona voluntat. Aquestes de seguida
posaren interas a fer b~ ela deures, a adquirjr h~bit8 dthigiene, bones
maneres 1 a aprendre a estudiar'. La rapidesa amb qu~ progres8aren~ en a1-
guns oasos, ara sorprenen1;, i aixt>m'infonia un modest orgull. Dem~s, valg
aoabar posant afeote a algunas de lea millors alumnes, i elles eroCOrres-
ponian de la mateixa manera. Hi havia entre les deiXebles unes quantes
filIes de grangers, que ja quasi eren dones fetes. Aquestes ja sabien 11e-
gir, escriure i cos1r, i jo als ensenyava rudiments de gram~tlca, de geo-
grafia i d1histt>ria, aix! com labors. Hi vaig trobar pereona1itate molt
estimables entre elles ~icotes deeitjoees d'aprendre i d1spoaadee a
¡¡ig:=:~-ambles quals passava mol tes hores agradables a caaa saya, al
vespre. En tals casos, ela grangers, ele seus pare, m'ompllen dtstenoions.
Jo experimentava una fonda satisfaeci~ en accaptar les seves aenzilles
mostres d'afecte, i els ••met.-Ia hi retribuia amb una consideraol~ i un
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respecte escrupolosos envers els seus sentiments, i com que segurament no
hi estaven acostumats, els encantava i els benef1ciava, parque, en sentir-
se exal9ats davant ela seua propis ulls, procuraven w.wBWWWPwRiwéwgwée fer-
se nereixedors del tracta deferent que rebien.

Em vaág adonar- qua asdevenda una persona predilecta de la contrada.
QuaIl. sortia, arz-eu rabia cord;i.alssalutacions i m'acollien a b a iatoaos
somriures~ Viura entre el respecte general, ni que sigui entre humils
traballadors, ~s coro ttseure sota un sol do19 i benigne", un experi enta
una setenitat interior i s'abre com una flor sota els aeus raiga. I aquell
pe»!ode de la rueva vida, el meu Qor salia estar m~s reblert d'aera!m nt
que no pas abatut ..1 aizt> no obstant, lector, par ser sincera, enmig d·a-
que11a exiat~ncia tranquil.la 1 laboriosa, despr~a d'un dia a 1'eacola,
atrafegada entra les mevos alumnes, i d'url V6spre a casa, d1buixant o lle-
gint en placida aolitud, quan mtadormia tenia soroniaestranyst acolorito,
agitata, p:x-snyatsd'idees borrascosas; Domnis en que, enmig d'oocenaa 1.n-

s~lítes, plenes d'aventures, de fabulacions rom~ntiques, una i altra vagada
em trobava amb el senyor Rochastar, aampre en moments d'amocionada oria!, i

desprga tenia la sanaaoié d'estar entre ala seus bra90s, escoltant la sa-
va veu, veiant ala seua ulla, tocant la sava m~ i la sava gaIta, stimant-
lo i santint-me estima.da per el1, i aleshores ltesparan~a i el decig do

.,passar la vida al seu cOstat es renovaven, amb tot la for9a i a pass~o
del primar mornent. Llavora erodespertava, i aleshoree racordava on era i

com viv¡a •. aspr~a, ~'incorporava al llit sanse cortinas, trenolant. i la
fosca nit presenc:tava lAS meves conV1ilsions de dases"p'eraci~i l'enclat de
la meya passi~. L'endem~ a les nou, obria puntualment l'escola, tranquil.la,
assoasagada, preparada per complir amb ela deures quotidians.

La Rosamond Olivar va mantenir la paraula de venir a v1sitar-me. Solia
passar par l'escola durant al pasaeig matinal a cavall, i arribava trotant
a la porta, seguida par un cavaller!s muntat. Impossible d'1mag1nar res
m~s axquisit qua l'aspecte que oiaria amb el seu vest1t morat 1 el seu
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,amazona.barret d BMiW'!8!dll dQ vellut negre, g:raoiosament col.locat sobre ela llarga
tirabuixons, que li besaven lee gaItas i flotaven sobre les seves espatlles.
Aix{ entrava al rdatic edif1ci i avan9ava radiant entre lea fileres da les
fascinades nenas del poble. olia arribar a 1'hora que el senyor Rivers do-
nava la 111~& di~ia de oatecisme. Jo m'adonava qua ela u11s de la visi-
tant esquiny8ven elcor del jove pastor. Haurleu d1t que una mena d'instint
anunciava al senyor Rivers 1 'arribada de la noaa, parque, fina i tot quan
estava arob ele ulls acalats,n~!lg: ella apareitia al llinuar, se 11 enoenien
les gaItes, se 11 alteraven les marm~rias faccions 1, la saya aparent sere-
nitat, ibt:trmot4 ...... denotava un fervor oontingut, molt m4s in ens que no paa
el que haurien pogut axpressar ela m~a viua moviments mueculars o les mi-
rad.es mE1s a:rdents..

Ella sabia prou 'b' l'efecte que 11 cauaava, ja que el1, er mol t que
he volgu~s, no podia diss1mular-lo ..A desgrat o.el seu esto1oieme oristi~,
quan la Roeamond 11 parlava i 11 somreia a1eg.rement; amb simpa tia i fins i

tot amb afecte., ell ne pod1aeont&nir la tremolor de les mans ni el fulgor
daIs ulls. Semblava dir-li, amb la seva mirada trista i reaoluda alhora,
a11~ que no deien ela eeus llavis: nus estimo i s~ que em disting1u. Si
eallo no ~s pas :per temor al fracasa Cree que si us ofer1a el meu cor,

394 1 'aoceptar!eu. Per~ el meu coz ja ést destinat a ser cremat en un altar
sagra·t..Ben 8viat, el sacrificj, ser~ coneumat ,"

En aquestes ocasions ella. botia ela llavis com una nena rij¡c8"..*"lint.!

em.murria.da.Coroun nt1volt una expressi~ pensarosa velava la saya radiant
vivaoitat; enratira.va pres ament la ma da la d'ell i apartava, amb roomenta-
nía petulancia, la vista del seu rostre, que ofaria un aspeote comparable
al d 'un haroi o al d'un martir. Estio aagura que an St John haur1a donat
al m6n sanoar per retenir-la, quan ella stapartava aix!; pero, amo tot, no
ara aapaf''Ída renunciar, per ltEliseu del seu amor, a ¡'esperan98 d'asaolir
el vertader Parad:.tseternal. Dem~e~ no 1i era possib1e de concentre..ren un
sol amor les seves 'arJies de xOdamon, de poeta, de sacerdot. No podia,
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ni valia, renunoiar a la vasta obra que faxia com a missioner per gaudir
d'una vida .reposada als aalons de Vale Ball~ Jo vaig aprendro molt an
1'te::,:amp1ed'aquell home, un cop qua, a pasar da la sava reserva, vaig go-
sar a guanyar-ma la sava oonN.anpa..

La senyoreta Olivar honorava la meva caseta. amb visites freqt1ents. Jo
conaáxáa b~ al seu carlic'col.*,qua no prasentava cap mistari ni disfrassa..
Era coqueta, per~ no 11 ma~oava Gor; era absorbent, par~ no pes agoista.
Lthavien avioiada des del bressol, per~ no era una oonsentida. Era ganit1da,
pero tania bon oaraoterJ vanitoaa (com podia evitar-ho, si oada oop que as
~ eontamplava al mirall ea trobava amb aquell esclat de bellesa?), pe-
ro no afectada; tamb4 era generosa, gens orgullosa da la sava situaci6 9CO-

n~m1oa, ingenua, for¡:8 intel.llgent, despreocupada i alegre. En un mot, era
encantadora, fins i tot par a un observador imparcial i del sau propi s~e,
com jo, par~ no e:ra tremandamant interessant ni 1mposant. Tenla un asperit
molt difarent del da les germanas d'en St John, par oxomple. Amb tot, jo
experimantava per ella un afecte molt samblant al que havia sentit per
ltAd~le, amb la difor~ncia qua aquesta era una cria~'a que jo aduoava,
i aquella, una persona adulta.

La Rosamond Olivar s'havia anoapritxat amb mi. Deia que jo era com el
senyor Rivers (si b~ estic segura que, en el fons, pensava que no era tan
atraotiva i que, b~ que neta d'anima, no podia comparar-me amb ell, a qui
devia considerar oom un ~gel). Jo era, poro, bona, 1ntel.ligent, reposada
i estricta, m ell. Afirmava que jo~ oom a mostrassa d'escola de pobla,
era un lusus naturae; estava segura, daia, que la meva vida paseada, s1
roa! arribava a ser conoguda, oonsti~liria una suggestiva novel.la.

Un vespre que, amb la sava habitual activitat infantil i la eeva curio-
sitat irreflexiva, pero no pas molestosa, ea nedioava a furetajar a l'ar-
mar! i al calaix de la taula de la cuma, va trobar-h1 un parel1 de llibres
francesos, unaass.. obra da Schiller, una gramatica i un diccionari a10-
mSnya, aix! ooro ols astris do dibuiX i uns asbossos, entre ela quals hi
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395 havia un dibu1x a llapis d'una nena bonioa com un querub!, alumna meva,
i diversos apunte del natural, reta a la vall de Morton i als enoontorns.
De primer es va quedar atonita de sorpresa 1, despr&s, electritzada d'en-
tusáaerae ..

Els havia rete jo, aquella dibuixos? Sabia rrano~s i alemany? Quin

enoant •••, era ooroun miraolel Jo dibuixava m~s b~ que no pas el seu mes-
tre de la millor eaeola de S_" Novaldria fer-li un retrat, per ensenyar-
lthi al :papl1?

Vaig conto~tar que amb mol t de gust, tot experimentant el 1'1 r que
sent tot artista davanf la idea de oopia!'un modal tan porfeo'be i ;radiant•
.En aquell moment; ella duia un vest;i.t de seda blau mar!, que deiXava nus

ele o1'a90s i el col1, i 1 '..miool.'nament que portava. eren els t1rabuixons

castar.ty's,que 11 queien fins a les espatlles amb tota la. gracia :fi:::t
dels rulls natu1'.'aJ.t:;;.Vaig prendre un fu,llde papel' i vaig fer curosament
un esbÓs, bo .1 prometent-me el plaer dtacolorir-lo, i; coroque es feia tard,
1i v-aig dir que háuria de venir a posar un al tre dia.

Da tal manera devia parlar de mi al seu pare, que el senyor Oliver la
va acompanyar l·endam~ a la tarda. Era un home aIt, da facoions ferrenyes,
de m1tjana edat i cabells grisos. Al seu costat, la seva :íttiIlbnli adorable
filIa semblava una flor esplendorosa prop d'una torre secular A des st
de fer la impressi~ de ser una persona taciturna i, potaer, orgullosa, es
va mostrar mol t amable amb mi. L'esb~s del :retra t de la Roaamond 11 va plau-

~ # 1 iI_ 1 Tam'b~ b ';""_re d tallo mes, i va dir que 'havia ~ eomp etar. ilIiñut em va p1'eear aro .......
sist~noia que Wl~a a paasaz' la vetllada del dia sagt1s:tl't a Vale Hall.

Hi vaig anar. La res1d~noia, monumental i espl~ndida, danotava la rique-

sa del seu propietari. La Rosamond va estar molt alegre tota l'eatona, i al
seu pare, mol t a:fable. Quan,(despr~s del te, va antrar en oonvez- a mb mi,

em va manifestar amb entusiasma la satisfacci~ qua exper1mentava per la mava
labor a ltescolaf i va afegir que nom~G temia que abmldon a el carreo aviat,
ja que les maves aptituds, peI que en sabia i vela, eren superiors a les
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exig~ncies de la modesta esoola.
--te olar que 81 --va tar la Rosamond--. .8 tan 1ntol.ligent que b po-

dría sal.'1nstitutriu en una :fardlia distingida, papa.
Jo pensava que am trobava m~s a b~st on ara ara que no pas amb la fam!-

lía roge distingida de la terra. El senyor 01i~er va parlar nb gran respecte
del senyor Rivers, i de la :fam!lla Rivers. Va d.ir que ora una de les niosagues

m~s antiguas de la oomarca, que ela avantpassats eren rnolt rica, qua on d·al-
tres terops als haYia pertan~t tot Morton, i que, fina i tot ara, ell consi-
dexava que el reprasel'l.tant d 'aq"t4ellanoble fam:hia podia fer, ~:i volia, una

alianll8 8mb qualsevol da les millors oasas. Es va lamentar que un hometan
refinat i amb tant de talant hagu~s deoidit de fer-se missioner, la nal
cosa ara oom oalafiar una vida mol t va.luosa , Vaig deduir que el para de la
Rosamond no bauria posat oap obstaol~ a ltuni~ de la seva filIa amo an St
John. Era evident q~a al sanyer Oliver considersva que ltantiga nissaga, al
bon nom i la respectable professic! del xicot compansaven la manca de fortuna.

El 5 de noyembre era festa~ ~a meva nunyoneta, daspr~s d'ajudar-me a
natejar la casa.j se nfhavia ana.t, mE1s oontenta que un g!njol amb al penie
qU& li havia donat. Tot esteva net i br111ant~ la va1xella, al traspol i

les ead il.:.as" Jo tamb4 ID 'havia fat la toaleta, i ara tenia tota la tarda
par ter el que íTUlgr.l's.

Vaig passar-me una hora traduini de ltalamany. Despr&s, vaig prandre
als pinzalls i la paleta, i arovaig dedicar, amb teta tranquil.litat, car

aquella era la part m~s facil, a donaxela l1ltims toes al retrat da la Rosa-
ruond Olivar. El cap ja era acabat; nom~s faltava donar color al fona i om-
brejar la draperia; afegirt tambl1, un toe de oarro! ala llavis, aix! com
un rull aqu~ i all~ en la cabellera; an:fosquir lleuger ent l'ombre de las
jlestalVas sot els ulls ....Estava abstBata en 1 ta.xecuci~ d 'aquesta de tal.La,
quan vaig sentir un tust e la porta ajustada i tot segu1 t va entrar en '5t

John Rivera.
-Vino a vaure com paseau el dia de festa -va dir-. Espero qua no
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el paseareu pensant coses tristes, oi? No; aix~ esta b~: mantre pi teu, no
ua sent í.neu sola. Veieu? Encara no ero fio de v~s, par b~ que , fins Ara, ho
heu portat !lIJDl!I[ magn1.ficament. Ua duia un 1libre perqu~ us entretingueu al
vespre.

1 va deixar sobre la taula una obra publicada recen tmen t , un poema, una
de las axcel.lents produccions que a'ofarien al p~blic afortunat d'aquella
epoca, l'edat d'or de la litera~~ra moderna. Els lectora de la nostra ~poca
no tenen 'tanta sor·t. Perl), no ens daaazdmem , No m laturar~ a La.oen tar--me ni
a acusar ningi!..S~ que la poesia 110 ha mort, ni el geni s'ha pe:rdut; que
Marnroonno als ha esclavitzat paso Un dia o altre, tornaran a demostrar la
seva exist~noia, tot afirmant la seva pres~ncia, la aeva for9a i la seva lli-
bertat. Coro angals poderosos, slhan ref'ugiat al oel, i somriuan ~
~~~ les animes s~rdides triomfen, i les febles ploren
sobre la destrucci6. No; no esta destruida la poeeía, ni slha esvanit el
geni! No, Mediocritat, no: no deixis que l'anveja t'ho facl oreuret no Bols
viuen, sin6 que regnon i redimeixen, i sense la seva divina influ~noia,
tu so1'ies a l' infern •••, a 1 t infern d.e la e' ~ . .propa a mesquane aa ,

~entre jo repassava amb anda las satinades pagines de :M.§.l!'mion(car es
traotava d t aquest poema de sir Wal ter Soot-t), en Si;John es va inclinar
per examinar el retrato Da seguida es redre9a de cop, sense dir res. El
vaiff mi~ar, per~ e11 em va esquivar la mirada. Jo coneixia b~ els seus pen-e-
samenta, i podia 11egir en el seu COl' coro en un llibre obert. En aquell mo-
ment, eetava IDeS tranquil.la i sere a que ell. Sen tán t-o.e temporaniamEJnt
m~s i'orta que mfrlit en St John, vaig oreure que podia far-li lID b~.

"Amb tota la seva f'ermasa 1 el do, ';ni de si n.ateix -vaig penear=-«, en
fa un €Ta massa: no expressa, ni confessa, ni exteriOI"i~a cap pena ni
cap eentdmen t. Estic se~;'U.raque 11 faxia b~ parLar' u la ID' ca sobre la dolya
Rosamond, amb qui ereu que no s ha da casar. Probar~ de fer-lo enraonar."

Primer 1i vaig dir:
--Seieu, senyor Rivers.
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Ell, por~, va contestar, coro feia sempre, que no es podía quedar.

rJ1JIoltb~ -vaig replicar, mentalment-, queda"lt dret, si vola, poro

no te n'anir~s encara. La soledat ~s tan 1'00 oonveníent per a tu com par a

mi. 31 no puo arribar a la secreta deu de la teva conf'aanca., ntÍrar~ da tI'O-

bar una esquerda en el teu pit de marbr9 a través de la qu 1 pugui ves ar-hi

el b~lsam de la mava si:patia.fI

- Us agrada aquest re1;rat? --J5 vaág preguntar ele sobto ,

-..Ji m'agrada, uO'r' No 1. 'hl he fixa:t b~.

--si, que us 1'1i hou fixat; aenyon Ri.VG2:'S.

,or11r~t:)de la meva brua uedat, sele y, qued ar míz-an ü, a~onlt ..

"Oh, aÍ--X:ono Eb ras -vaig :ter, .!entalmen 1;-. ro p0n80 la;;, de íxar-ene

acoquinar ,i)f3rque f'ací,a una !tica in COl' fOl't ~:;:tic disposda a arr 'bar a

1es t~ltiu,es conscqübnoács , 11

-- t eu occarvaf de td.ngudamenf -vaig co ti uar-c-, )le ~ HO .~. ic cap in-

conveniant que torneu <. d.C'!lar-hí una 1: Llada ,

Bm vaigo aáxeoaz- i li vaig posar' e l retrat a Les I ans ,

-(;""t moLt 'bn fet, suau da 00101' i pez-f'ec tamenü dibu1xat.

s'assambla?
Ves,pC'8 d ' ma rrrau vacil.lacit5, va ratlpondra:

--1 la senyoreta Olivar, auposo.

-Lxacte. 1 ara, senyo.l.', ~ CO!!l a ¡l·\;lf.t:i. .J0r '1,;Wel,_ltCa nrlq ¡:tnat,

prometo "ex-vos una copia fidel del retrat~ semnr-e i quan .l'assegureu que

el pres'3l:r~ r:19rei.xer~ la vos tr-a aGceptaclc~. No vull ~l'dre el te¡!lps~i mo-

lestar-me a fer una cosa UE;l pe!' a v<1sno tll'l ui ca va Lor-

Bll con t.inuava con tempLant el rotratg com IIl~S 431 llil-a,ra, 11 J f'ort 1 'a-

ba~ava i m~s semblave cobejar-Io.
-",sadmirable! -va mussíta_-. Elé> ulls s~n i<.l~ntics:.el color,

ltexpressi6, ,:1 11um••• , tot és pori'ecte.0omriueul

- Uu pLaur-La o us disgu..:;'caria en r-eae una ca ia:' Conteoteu-me I
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398 Quan sigueu a Madagascar, a Ciutat del Cap o a l'india, seria per a v~s un
consol tenir aquest retrat, o b& us portarla reoorde que us posarien trist?

Va Baila" a19a.r f'nrt1vament als ulls i em va esguardar, 1ndeo~s, tor-
ba+, i torn~ a. oontGmplar la pintura.

t ~ 1 q~~tia-M agradaria tanir-lo, aixu eS oert, Ara: .....-. asaenyat o no, aixo
~s una altra cosa.

Das que havia comprovat qut7Ros ond estava verament enamorada d'en ~t=, i que el seu pare sagurament no a'oposaria al matri on1, jo -menya
exaltada que el senyor Rivera-- m'havia fet el farroproposit de propiciar
aquella unié. A mi am semblava que, si ell entrava en possessi6 de Y:,l~r-
tuna del senyor Oliver, podria fer m~s bona obra que no pes malbaratant al

b aquesta convicci6,eeu talent i les aeves anaI'gies sota el sol tropical.
vaig lIil1i1!'fíiJllii¡!S\IT replicara

--A la meYa manera de veure, seria m~a assenyat que ua endugu~6eiu el
modal ..

A hores d'ara~ en St John ja s'havia assegut, tot ool.loe nt el retrat
sobre la 'taula, que contemplava extasiat, amb el cap entre le mans, Vaig

advertil.~ que no e '~avaen tjat ni estranyat par la meya aur!cda , Fina i tot
vaig observar que la anaTa franoa d'abordar un tema que considerava 8eoret,
de parlar-na lliure ent, co encava a causar--Lf un cert pI er i 1i propor-
cionava una mena d'alleujament. De vesades, les pers nes reservadas tenen
nacesaitat do parlar sobre ele seus sent~)onts i las sevas angoixea molt
m~s que no pan les expansives. Al capdavall, per molt estoica que sembli
una persona, no daixa de ser humana, i lIirrompre' amb gosadi i bona volun-
tat en "la mar sileno;iosa" de la ss'Vaanima, sovint constitueix una ¡forma
de guanyar-se la seva voIurrta t ,

--E tic segura que ella us stima --li vaig dir, mentre em situav dar-
rera la seva cadira--, i que el seu pare us t~ un ~r~~ resp ota. De m~s a
més, ~s una noia fadadora •••, potser una mica irreflexiva, per~ v6a teniu
seny Je sobras per.tots dos. Us haur!eu de casar amb ella.
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-- Diau que ella m'estima? --va inquirir.

-s!; m&sque a ning¡!. Parla cont!nuament de v6s, i no h.l ha r es que

1i :plagui tant.
--~s molt agradable sentir-vos dir aquestes coses --va fer--. Podeu

cont;i.nuardurant un uart d'hora l1l~s.

1, dj, t i fet, va tl"'eure el 1''3110tge i el va co.LsLocar damunt la tauIa

per lT!esura1."-ne 01 tem s ,

--Pero~ quin senti t t~ de continuar parlan -ne -vai/;' rogl.lntar-li-,

quan agura ent ja esteu re arant una ferria replica o ~ forgeu una nova

399 cadena par trél.\re.r eLa impulsos del VOBt o co "

- o lagineu coses tan terribles. 1m gineu- o m~s tou, f'onen't--me, que

aix~ 6s el que eo assa: la ossibilitat d'un aor huma flueix en la meva

ment corouna riada. qu inunda cuaumerrt tot el camp que amb tanta oura i

asfol'S! he preparat, se bre.nt-lo aos.:ldua.mtmt amb les llavors do lo bonas

inton ions, de la l'enunciaci6 i deIs sacrificis. 1 ara gs enva!t p runa

mena de n9ctar, er un ver! dolici6s Que corromp aquellas llavors ~ua eo-
. . astil'at en una oto alla ~mani'a en a geru¡;war••* A:r:asm . 0J..g ". al salo de Vale

Hall, ls eus de la meva espo El. Rosamond Olivar, que am par-La amb la neva

doLea veu , 1 ntre em con tem la amb aqueLla ulls qua la vcstz-a destra Ul~ ha
¡¡laamat tan b& ... t i em somriu amb als seus llavis da oorall. Zl1a és meva,

jo s~e seu; aqu"~ta vida i aquest m~n em basten. ,i lEo digueu res: el

roeu ccr eaclata da satisfacoié ••• , €lIs meus

xeu paasar en pau el ten.ps i3stabl'3rt.
nti t astan enezvata ••• Dei-

El vaig com laura: vai uardar ilenei, me tre el rallotge feia ean-

tir el seu tic-tao, i 1211 reD" irava. a :ri"i;a.da•.errt , Paasa t el quart d'hoz'a,

en t John es va tornar a f'icar el rellot (3 a la bu xaca, va deuar de con-

templar la pintura, s'aixeca i s'acostava a la llar.
-Aquest. minuts -va dir- han estat con agrate al deliri i a la il-

lusi~. He deixat reposar el oap sobre al pit de la temptaci6 i he co1.10-
eat volunt~riament al bascoll sota al seu jou de flore. Ha buidat la
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aeve cop -. Ara ve1g 1sento qu ' el col.d m'abruaa, que la ga.¡l nd

d le2p1n.es~ que el v1 t un gust amarg ce 1_ fel, qu le veo prom

a~n huid 0, i 1 s e ves otrenes, •
Jo. lteo ~ v e tupetot •

~Q NOS!;) guiX'-- qu._, pet' b~ qu ot () 1 Ro QJ,IO d 01 :v

in ten"" cilh, I>af1l~1- qu p t do ~ ~n'tar 1 id b 11

la saya grlie1 1 la Bev fascin zi.~,. mri no do ,imt de pI'

t _:Ut tetlps, que no Si r1 mi, u n 00

pal\Y q,t

q; t dc,,¡p'" d dot~ ID 1;.1S d ! .:xtaai, (3

te
nedimenu a vi a

par bav r don t a. \téll paa, D'aao, n'asU.c agur ...

-Gi, que a e traiW{ -no va1g poder-l ' xcI" L. • •

n .6 .ue alguna coaa rJ.i.J'lT:7'

t) nt'e aiele ala se $110 nte,

Hmt lf~ BU defeot ~h '¡$ que olla no oo

a 1menea-
....

ti" a ca. d.e i-

la
en la 11 r

raciona 1'1:1. col.1 oraria..m oap de lea JJI9 ea inici" ti

Rosamcnd. corouna ona abnegado, 1 borioo
d'un 1 sionor? 01

_ rl> no cal u - u"" f u l'll1ooionor;. od.r{ 11 onunciar- • • •

_ ftellUnCUll' a 1 ro va vocaoi61 Á la e g obr? D rruil: 1 fona

400 ment tarren 1 de la meva manoi6 e le~ti 1 er i qu
lt~6peanf d'intagr los filos d~l u1 an s crific b1oion
en pro de la -or1oe de 1101' 1 asp~ci f do el co eiXement en
re n 1 iano cia. de b tituir la guerra par la :u,

la llibertat; 1 5uperst1ci6 par la r 11gi~, 1 l'
a renunciar al un mt la

pr ev a ve ? NOJ ho de mirar end v t. 1 r ~d
1 &'V8 vida

Despr3 11 _g eilanci, je vaig ter.
-1 la aenyor ta livor, qu? 1 di ot i 1 en \le 11 au areu u
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s~n in«iferents?
--La senyoreta Oliver sempre esta rodejada de pretendents i de faste-

jadors, i en menys d'un mes s'haura asborrat la mava imatge dal sau COl'.

U[1oblidara i es c(ll.sara,probablemant, amb algú que la fara lJE1sfeli9 que
no la hi faria jo.

-Ho die u tan tranquil, par~ aquest confl:LJlctaUD fa patir. Ha estou
\Y

quedant an la pell i l'os.
--~o. Si m'ha aprimat una mica ~s a causa de 1 'ansia amb qu~ e pero

el moment de partir, que sampre es po~targa par una cosa o altra. Aquoct
ma:b! mateix., hUlmlul"iJ ID 'han notificat qua el rector que m 'ha de
reempla9ar, ja fa no sE1quant de tamps, no podra yenir fina u.'aqu;{a t:ros
me soa, i potser els tres meses a 'estiraran f°ins als siso

--Cada cop qua la sanyorata Oliver entra a l'aula, us aatramiu i us
pugan els colora a la cara.

De nou una expressi6 de sorpresa as pinta al seu rostre. No s'havia ima-
ginat mai que una dona go sar í a parlar aixi a un home , Per la meva part, em
tz-obeva en el meu elemento En el tracte amb persones d tesperi'~ refinat,
prudent a i da caracter fort, siguin home a o donaa, no m 'hiisanto raaa a guot
fins ue no he pogut venoer la reserva natural i traspass8r el llindar da
la confian9a, par guanyar-me un imB lloc en el seu cor.

--Sou original i gens t!mida --va dir--. 30u atrevida i perspica9, pa-
ro u ....asseguro que, en part, int3rpr01ieu malament les mavea emociona. Les
considereu más profundes i más intonses que no s~n. E concadiu mE1a sim-
patía qua no em maraixo. Quar! em l~boritzo, i quan tremolo davant la ae-
nyoreta Olivar, no em eompadeixo da mi mateix, perqu~ jo date to la feblasa.
sé que ~s irmoble: una simple febre de la earn 1 no pas, U8 ho adseguro,
un Lmpu La de 1 'fmima. Aquesta esta ferma coia una roca a lea proi'u:lditats
d 'un mar turbulent ..Aix! és com sóe jo: un heme fiad i dur-,

Vaig somriure, incredula.
--Hau pres per assalt la mava intimitat --va prosseguir-- i ara no tine401
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secrets per a v6s. Jo s6c simplement, en estat natural (despullat de la
túnica ensagnada amb qu~ la cristiandat cobreiK les deformitats humanes),
un heme fred, du:r i ambici6s. De tata e Ls sentimenbs, nom~s l'afae·te verta-
del.'exerceix un poder permanent sobre mi. No sm guia pas el sentiment, s1n6
la ra6; la meya ambiciCS ~s i1.1imitada; desi~jo el var-o.e I1l

I
S que ningÚ

s6c lllsaciabla. llonoro l'enduranya, la persevarffilcia, la 1 bori sitat i

el talel1t, pe,rqu~ 's~n els mi tjans de que el,sJ:llÜ homas es poden servir per
assolir nobles fin s i la maxima axcel.l~ncia. Si. m'intaresso per la vostra
activitat ~s perqu~ us considero un modal de don diligant, en rgioa i

disciplinada, no pas perqu~ ero compadoixi profundament pel que he" of rt
o encara p tia.

--Da doacriviu oom un simple filosof • ga --vaig fer.
-]To. E:x:if:¡teixuna diferencia entre eLa filosofs deistes i jo: que jo

s60 cre1ent i cree en l'Evangeli. Us hau equivocat d'adjectiu. Uo s6c un
filosof paga, sin~ cristia, un seguidor de les enzenyancas de Jes~s, i coro
a deixeble seu, Wwoospww adopto les seves benignas i piadosas doctrines.
Les professo i he jurat propagar-les. La religi6 m'ha guanyat a la Bava cau-
sa des de jovenet i ha cultivat les Meves qualitats originnla, tot oonver-
tint els germens de l'afecte instintiu que hi havia en mi, en l'arbre es-
poner~s d la filentropia. L'ambici6 d'obtenir poder i fama parsonals, l'he
transformat en ltambioi6 d'estendre el regna del Mestre i as",olir victoi:les
per a l'ostendard de la Greu. Pot aixo ha fet la religi6 pe;r mi: ha mo-
dificat en al bon sentí t les meves inclinacions, pero no ha po,JUt modifioar
la meva na turalesa, ni la oanviara "fins que aque st mortal, irlJnOl~talsigui".

Dit aixo, va prendre 01 barrot, que era sobre la taula al costat de la
meva paleta. Va donar una altra ullada al retrato

__ ,~u encan tado 'a! -va mussi tar~-. 1i e scau mol t b~ el nome la "rosa

del m6n"!
I no voleu Q.ue us en faci u.na oopia?

Cui bono? No.
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Va ool.locar sobre la pintura ma el full de papel' transparent n qu jo
solia descansar la ma mentre pintava, per tal de no embrutar la aartolina.
El que de sobte va descobrir en aque lI paper , fou aleshores un roizteri 1'\'.11'

a mi, pero era evident que alguna cosa li havia cridat lta~enci6. a aixe-
cal' el full d 'una bur-sada , n' eXamiJla el mar'ge i tot &06lJ itero va clavar
una mirada estranya i incomprensible, com si tract~s de revisar fina el
detall m~s insignificant del meu aspecte, el .1161 rostre i el meu e...tit,
car els seus ulls ho van re06rrer tot amb la valoei tat dal 11 !:p. Va entre-
obrir €lIs llavis, eoro si an~s a parlar, pero no ra dir r~s.

-- Que passa? --li vaig demanar.
--No res --va respondre.
I abane de tornar a deixar el papel' al seu 110e, vaig veur e que n 'esq in-

98va drestament una tira del marga i se la guardava dina el guante Despr~s,
va :fer una inelinaci6 de ca.p i va desapar~ixer:; bo i !!lormolant:

-Bona. tarda ..
- Vajat Si ho enteno, que €1m penginl -vaig exclamar, usant una exprOG-

8i6 looal molt corrent.
Vaig examinar el papel', al meu torn, :per~no hi vaig VOUI'O res, llevat

d'unes taques de pintura, on hav1a provat uns colore amb 01 pinzall. Vaig
medi te_o sobr-e aquell mioteri un parell de nrinu üs, per~ conaádez-arrt-do ini:;()-

luble i, eegur-amenc , sanse import" ncfa, he va' e; de íxar- (;6r1'eri de seguida
ho vaig oblidar.
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CAP1TOL~~TA-TRES

403 ';¿uanse in va anar en St -John, comencava a nevar, i la borrasca da neu
va continuar tota la nit. L'endem~, un ve.t esmolat va portar noves pre-
oi1'itaciens de neu moIt espesaa; al capvaspr-e , la vall era aireb~ intran-
si tableo Vaig tancez als finestr'cns, vai€, coLLocar una e stora ccta la
porta, per vi tal' ue el ven t hi arros eBu~s f'Locs de neu, aig tiar 01 I'oe,

i al cap d 'una hora (1' es tax-rce vora la llar esco Ltan , la i't~ri... o í cgad da

la ¡;eilpasta, vaig encendr-e una eSptÜlflB i vaig cOlJlen9&' a

" 'spadat del castell de Norham,
bell ~iu de IBH Tweed, ample i ~ profund,

olitaries muntanyes de Cheviot •••
Massissos murs, que flanquegen
les torres guardianas del portal,
lluentegen, gr-ona, sota el sol •••"

El ritme deIs v rsos aviat ern va far oblidar la borrufada.
De sobte vaig sentir un sor011. V~iZ pansar que el vent bat la porta.

Pero no: era en ·...t John Rivera, que, a19ant le. balda, ya apareixer COD

si sorg1s de les tenebres, portat per l'hu-'~ca glayat, i es va quodar plan-
tat al mou davent l'abric que cobria la saya alto. figura era too/; h.Rno
coro un glaciar. Guire~"J.5em vaie eLarmar , ja Qua poc er·l.ps-rav;l ':a:-, -isite.;

aquella nit, de la.vall bloquejada p,r la ne..<.
A161na mala noticia? --vaig de~anar--. ro paG~at al~Jna cosa?
o. A!I"b quina facili tat ua eavez-eu! -'~a fer el L, mentre os troía

l' abr-í,c i el 1'enjave d rrera 13 porta, contra 12 qual ";0. "tr:>rnRrel penar

l' eetora ue s 'havia despLacat en entrar ello
Va picar de peus aterra per 11evar-s la neu de les botes.
--Dispenseu-me que us embruti el trespol tan net coro estava --va dir,

i s 'aco stava al f'oc--. Us aSS6,,,mo que In 'ha costat penes i treballs, arri-
bar aquí -va coa.errtar , tot escalfant-se les mans- ..1l:'heenfonsat en un
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olot f1ns a la cintura. Sort que la neu ~ ~s tova!
---Per~, per qu~ heu vingut? --no em vaig poder estar de preguntar-li.
-- Quina pregunta tan poc acollidora de fer a un visitant! Per~, ja

que m'ho hau preguntat, us contestar~ que he vingut, simplement. a enraonar
una mioa amb v~s,ja que m'he oansat deIs meus llibres muta :1de.les maves
estances buidas. De m~s a m4s, des d'ahir que experimento lfinter~s de la
persona a qui 11 han explicat una hist~ria fins a la meitat 1 aat~ impaoient
per saber-ne la continuao.i~.

~4 Va seure~ Tot reoordant la saya singular conducta del dis abane, vaig
oomen9ar a t~mer qua el senyor Rivers estigu~s una mica tocst. Si era b01g,
pero, la seva bogaría era for9a freda i serena. Mai no m'havien semblat
d'una oalma tan marm~ria les saves belles facciona COro avui, mentre stapar-
teya del f'.l'ontels cabells molls de neu , Amb tot, em va fer pena descobrir
senyals de preooupaoi~ o de dolor en les p~l.lides gaItas i front esblaimat,
il.luminats per les flames de la llar. Vaig esperar que digu~s alguna cosa
coherent, pero 6 'agafava la barbeta amb la ma, amb un dit sobre el llavi,
i semblava pensarés. Em va sobtar comprovar que la sava mh estava tan de-
macrada oom la saya sara. Una profunda compassié em va inundar el cor i,
tota commoguda, va:1g d1r1

--M'agradaria que la Diana i la Mary vingueaain a viure amb V~SI es-
tau molt sol i aix~ no ~s bo, perqu~ no teniu gens de cura de la vostra
salut.

--No U5 amo!neu --va fer--. En tinc cura quan cal. Ara estio b~. Qu~

ua sembla que no va bg en mi?
Va parlar distratament, amb indifer~ncia, com si consider~s que la me-

va SOI.liCitufa~solutament superflua. Vaig rastar callada.
Ell va continuar acariciant-se lentament el llav! amb el dit, sanse

apartar els ulls del foe, que contemplava amb expressi~ somiadora. Per dir
alguna cosa, 1i vaig preguntar si no 1i venia corrent d'aire de la porta,
que estava situada al seu darrere.
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--No. no! --va raspondre, secament i amb carta displic~ncia.
liMo1t bt1-vaig pensar-, si no vols parlar, no par·lis. eda I t aqu!

sol, que jo me'n torno al llibre,,"
Va.1g esmoea.r la candela i erovaig swnir en la lectura de armioa,.Ell

no triga a maure' s, 1. jo me' 1 vaig mirar de seguida. Va treure de la butxaca
una cartera de pell i, de la cartera, una carta, que va llegir en silenai;
de spr4fs, la va plagar i, un eop la va havar guardada, torn a 1..IUI8 cap..
massar.se en les savas meditacions. Era 1n~til intentar de llegir en aquel-
lasituacie5; ni podia, impacient com s6c, quedar-me callad. o iadonar_me
un m1quel, si valia, per~ va1g decidir parlar-li.

-- Hau tingut not!cies de la Diana i la Mary, darrereroent?
--Despr~s de la carta que us vaig ansenyar la setmana passada, no.
_ Hi ha hagut algun canvi en la vostra situacié? Padreu partir abane

del que pens~veu?
--Ero temo que no. Seria massa sort.
Veient que no hi havia res afer per aquel1 costat, vaig optar par

parlar de l'escola i de les meves alumnas.
--La mare de la Mary Garrett esta m~s b~, i la Mary aquest mat! ja ha

vingut a 1'escola. La setmana entrant, vindran quatre nana a m~B de Foundry
Close. Si no hagu~s estat per la neu, ja haurien vin t avuL

- Jet

-El senymr Oliver paga la matr{cula de dues.
- Ah,. a!?
--Par Nadal, pensa fer un eonvit par a tota 1'eacola.
-Te. ho s~.
-- Li ho hau suggerit v~s?
-No.

- Dones qui?
--La aava filIa, suposo.
--Probablement; ~s molt bona.
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-s!.
Es va produir un altre silenei; el rellotge va tocar les vuit. Aixo

el va fer reaccionar: va desencreuar les cames, stincorpor~ i es va tombar
cap a mi,.

-Deixeu el llibre un moment i aoosteu-vos m~s al foe -va dir.
Sense eomprendre qu~ es proposava, el vaig obedz' ..

--Fa mitja hora --explio~--, m'he referit a la impaelenoia d'escoltar
la continuaci~ a'una hist~ria; pensant-ho bé, trobo que valdr~ m~s que jo
assumeixi el papar de narrador, i que sigueu v6s qui ~scolti. Abans de 00-

men9ar, ua he d1advertir que la historia us sonar~ a oosa conaguda, per~,
sovint els detalls m~s banal s adquireixen car~cter de novetat quan s6n
contats per uns altres llavis. D'altra banda, sigui oonegut o no, el relat
és breu.

406

"Fa vint anys, un vicari pobre (el seu nom no fa al cas, en aquest mo-
ment) es va enamorar de la filIa d'un home ric. Ella va oorre pondre al seu
amor, i es van casar, contz-a la voluntat de la fam!lia, que immediatament
despr~s de la boda van renegar la noia. Abansde dos anys, als dos havien
mort i raposen en pau sota la mateixa lapida. (~o he vist la seva tomba, a
l'immens cementiri que rodaja l'antiga catedral sutjosa i imposant d'una
ciutat industrial del comtat de .) Van daixar una filIa, que, acabada
de n~ixar, la car1tat va acollir al seu si, fred com el olot pIe de neu
on m'he anfonsat aquast vespre. La parsona que la va recoll1r era una tia
seva (i ara ja puc donar noma): la senyora Reed de Gateshead. Us heu 90-

bresaltat •••, heu sentit un soroll? Dau ser un gat voltant per les biguea
de l'edifici de l'escola, que abana da condicionar-lo er~ un graner, i ala
granera se pre hi sol havar rates ••• Fer~, continuem' la senyora Reed va

e ir l'crf'ena durant deu anys a oasa seva; no sabria dir, per~, ai la nena
h1 va ser fe1i9 o no, ja que aixo no ru'ho han d1t. P8ssa~ aquest temps,
la dona la va enviar a un 110c que v6s coneixeu, ja que és justament l'es-
cola de Lo ood, on hi vau viura tant de temps. Segons que sembla, all~
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hi va fer carrera, perqu~,d'alumna va arribar a ser~ne mestra, com v6s ma-
teiXa ...., per cert que hi trobo un paralelelisme entre la saya hist~ria i
la vastra. Desprgs, va deixar 1tescola per fsr d'institutriu •••, i de nou
hi ha una semblan9a entre el dest d'una i l'altr • Ella os va fer carroo
de l'educac16 d'una nena, proteg ~a drun tal senyor Rochester.

-- Se'yor Rivera! --el
-uEndevino els vos-:;ressent er e -, per u reeo que

tint;-ueupaciEmcia i que m1escolte }erqu~ ja o bo , Del oa-
!.'actar del senyór Roohes·ter no no3..~sem consta q e va ¡¡roposar

-.
a la no.ia "unill'-e amb ell en ona , i _ue, en arribar a 11altar,
va saber que aquell home "a 9r&. casat amb una dona que encara
vivia~ pex b~ que sthav::i.atornat boja. {fu. es propos8va fer posteriorment,
~I?; mat~ria de puras oonjectures. L'l1nica cosa ovident ~s que, quan va haver-se
da menester la institutriu pel qua fos, va resultar que la noia se n'havia
an~, sanee que ningú pogu~s dir on, quan ni com. Va abandonar Thornfiald
Hall da ni t, i tota ela paasoa que s 'han fet per trobar-la han estat dabades.
Han rocorragut la comarca da dalt a baiX, senso oap resultat positiu. AiX~
no obstant, es fa cada vagada m~s urgent que a!JareiXi, i, a tal efecta, han
posat anuncie a tota ola diaria, i jo roateix he rebut una c rta d'un ~
procurador, un tal sanyor Briggs, on em comunica ele detalla que aoabo da
partioipar-vos. No trobau que ~a una hist~ria 1ntereasant?

--Ja qua sabeu tant -vaig fer~, segurament podz-eu dir e una COBa:

que se n'ha fet del senyor Raohaster? On ~s? Que fa? Est~ b~?
-Ignoro tot el que es refereix a aquest avaJ.lr, per tal com la carta

nom~s lfanomena par axplicar el proposit il.lagal i fraudulent que he ci-
l'asSUlD te

t too tés a 1st haur.1eu da prot;,untarel nom de la msti tutriu i

que r quereix 1 sava aparici~.
--Alaahores, ningd no ha anat a Thornfield Hall? Nin~ no ha vist

el senyor Roohaster?
-- poso que no.
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--Per~ b~ li hauran eser1t, o1?
-~a cIar.

-- I qu~ ha eontestat? Qui t~ les seves cartes?
--El senyor Briggs diu que la resposta a le carta que e11 va enviar a

Thornf1eld Hall no era del senyor Rechaster, ain~ que la signava una se-
nyera que e diu Aliee Fairfax.

Jo sentia fl'ed .1una gran daaeama, Ele meus p1tjors ternora sfhavien oon-

firmat. ~egura ent ell havia abandonat Anglaterra i vagava deseaperat pel
Cantinen-t. r quin opiaci buscaria per als seua intensos sofriments, quin
objecte tro·baria per desfogar les sevas fortas paaaí.one? No vaig gooar a
donar-ma la resposta. Pobre senyor meu, que quasi s'havia convertit en el
meu marit i a qui ha.via arribat a dir-li: u Estimat Edwardltl

--Aquest Rcchester deu ser una mala persona --va remarcar el aenyor
Rivera.

--V~s no el ooneixeu •••, aL~! que no el podeu jutjar --vaig replicar,
acaloradamente

--llolt b~ --va fer ell, serenament--. Tine d'altres coses on qu~ pensar
abans que en el1: he d'aoabar la meva hist~r1a. I, per -talcom no eropre-
gunteu el nom de la insti tutriu, us el d1r~ jO. t'ireu: aquí el tino ••• Sem-

pre ~s m~s satisfaotori veura ¡es cosas importants en negre sobre blanco
Va tornar a treuro la oartera i d'una de les divieions en va extreure

una tireta de papar, que vaig recon~ixer, per la textura i les taques de
e/m

blau dtultramar, ocre i vermell&, el marge del full que el senyor Rivera
havia esquinyat a casa. Es va aixeoar i va acostar el paper als meus ulla.

ele. x~r¡a"Ri vaig 11egir, escrit b tinta par la meya pr~ ia ma, ela ot
"Jane Eyre" t que sena dubte havia gargotejat en un mozaant de distracci<S.;:::;::;====== ,

-En Brig'gs ernparla d 'una Jane Byre -va prossoguir-, als anunoi
reclamaven una Jane Eyre i jo conee una Jane E1liott. Confesso qua tenia
oartes sospitesp pero tot just ahir a la tarda les vafe veure confirmade~.
Reconeixeu que &6 el vostre nom aut~ntic'?
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--s!, w!, per~, on ~s el senyor Br1ggs? Ell potaer sap m~s coses del
senyor Rochester que no pas v~s.

--En Briggs ~s a LOndres i dubto que en s~pi8a res, del senyor Roches-
ter, perqu~ no ~s en ell que est~ interessat. Mentrestant, preocupant-vos
per detalls insignificante, oblideu coses essencialal no pregunteu per que
ua busca el senyor Briggs.

-Dones b~: per qu~ em busca?
--Simplement per comunicar-vos que el vostre cncle, el aenyor Eyre,

que vivia a Madeira, s'ha mort; que us ha llegat tota ela seua b&na 1 que
ara sou rica •••, simplement aix~.~.,res m~s.

- Jo ••• rica?
-si, sou rica •••, tota una hereva.
Va seguir un silenci.
-Ara heu de demostrar la vostra identitat) ~s ciar -va dir en St John

al cap d 'un instant-, un trtunit que no oferirta.cap dificul tat, i de se-

guida podreu prendre possessi~ de la fortuna, que estlJ.invertida en t:!tola
pt1bllos d'Anglaterre. En Briggs t~ el testament i la documentac16 neces-
shria.

Heua aqu! que la meya sort experimentava un nou canvi! ts fantastic,
lector, passar en un instant de la 1ndig~ncia a l'opulencia, ~s fabu16s,
per~ no ~s una cosa que puguis assimilar, ni per consegUent gaudir, tot de
oop. l. dem~s, h1 ha d'altres ocasions a la vida molt m~s emocionants. La
riquesa $s un fet concret, practic, mancat dtaspectes eepirituals 1, per
tant, les manifestaeions d'alegria han de ser de la mateixa mena. Un no
es posa a saltar, a botar 1 a cridar .'-¡83wWRt ooroun boigl En saber que

conliliderar-neha heretat una fortuna, un comen9a a aaB8' ...... les reaponaabilitats i a
ponderar-ne les conseqt1~nciea; sobre la base d'una satief'acc1~ permanent
athi assenten greus preocupacions, i aleshorea ene conten1m 1 med1tem sobre
la nostra sort amb posat solemne.
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Dtaltra banda, eLs termes "llegat·' i "test ent" van !ntimament lligats

ala de "f\lneralo i '~mQrtft. El meu enele -el meu t1nioparent- era mort, i

jo que, des que vaig saber de le. aeva exist~ncia, havia acar-acf t 1 'espe-

rans:a de veure'l algun dia, ara havia de renunciar-hi ..Demás, aquella di-
nera eren per a mi sola, i n~ pas per a una fam!lia ventur sa i alegre. En
fi, de tetes maneres, era una gran sort, ja que ara tindria independencia,

i aquest penaam nt ero vaeixamplar el COI'.

-Per fi desarl'udueu el front -va dir el senyor Rivers-. Eropensava

que us ha.via mirat la Medusa i que ua torn~veu de padre. Potser ar pregun...

tareu quant valeu?
-- ~~ant vale, dones?

.. 1
- Oh, una 'bagaiJel.1a! Res qu~~ la pena da parlar-na: vint mil

lliur9s, em sembla que' diuen, :pero qu~ s~n vint mil lliures?

Vint mml lliures?
Erovaig quedar aton1ta. Havia caloulat que serien unes quatre o cinc mil.

En sentir aquella xifra, setm va tallar la respiraci~~ ~n St John, a qui
no havia vist riure mai, aquesta vegada no va poder efegar una riallada.

-Si hagu~ssiu oomes un cl'im, i j'ous hagu~s dit que hav1a estEttdoseo..
be,rt, no ua haurteu quedat mge petrificada.

--~s una suma astron~miea. No sera un error?

--No hi ha cap errer.
--Potser hau llegit malament la xifra i s~n dues mil •••

--Est~ esorit amb 1letres: s~n vint mil.
409 De nou em vaig sentir com una persona de capaoitat gastron~mio normal

davant una taula servida per a un cantenar de comeneaIs, El senyor :'ivers

e va 1981' i es posa l'abrio.

-Si no. fes una n1t tan espantos -va dir-, us enviarla la Hannah
perque us fes eompanyia , ja que sembla que ua oentiu olt dsa 'ac a a de
quedar-vos sola. PeM la Bannah, pobra dona l, no podr'La saltar eLs clota
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tan b~ coro jo: no t~ les canes tan llargues. Aix! que no tinc més remei
sqlaque deixar-vos¡amb les vostres penes. Dona nito

Quan ja aixecava .a balda, se'm va acudir una Cosa.
-Es erau un moment -li vaig pregar •.
- 1 b~?

--~'estranya que el senyor Driggs us hagi asorit a v~s sobre aquest
assumpte. Com pOdia saber o com podia imaginar-se que v~s, vivint en un lloc
tan allunyat, podr!eu fer res per localitzar-me?

_.S~c aacezdo t --va dir-, i sovint la gtmt recorre als oacerdot er
~als assump·t;es mes estr~s.

Da nou va «~inyolar la balda.
--No; aix~ no ero canven9! --vaig exclamar.
En efeote: e la seva rapida i vaga resposta hi havia alguna cosa que,

en comptes de satisfer la meya cur5.osi"tat,la va estimular encara m&s.
--ts una cosa molt estranya --vaig afegir-- i valdría que me ltaclar!ssiu.
--Un a.ltre dia ..
-No .. Avui, avuá l

1 em vaig interposar entre el1 i la porta. Va semblar una mica descon-
certat ..

-NO sortireu d'aqu! fins que no m!he h~giu di·t tot -"aig fer,
--M'estimaria m&s deixar-ho per7un altre dia.
-Ha de ser ara!
--Freferiria que us he expliquessin la Diana i la ary.

Aquelles objeccions; com ~s natural, no feien m's que avivar la meva
~nsia de saber-ho, i de seguida, i 1i he vaig dir.

--Ja us vaig advertir que sóe un ho e dur --va al.legar--, di feil e
persuadir.

--1 jo sóe una dona tenap, incansable.
--1 de más a m~s --va prosseguir--, sóo fredl el fervor no m'sfecta.
-Pero el foo fon el gel, i jo sóe ardent. Les flames de la llar han
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fe la neu que cobr1a el voatra ah ie, i l'aigua G'ha cscam at par tota la
cuina. Si volau que ua perdoni, seuyor i'o1"s, pel terrible daliote d'1nun-
dar-me la cuána, mtheu d' explioar el que jo vull saber.

- '01t b~, don e~ em rende íxo =-va dil'-, pero rLO as al v utre ardor,
sin~ a la vostra. per, t:1verancia, ue ~s com 1 gota d 'aigllaque acaba. fora-
dant la roca. De m'o a m~s, al tlndia hau de abe -ho ••• , tant se val que
sigui ~a com m6s endavant. US dieu Jana E re, oí?

-te clarJ aixo ja ha quadat olar abana,

-Pert> po'baaI'no sabe? tambE1porto el vostre cognom, q jo em dio
St John ~yre Rivera.

-- No ho sabia pasl Recordo haver viat la lletra E entre las inic1als
del vos'~e nom, escritas ala llibres que m'heu deixat algunes vegadas, per~
1 al no se m acudá t de preguntar-vos a quin COgnCIú corresponia • .Perb, ales-

hores ....

:ID va1g interl'ompre~ No atina.va lit :x::pl'ass~ el pan arr,entque m'assalta-

va, que anava agafant cea i U9, al cap d 'un egon, esdevenia una olida

i fe~ma probab11itat. Les oír umstancies e"avi n ~lat teiXint i ordenant

de tal manera, que forroaven una oadena de baules pe fectes j ben enganxades.
Instint1vament, va1g deduir el resultat de tot all0, abana que en St John
hagu~s dit una sola paraula m~a. pér~ co qu no pue pa e pe ar que el lec-
tor ti gui 1 matéi:x:e:.psrcepci6 111tu1~tiia, 1'6pl'oduiI" l'explicaci~ del se-

nyor Rivera:
-La meya mare as deia. yre i tenia dos ge mana: l'un, que ara.pastor,

es va casar am Jane Reed, de Gates aad; l'altre, en John ~yre, era comer-

ciant i dar¡'ere en', residia a Funcha.l, Madeira. El senyor .8rigg's,procura-

dor d'en John Eyre, ens va e~criure l'agost paas par 00 rumicar-noa la
mort del nostJ,'eon le i 1nforrr,ar-no qua havf.a deiJI:at ela aeus b~ns a la
filIa orfena del eeu ge.rma el sacerdot, pl'e can int de nos 1tI' ,oom a
con eqüencia d'una disputa, mai no o lidada, q a havien tingut ell i el roeu

pare. Ens va tornar a eseriure al cap d'unes quantes setmanes, dient que
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lfhereva havia dasaparegut, 1 ens preguntava si nosaltres en sab!em alguna
cosa. Un nom esorit par easualitat al marge d'un full de paper. m'ha permas
de trobar-la. La reata, ja la aaBaRA sabeu.

De nou va intentar 6ortir, per~ jo em vaig reoolzar dl~squena oontra
la porta.

--Abana de parlar --11 vaig dir--, deixeu-me reflexionar un moment i
recuperar ltale.

Vaig fer una pausa. Ell, dret al meu davant, amb el barret a la ma,
semblava for98 tranquile

-- Aix! que la vostra mare era germana del meu pare? --vaig fer.
-sí..

411

-- 1, per tant, era tia meya?
Va assentir 8mb el cap •.

El meu oncle JQhn era el vostre oncle? v6s, la Diana i la llary ~reu
filIa de la seva germana, COro jo s~c filIa del seu garma?

-Innegablemen t.
__ O sigui que vosaltres tres sou cosins meus~a meitat de la sang que

cOrre per les nos tres yenes t~ el roateix origen?
--Ho soro, en efecte.
El vaig mirar. Tenia la sensaci~ d'haver trobat un germ~ --un germa

del qua! podría sentir-me'n orgullosaER, i al qual podria estimar-- i dues
germanes, les quali ta.tsde les quals, ·f1na 1 tot quan eren unes eatranyes
per a mi, hav1en despertat la meya admiraci~ i el meu afecte. Les dues
noies que, desesperada, agenolla.da sobre la terra humida, havia eontemplat
a trav~s de la reixada finestreta de la cuina de Moor House, eren paren tes
maves, i el jove iban plantat cavaller que m'havia trobat quasi agonitzant
davant la porta tamb~ ho era. Oh, quin grandi~s aescobr1ment par a qui so-
fria el dolor de la Bolitudl Aquesta sí que era una riqueas, una autentica
riquasa del cor, una mina d'afecte purl Aquesta era susceptible de produir
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alegria i entusiasme, al contrari de la riquese material, qua era ban vin-
guda i apreoiada en el que valia, pero que aclaparava peI seu pes~ Vaig
unir les mane, en un impuls dfalegrie. El~ pols em bat g va ad lar dament
1ú ee m'estremien les venes~

- Qul, contenta estio! -vaig exclamar.
En St Jchn somrigu~.

- No deía jo que ue preooup~velJ.pele detalle insignificante ioblidaveu
les coses essencials? -va fer-. Ue hau posat serios quan us he dit que
havleu heretat una fortuna, i ara us emoci<meu per una ooea sonse impor-
t~ncia. ..

_ Que dieu ara? Sera una oosa sense importanoia per a v~e, que, oom
que teniu dues germanes, no us fa res ténir una cosilla; per~ jo, que no
tenia ningd i ara ero trabo de col' i voltaamb tres parents •••, o si m s no
amb dos, si v6s no u s hi ve Leu oomptar.,."t jO, he repeteixe, estio oonten-
t:tesima!

Vaig eomen98r a passejar agitadament per l'estan9a, i despr~G em vaig
aturart mig sugocada pele pensaments que m'assaltaven agom olant-se i sense
donar-me temps a ordenar-los i comprendre'ls, pensaments sobre les ooses
que passaríen o p~drien passar en endavant. Contemplava la blanca paret,
que ero aemblava un oel esp~s amb estels asoendente, cadasoñn deIs quals
era corouna llum inspiradora. Aquella qui m'havien salvat la vida, que,
fins ale,shores, jo els havia estima,ts est~rilment, ara pOdrien benefioiar-se
tamb~ amb la meya sort. Eren dependents1 jo podia independitzar-los; esta-
ven separata: jo podia unir-los. All~ que era meu, havia de ser d'ells tamb'.
Par tal coro ~rem quatre, si repartia equitativament les vint mil lliures,
ens en tooarian cinc mil a oada u: tots tindr!em la vida aseegurada, tote
sar!em feli90s, i es compliria un acte de just!oia. Ar la riqu sa ja no
era una carrega per a mi; ara ja no era merament una herencia de diners,
sin6 un llagat de vida, d'esperan9a, de joia •••
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No s~ pas la cara que d~ia fer, mentre aquestes idees s'apoderaven
del meu esperi t par assal ti 1'61.'0de segu:i.davaig advertir que el senyor
Rivers havia 001.10cat una oadira al meu darrere i intentava, gentilment,
de fer-me saura,. Tamb~ erodaj.sque m' asse1.'en~s,1'er~vaig foragitar les se-
ves 8081'it6s que jo podia estar alterada, 11 vaig apartar la ma i vaig 00-
menS:Br a passejar-me amunt i avall da nou ,

-Escri'Tiu dema maten a la Diana i la Mary -vaig indicar-1i-,i di-
gueu-Ios que torn1n de seguida a casa. La Diana deia que totes duea es con-
side1.'arien1.'iquesamb un miler o.elliurea, au! que cal cr-eune que amb cdno

miloadaacuna BJI se sentiran felices.
-Digueu-me en puo trQbar un got d 'aigua -em va dir en St JoOO-, per-

q~e hau de fer un esfor9 par tranquil.litzar-vos.
__ Ximpleries! I quin efecte us fa ~ v6s el llegat? Us quedareu a Angla-

terra, us casareu amb la senyorata Oliver i fareu la vida de qualsevol mor-
tal?

--v~sdesvariegeu. Ua he donat la not!cia tan de oop, que us hau a1te-
rat massa"".

--Senyor Rivera, em feu perd:re la paci~nc1a. El que dic ~s prou asse-
nyat. Sou v~s que no ho enteneu o que no ho voleu entendre.

-PQtser us entendria, si us explioaveu ID~S b~.
~ Explicar! Que cal explicar? No pot ser que no oapigueu veure que

vint mil l1iurea, la suma en qüesti~, divididas equitaaivament entre el
nebot i les tres nebodes del aostre oBcla, donen com a resultat oinc mil
lliures par a cadascun. El que vull '6 que escriviu a les vos tres germanas
per dir-los la fortuna qua han heretat.

--Que heu heretat v~s, veleu dir.
--Ja us he explioat coroho veig jo i no panso oanviar d'opini6. o a6c

egoista, ni injusta, ni una desagra!f.da..De m~s a m~s, vull tenir una caea
i una fam!lia. Mfagrada MOOD House i viur~ a Moor House, 1 com que estimo
la Diana i la Mary, viurg amb elles fina que em mori. Posseir cinc mil
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lliuras erova b~ i arodóna tra:nquil.lita·~.Pos eir-na int i1, lapa-
raria. 1 em turmentaria, i no serien mal roves en 'ust! i • par b~ que ho
foss1n davant la 11e1. U cadeixo, dOllcs,el que el'a m ~s super lu. o
ho refuseu ni discutiu. ~oaem-n06 dta.cordi dec~dim-ho ara mateix.

-.Aizo he dieu seguint el pr.iel'impuJ.s. B heu de prendre una dies
per ccnsf.dez-ar--ac, aban d.ecompr-ometz-ela voata-aparaule.•

- Ah, si ncm~s és que du teu da la meva si c91'i'tat,elnq otra qu:U-
lal :¡lerqu~oi que ccmpz-eneu que el que dio é s ju."t?

-~s just fins a cert puns, pero no ~s el que s'acoe'éumaa fer. De m~a
a m~s, teniu dret ateta la fortunat al rou oncle la va c;uanyararb el seu
eafor9, par tant era ben lliure de llegar-la a 'luivolgll~s, i ua la va dei-
xar a ~s. Al capdavall, si la.11ei diu que u correslen~ podeü considerar-la
vostra, amb la consciencia txanqlil.la •

..-:.Pera mi --vaig ti "r-, el k>sntimt:lnt~s ten . portant 00 la oonacitn-
cia. I par tal cOropoques vegades he tingut l'oportunitat de seguir ela meua
santiments, b' puc fer-ha ara. Par molts ar, ent ue ero~os~aB1u, ni ue
m'ho discuttíssiu durant un any seguit, no eroprivar!eu del pla r que ex-
perimento nom~s de pensar que pagaré un deute moral i faoonee ir~ uns amies
par a teta la vida.

--Parleu aix! --va objactar en St JOhn--, perqu~ no ua ou el que ~
la riquesa ni les sati~faccions que proporciona. o eni urm clara 0016
dal que s6n vint mil 11iuros, del 110c que podre ocupar a la cietat,
d..e les parspectivee que , ••

--1 v~s --el vaig interro pre- no u podeu i aginar corofrcturo d'a-
conseguir un afecte fraternal. No he tingut ma.í,una ll~, ni germans ni ger-
manes, i ara vulls tenir-los. o ~erh que no em oleu accop ar o a oosina
vostra?

..:..rane,ser~ el teu germ~, i la Diana i la ary, les '~evesgermanas,
sense naoessitat que hagia de fer cap saorifici peCliniari.

__ Germ~? !, a mil llegUes de distancia! Germanas? si, fent d'eaclaves



U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

505

entre gent estranyal Jo, rica •••, gaud1nt d'una r1quesa que no he guanyat
ni em mareiXol I vosaltres, pobres! Quina igualtat i quina :f:raternitatl
Quina uni~l

--Per~, Jane, la teya aspiraci6 a estab1ir 11890a fam111ars i a gaudir
de la felicitat dom~stica la pote rea11tza.r d'una altra manerat et pots oa-
sar.

414

__ Ximpleries! Casar-me I Jo no vull casar-me i no em caear~ mal.
--AixQ ge dir mOlt, i aqueetes arrisoades afirmacione no tan m's que

demostrar com n'estas, d'excitada.
--No ~s dir molt. s~ el que sento, i no vull ni pansar-hi, en 1 matr1-

moxli.• lU.ngt1 no ea casaria amb mi per amor, i no vull convertirMllleen un

simple objeote d'especulaci& financera. I tampoc no desitjo tenir al meu
costat una pereona estranya, de @latos diferente i aliena a la meva ~ima.
Vull cOnviure amb aquells que comparteixan als meua santiments. Torna a dir
qUé ser¡s el meu germh •••, quan ~ has dit abans,m'he sentit tan fe119···
ReDeta1x-ho ...,...iim, si ho pots repetir amb s1noeritat.

-Cree que puc. S~ que sempre he estimat les maves germanes, i a1%0
ha estat perqu~ apreoio les sevas virtuts 1 admiro els seus merite. Tu

tamb~ eta intel.ligent i virtuosa; tena els ma:lieixosgUS"tOB i costums que
la Diana i la MarYJ la tava P~esenoia sempre em resulta agradable, i la
teya conversa, en molts moments, ~l¡~~ reconfortant. Sento que
at puc fer f~oilment un lloc en el meu car, parque l'ocupis oom la mava
tercera 1m~s jova germana.

--Gracies: aix~ em basta par avui. 1 ara valdra m~s que te'n vag1e,
perqu~, si et quedes, potser em tornaras a fer enfadar amb un altre deIs
teus absurds escrápols.

__ 1 ltescola, Jane? Suposo qua caldra tancar-la, oi?
-No. Con tinuar~ al meu lloc fins que trobis una substituta.
Va somriure, complagut. Ens vam"estrenyer les malls¡Ji 8a'n va anar.
No cal qua expliqui amb datall ela ulteriors asforyos ni els argumente
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que vaig ernprar per convEmeer les meves cosinas. La meya tasca iou ~rdua,
pero eoro que estava absolutament resolta a impúaer la meya voluntat; com
que e1ls van veure per fi que estava decidida rea ent a fer una divisi6
justa del llegat; ooro que devien sentir al fona del COI' l'equitat de les
mevas intenoions i, de m~s a m~s, devien ser conscients que, al meu lloc,
haur-ien fet &xactament igual que jO, van aoabar per consentir a sotmetre
llassumpte a arbitratge. Ele arbitres esoollits foren el aenyor Oliver i

un intel.ligent advooat, que co1nc1diren en la meva opini6: vaig sortir,
dones, amb la meya. EIs doouments transmissoris van ser legalitzats, i en
't. John, la Diana, la ary i jo,.vam entrar en possessi~ de la per'l¡,res-

peotiva,.
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CAP:t'l'OL TRENTA-QUATItE

415 Tot va quedar arreglat poc abans de les festes de Nadal. S'acostaven
lea vacances dthivernlltVaig tancar 1'escola de Morton, despr&s de procurar
que em subst1tu!a algd que no torn~s estarils els meus esfor90s en pro de
les a1umnes. La bona sort fa obrir la roaaix1 coroel oor, i donar una part
del que hem rebut, no fa más que aportar un nou ale a la inusual exaltaoi~

, amb CQIDDlaenQade les sensacions. Peia temps que aC1vertl.a¡quemo1tes de les maves r sU uas
alumnes m'apreoiaven i, quan ens varo aoomiadar, el meu prassentiment es va
oonfirmar: les nenes van manifestar el seu afeote d'una manera franca i
emocionada. Erovaig sentir profundamen gratificada en veure que m'havien
concedit un lloc al fons deIs seua cora innooents, i ela vaig proroetre que,
en endavant, les visitaria oadaaetmana i ela donaria una hora de classe.

En St John va arribar quan jo, despr~a dthaver-me aoomiadat de les sei-
xanta llenes afileradea al meu davant, encara amb la clau a la ma, bescan-
viava noua ad'us 8mb una mitja dotzana de les millors da les meves deixebles:
unes noiete~~~diques, modestes i instruides coropodr!eu trobar al si de
les fam!lies rurals britaqiques. 1 auo és dir molt, ja que, comptat i de-
batut, la pagesia britanica ~s la m~s instruida, eduoada i amb m~s oonscien-
cia de la saya dignitat moral de tot Europa. D'en9a d'aleshores, he vist
paysannes i Bauer1nnen, í els millors d'elle erovan semblar ignorante, bas-
tos i tanoques, comparata amb les mevaa alumnes de orton.

__ Consideres que tlhan estat recompensats els Baf.a.H esfor90s que
has fet durant la temporEl,daescolar? -em va preguntar en St John, quan
aetn van havar anat les nenes--. No et déna eatisfacci6 saber que has fet
un b& au '~entic ale teua aemblan ta?

-Indubtablement.
__ 1 aix~ que nom~s tthí has dedioat una pocs mesosl No trobee que

la l'~a, ..
val la pena dedicar tota la vida a la tasoa de regenerar ~ humana?

--S! --vaig oontestar--; pero jo no podria dedicar-me solaroent afer
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el b& als al tres. Jo vull cultivar les meves apt.ituds aix! corolea de les
altres persones. 1 he de gaudir-ne ara; no m'hi facis pensar en 1'esoola,
ja no hi e60 i eatio diaposada a fru1r plenament da les vacances.

Ell va adoptar una expressi~ greu.
- I ara qul:t?.A qu~ ve aquesta ansia'? Qu~ pansas fer?
--Eetax activa, tan activa OOro pugui. 1, en pr er lloc, ha de pregar-te

que busquie al~ que 6ubst'tue1xi la Hannah.
- Que la vola?
__s!; parque m'a,oompanyi a Moer House. La Diana i la Mary arribaran

d'aqu! a una setmana, i jo vull tenir~ho tot agen9at par a quan arribin~
..CQmprene. Em penaava. que volias fer un viatge. Val m~s aix!: la Han-

nah anir~ amb tu ..

-Aleshores, d1gues-li que eetigui a punt per marxax- dem~. Aquí tena la.
olau de 1-' esoolfh La de casa, te la donar' dem~.

-Me la tomes mol t oontenta -va dir, mentre prEmia la 01au-. No en-
t$JlC "._.w;' par que t'ho prens su!, ja'que no veig quina ooo1'ao16penaes
busoar a canvi de la que deiXee. Quina projectes, quinas ambiciona tena
ara?

-Primer de tot~ netejar a consciencia (copees -tatala for99.d'aqueata
expressl~?) oor Rouse, de dalt a baixJ despr~s, passar cera i polir ela
trespols, fina que tornin a quedar brillante; en tercer 1100, col.locar
les taulea, cadires i d'altres moblos amb un ordre i una preciai6 natematics;
seguid.ament, ttarruinar~ comprant carb~ i llenya par encendre un bon foc
a cada eatan9a, i par fi, un parell da dias abana qua ar-ibin la Diana i la
Mary, la Hannah i jo ena dedicarem a ba.tre tants oua, a tI' ar tMltea pansaa,
a IDoldre tantes esp~cies, per preparar els pastissoa de dal, au! com
panades de oarn i dtaltres plats, que no hi ha paraules per donar-te una
idea de la solemnitat deIs ritus oulinaris a qu~ ena 111urarem. En un motI
la.meV$ ambici~ ~a tenir-ho tot a punt el dijous que ve per brindar a lea

416

mevaa oosinas una rebuda que sigui la rebuda ideal.
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~ st John va fer un lleu somriure; amb tot, no semblava satlsfet.
-Aixo esta mol t b~ de moment -va dir-, per~, parlant ser1osament,

oonfio que, paasat aquest entusiasme momentan1, asp1r1s a ooses m~s eleva-
des i no et 11mitarhs a ooupar-te dtaquestes qüestions dom~stiques.

__ S~n les ooses m~s agradables del mén! --vaig replicar.
__No; Jane, no: aquest m6n no ~s paa un lloc de plaera, ni oal que 1n-

tentis de convertir-lo en una oosa aix!, oom tampoo no ~s qüesti~ de lliu-
rar~se a la mol.l!oie.

-Al contarl,; jo em 111ur~ a l'aetiv1ta.t.
--Jane, per ara ttexeuso de fer-ho. Et ooncedir& un parall de mesos

per gaudir plenamen t de la teya nova 8.1tuaoi& 1 de l' afeote deIs teus neua

parents. Despr~s, per~, espero que no t'aconformar~s amb 001' Rouse i Mor-
ton, i la ~omp&~ia de les maves germanes, 1 la calma egoista 1 la comodi-
ta.t. Confi·Q qua da nou les teves energíes et desassosseguin amb la seva for9a.

El va1g mirar amb sorpresa.
-St Jobn -va1g fer-, qu~ dolent ets, de parlar ai::dlJo erodisposo a

:tllLQ;a sentir-me fe119 corouna. relpa, i tu mfineltes al..J1lnegui tI Amb quina.
finaIitat?

-Amb la final1 tat d f aprofi tar la intel.U,g?mcia que Dt1u t 'ha conceda t,
i d$ la.q,ua.l algun dia n·'hauras de donar oomptes. T'adverteixot Jane, que
et v1gilar~ de prOp i ansiosament. 1 prooura. de refrenar el deumesurat fer-
vo;t'que poaes en ela pIaara vulgars de la llar. No t'aferris amb tanta te-
naoitat ale 11a90s oarnala. Reserva la teya oonst~cia i la teya vehemencia
per a •••• 8N ampreses m~s elevades, i no les malbarat1s en coses banals.
Bm senta, Jane?

-.s1, com si em parleseis en grao. Per a mi, ser fel!9 ~e una empresa
for9a elevada. 1ho ser~! Ad'u-siaul

1 fe119 vaig ser a Moor Rouse, i vaig treballar de valent, talment oom
la Hannah, que estava admiDada de la jovialitat amb qu em movia enm1g
d 'aquell z-enou de 1 t~mel~gia amb qu~ escombrava, treia la po16, fregava i
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ouinava. l real.mQnt, al cap d 'un parel1 de <loies de oont'\1a16,era merave1l6s
de veure CQtn anava. reeorgint l'ordre del caoa qua noaal~rea mateixes hav!em
pródu!t. Abana, per~. va1g fer un viatge a.S ----J par comprar una mobles
neuae els meua oosins m"havien dQnat carta blanca per intrQduir ele canvis
que volgu~s, i amb aquesta. final! tat hav!em separat una s a.de din"rs. La
sala. dtestar i els dorm1toris als vaig deixar si fa no fa tal com eran,
perquli comprenia que'la Diana i la Mary els plauria m~s da tornar a veuze

les antiguas taules, cadires i llits, que no pas trobar-ho tot canv1 t.

~1.~n,a. irmovaci~ calia fer, per tal de donar una nota d' emodllk6al

418

aeu retornll Unee preciQses catires i oortines noves, uns ornaments de por-
cellana. i de bI'on~e antias, C'UI'osamen1iseleccionats, noua miralls i neaea-
aez-s per als tocadora, van fe* el fat. En eanva , una saleta i una cambra
que rtos"utilitzaven, les vug moblar de cap i de nou, a.mbantics moblea
de oaoba i entapisstlts de Q0lor carmest. Vaig fer enca.tifar les escales i
vaig col.looar esc:l¡or~sala passadissos. Quan tot va estar acabat, vaig
trobar que Moor Rouee era el model perfecte d'una casa.modesta. tan eonforta-
1 d d 1 l· hiverI).al1t.a.· 11 \.b e per inst coro ese at era El . pal.satge¡a exteJliJ.or,en aque a epoca

de lfany_
Va arribar, per ti, l'anhelat dijoua. Esperavem que 2$lieH~~~7¡~ncap-

ve'spre i, per tant, vam enoendre el foe a les habi taoions de dal tia ba:b:,
la cuina era neta com una patena, la Hannah i jO ena hav!em mudat i tot
estava a pun t ,

En St John va ser el primer d'arribar. Jo havia procurat que no s'acoa-
t~s a la casa fina que tot estigu~s arranjat, i, en efecte, la sola idea
de la commooi~, a1hora s~rdida i trivia1J que es produlria dina aquelleu

serpareta, va~suficient per mant6Pir-lo allunyat fins aleshores. Em va trobar
a la euána, en vigilava la coccaé d 'unes pastes per al te, que eren al forn.
Tot aoostant-se a la. llar, erova preguntar sl havia quedat satisfeta de la
meya tasca coro a minyona, i jo 1i vaig contestar invitant-lo a inspeccio-
nar el resultat de la meva teina. Ero va costar, per~ el valg convencer que
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mtacompany~s a l~o~rrar la oasa. Ell es limitava a donar una ul1ada a les
estancas ~ue obria, i, despr~s d'haver pujat i baixat asoale , va remarcar
que davi hayal:'treballat molt i devia.havar-me cansat encara m~s, per rea-
li tzar to·ts aquells canvá.s en tan poc temps; pero no va afetrir ni una scla

s:h.laba per oOmentar ~ li agr-adava el nou aspecte da la resid~ncia.
Davarrt aquell aí.Lencá , em va oaure 1 'tmima als peus , Vaig pencar que

potser s'havia disgustat en advertir l'alteraci6 d'al n aapecte de la oasa
paterna. 1i vaig preguntar si aquest era el oaa, sens dubte amb un to da-

sesmat.
\

-En absolut ..Al contrar1, ja he observat la cura que has tingut de
r-cspectaz- escrupulosament tot all~ que pog'U~sdesvetllar un record. Segur

que hi has dedicat m~s atenci& que no es mere1xia. Quants minuts has desti-
nat, per exemple, a rumiar la manera d·ordenar aquesta cambra? 1, per cert,

em pota dir Qnhas posat.~.?
1 va esmentar al títol dtun llibre. 1i vaig mostrar el volum al prea-

tatge, 911 el va traure i, i~stal.lant-se al racó de costum, vora la fi-
nestra, es va posar a llegir.

ero va saber m su.Allo, estimat lector, En Bt John era un home bo,
per~ jo 'a coman98ve a pensar que havia dit la veritat quan s'havia defin1t
cora una pexsona f:reda i dura~ La vida no presentava atractiuB da cap mena
per a $11. Vivia, literalment, par a les saves elevades aópiracions tan sols,
per~, de m~s a m~st no es donava deseans, ni deixava que nir~ descans~a al
seu vol tant. 111entrecontemplava el aeu f'ront, I)~1.1id i sera com el merbre,
i les saves belles faoeiQna del seu rastre absort en la lectura, vaig e
prenare de sobte que mal no podria ser un bon marit i que la seva muller
les pasearia morade's.. Coro si haguE1etingut una 1nspiracié) vaig oompr-endze
quina mena d'smor sentia per la Rosamond, i vaig estar d'acord amb ell que
es tractava d'un amor 'puramen-tsensual. Vaig ontendre ~ue 9S raenyspreava
po~ aquella febrosa emoci6 que exper~entava al seu davan J que hauria vol-

gut ZIi!IIl ofegar-la; que no confiava que aquell sentiment comportés la feli-
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citat permane;ontper a ella o pera a11 mataiX. V~i8'yeure que era fet de
la mateixa pasta que aquells herois, c istians o pagans, que han donat
11eia als sellapobles, que ela han governat o que els han dut a la conquestsl
un s~lid ba1uard on desean ar amb confiar9s, per~ que, a la vara del foe de
la llar, sovint seria corouna freda columna de marbre, sempre malenooni~s
i tora del seu e.Iemens..

IlAqueat salt no ~s pas el 110c adient per a el1 -vaig reflexionar-.
A la serralada de 1 'RimaIaia, a les selves de Cafreria i fin i tot B. les
80stes de Guinea, oastigadas pal flagell de les estes, 8'hi trabarla m~s
a gusto lisnatu::ralque vulgui escapaz de la calma de la vida d.o¡estica: no
~s el seu eleroent. Aqu~ le seves facul tats f3S rovellen, en no poder-se
desenvolupar corooal. SQls enmig de la lluita i del pe 111, aI1a on calgui
tenir valox, energia i forti tud, podx~ anraonar i act ar-, e ptenir'-se com
a l!der i,~~~~rior als altres. Una criatura alegre 1i faria la vida. impos-
Biola. Crao que fa b& d 'elegir la carrez'a da mi sional'•••, ara ho veig
cIar."

Ja vénen, ja v~nent -va cridal.'la Hannah; tot obrin-tla por-ta del
sal~.

Al mateix moment, el vell Carla va bordar alegremente Vaig sortir oor=
rent. Ja ara fose, per~ se sentia el soro11 de las rodes dtun ootxe. La
Hannah de seguida va encendra una llantama. El vehicle slhavia a~ürat da-
vant ~l portell; el eouer va obrir la portella, i, primer
una i despr~s l'altra, duea oonegudes figures baiXaren del carruatge. Al
oap d'un instant, ja tenia la cara sot3.als seus capells, en contaote, da
pI' ler, amb les galtes auaus de la l1ary i, d9sprés: amb els tirabuixons
de la Diana. Rigueran, em van besar; de pr~s, 'Janbesar la Hannah, van
acariciar al CarIo, que estava boig d 'alegria. Preguntaren ansiosament si
tot anava b$ i, dasprés de r-sbr-euna respas'ta afirmativa, van entrar a la
casa.
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Estaven enravenades pel llarg i incomode viatge des de Whitcroas, i

gelades pel vent glayat de la nit, pero les seves agradables facciona es po-
saren radiants a l'alegre resplendor del foco entre el cotxer i la Hannah
entraven lJequipatge, elles van preguntar on era en St John ..En aquell mo-

Les ~ues noies.l'abraQaren alhora. Ellment, ell sort~a dei salo./~a í~r un peto a cauascuna, els va dir en veu
baixa una mots de benvinguda i, despr~s d'una breu conversa, tot suposant
que elles anirien tamb~ al sa16 al cap d'un moment, es va retirar al seu
re~gi acostumat.

Jo els vaig encendre les espelmes per pujar al pis de dalt. La Diana,
pero, va havar de donar algunas ordres hospitalaries concernents al cotxer.
Despr~s, ero van seguir totes dues i es van mostrar encantades amb les re-
formes i la decoraci6 de les seves cambraa, amb les cortinas noves, les ca-
tifes flamants i als preciosos gerros de porcellana. Va1g tanir el plaer
de ccmprovar que les maves modificacions coincidien exactament ~Db ele
gustos d'elles i que constitu1en un motiu m~s d'alegr!~~f seu •• !8!j¡RJ!! re-
torn a la llar.

420

Aquella vetllada va ser deliciosa. Les meves oosines, exultante, oren
tan eloqüants en els seua comentaria i les seves relacion , que la seva
xerrera feia oblidar la taciturnitat d5en St John. Ell e tava content de
veure les seves germanes, perO no compartia el fervor amb que exterioritza-
van la saya alegria. L'esdeveniment --o sigui, el retorn de la Diana i la
Mary-- 1i plaia, pero la tumultuosa expansi6 sentimental l'irritava, i jo
veia que ansiava que arrib~s el dia segUent, no tan bulliciós. an eno
trobavem en el momen t m~s ~ grat de la nit, i ja devia fer n.~s d 'una
hora que hav!em pree el te, vam sentir que trucaven a la porta. La ITannah

va venir a dir-nos que havia vingut un pobre vailet, a pesar del tempa que
feia, a buscar el senyor Rivera perque an~s a veure la saya mare, que o'es-

tava morint.
- en vdu , Hannah?
--A \Vhitcross Brow, a gaireb~ quatre milles de distancia i per un
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caro!pIe d'aiguamolls.
--Digues-li que hi anir~ de~ seguida.
--Cree que valdria m~s que no hi anéssiu, senyor. ts el pitjor deIs ca-

mins per fer-lo da nit, ja que a les parts pantanoses ni tan soIs hi ha
sandera. 1, da m~s a m~s, fa una nit horrorosa, amb el vent m~s cGmolat que
hagiu sentit mai. M~s val que li digueu que hi anireu dama al mati, senyor.

Per~ ell ja era al pasaadis, posant-se l'abric, i, sense fer cap m~o
comentari ni dir una sola paraula, se'n va anar. Eren les nou i no va tornar
fins a mitjanit~ Fatigat i mort de gana com estava, aemblava, per~, m~s
content que quan BE havia marxat. llavía complert un deure i realítzat un
secrifici, i swimj'l!!!wwalblÍloolÍ1B!!i es donava per ben satisfet.

Suposo que el que va passar la setmana segtlent li devia aoabar la pa-
ciencia. Era la setmana de Nadal, i nosaltres ens vam lliurar a una mena
d'alegre orgia domestica. L'aire de Wtf¡MIlj/IltI1llCílil l'ermot, la llibertat de sen-
tir-ae a casa seva, el naixement de la proaperitat, obravan sobre la Diana
i la Mary COm un elixir LJIIIQ:htn8!1dtaG de vida: estaven contentes del mati a la
tarda i de la tarda ~a la nito Xerraven pela descoeits, i el seu dis-
cure --graci6s, sucés i original-- aroresultava tan agradabla, que m'asti-
maya m~s escoltar-les i compartir la saya conversa, que no pae fer qualse-
vol altra cosa. En St John procurava escapar de la nostra vivacitat, par
b~ que no la censurava. Raras vagades es quedava a casa. La sava pal'r~quia
era vasta, i la pOblació,\roOlt d í sper-aa, Tania, doncs, motius constants de
visitar als pobres i als roalalts de les diversas contradas.

Un roat!, a l'hora d'asroorzar, la Diana, despr~s d'estar pensarosa una
estona, 1i va preguntar si els eaus plans continuaven essent ala mateixos
de sempre.

--Ho s&n i ho seran --fou la seva resposta.
I va procadir a explicar-nos que la sava partida d'Anglatarra estava

fixada per a l'any entrant.
1 la Roaamond? -va apuntar la Mary.
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Els mots se 1i devien escapar sense valer, perque, tan bon punt ele va

421 havar pronun.ciats, va far gest coro si volgu~s retenir-los. ~n v& John,

que tenia un llibre a la m~ --tenia el mal co s tum de llogir zaerrtr-o fJ1enjava-,

el va tancar i alpa la vista.

-La Rosaaond Oliver -va raspondre- as ca ara amb 01 Genyor Oran ::1,

n~t i har eu de sir Frederio Granby, pereona roolt est- .ada i bon relacionada

de S - Ahit mate ix m'ho va dir el seu pare.

Les seves germanas as mil'aren rotÍiiuamenti, tot segui t, ero van rar a

mi. Totes tres ens varo quedar oontemp.Iant--Lot el1 estava sor~ comun cris-

tall.

--Uolt de presea douen haver concertat el comprom!s--va remarcar la

Diana--, per~l~ no deu fer paa molt de temps que es oneiXen.

-Fa dos raesos , Es van conldxer a 1 'octubre 01'1 un ball, a v___ ero

quan no hi ha obstacles, coroen el cae pr-esent , no mi cal dilataJ.~ le coses.

sir Frederio e tigui ens oasaran tan bon punt la casa que els regala

oondioione de ser habitada.

La pri .era veeada que vaig trobar en St John sol, després d'aquest anun-

01, vaig estar temptada de demal'lar-li si estuva dísgustat, pero elOva sem-

blar tan impermeable a les ma.Ylifestaoions do airr,patia, que, lluny d 'avontu-

rar-me a oferir-li la meya, vaig exper- entar una carta vergonya d'hav~r

tingut a uel1 iri!)uls. De m~s a m~s, la seva res 'rva ro'havia fet pordre de nou

01 coe tun de parlar-li amb lhzUJjUlI!!IttW franqueaa. -o comp.Lf,a la pro osa de

tz-ac tar-oie com a una gerl1ana m~s. !,.~s avíat marcava a cada paa peti toz i

1
" ,¡ • l. al . e tI'n.o estes diferencies gens propacae s cr-ea ,en e a ccr 1..:1-

litat mdtua. En resum: ara que ens rooongix~em con aparenta i qu vi fa

sota el ma.tei.x soe txe , em sentia ~s 11uny d'ell, que no aa quan r-a fiJOd-

tra d ' escala a ]'orton. En reoo:cdar fine a quin ...unt havia eroo nt la eva

con.fian9 , em costava de comprendre la fredor actual.

E~sent ixí les coses, no va ser poca la meya sorpresa quan, de sobte,

va aixncar el cap que tenia acotat sobre l'eacriptori i va rer'
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422

-- Vaus, Jane? S'ha lliurat la batalla i s'ha aconseguit la v1ct~ria.
Sobtada en veure que se m'adre9av~ amb aquell to, no vaig respondre do

seguida, pero, despr~s d'un instant de vaci1.1aci~, vaigo dir:
- Es"~as segur que la victoria no t 'ha costat mas a cara, com a moIts

conqueridora? No cr eus que una al tra batalla podría ser la teva. <lorreta?
-Cree ClUB no, pero ni que fos ai:X:!,tant se val. No ll'haur~ de lliurar

cap m~s, de batalla~ ~l desenlla9 del conflicto ~s definitiu, i aI'~ ja no
hi ha cap rr.~s cbaeac.Le al carn!, gr~cies a D~u.

Dit aiX~, "Iratornar a sunir-se en els seus papera i el ~eu s11an01.
1a feliei tat que sen-t:temLa Diana, la Mary i jo va acabar pr-anen t un ca-

~ "recter mes reposat, van retornar I;1-S nostres costums habi tuala i varo reprendre
als nosllres eatudiG, i aleaho es en St John es quodava m~s temps a casa.
S'instal.lava a la matoixa sala que nosaltres i, de vegadas, passavem loltes
hores plegats. 1ient:re la M 'Y rlibuixava, la Diana seguía un cura de lec"curee
(me' clopecliques que haví.aempr~s (amb gran soz-pz-eua por part meva) i jo

m'escarrasaava amb j~~mmmm~~ ..'alemany, en :JtJOhJl ccnt ínuava amb la seva
daría m!stica; apr-endre una Llengua or-í.enta.l., que consideravn necc scár f a
per ala seus plans.

Aseegut al seu rnc6, se'l veia absort i f3ere; pero de vabadas el...ccuu
ulls blaua abandonaven la gramatica ex~tica i vaeavell per l'sB-tan9a, i en
d 'altres momen ta es f'ixaven en no saItres, les aoves companyee d' eatudi,
tot observant-eioe amb curio a intenoi tat. Si el nor-pr-enáa, apar tava la vis-
ta prestant, pero de tant en tant tornava a clav r-Ia on la noatra taula.
Jo ero demanava quina era la causa d'aquell escrutini, i tarnb~ eromorava lava
la satiafacci6 que mai no deixava d'exprsaser cada vegada que marxava par
reali tzar la pr ome sa visi"te setmanal a l'escola de Morton. I encara em qua-
dava más perplexa Quan, 1 feia mal tamps, si nevava o plevia o bufava
la tramuntana,71es aeves germanas volien persuadir-me de no anar-hi, ell
invariabl~ment les renyava per la seva sol.licitud i m'encoratjava a com-
plir amb el meu deure, desafiant els elements adversos.
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--La Jane no ~s tan ny~bit com us imagineu --solia dir-- i 68 capa
de resistir una ventada, un xafec o uns borralls de neu, com el m~s pin-
tat. T~ una constituci~ ferma i flexible, m~s apropiada per adaptar-se als
canvis de clima que d'altres de m~s robustas.

I quan jo tornava, da vagades molt cansada i castigada per les incle-
m~ncies del tamps, no gosava quaixar-me per temor a causar-li contrarietat.
En tates les ocasions, 1i plata descobrir mostres de tortaleaa, aix! com
el fastiguejava quan alg¡1 donava senyals del contrario

Aix~ no obstant, una tarda vaig decidir quedar-me a casa, parqu~ es-
tava realment refradada. Les aevas germanas havian anat a 1,:ortonen 110c
meu. Jo mtesteva 11egint una obra de SChiller, i ell bregava par deoxifrar
els aeua jerogl!fics orientals. Mentre jo deixava la traducci6 par fer un
exercic1, vaig mirar-lo per oasualitat i vaig vaura qua em contemplava atan-
tamant amb als saus ulls blaus. No sabria dir quant de temps feia que m'os-
crutava d'aquella manera; per~ el seu esguard era tan penetrant, i alhora
tan fred, que vaig sentir nna"!!lwíl"st!esgar.rí.f'anca, coro si prossent1s una
presencia misteriosa.

423 -- Que fas, Jane?
--Estudio alemany.
--Pre~eríria que deixessía l'alemany i a renguessis l'indostanio.
-- Ha díua de deb~?
--Den de deb~. 1 ttexplicar~ per que.
Aleshoras va procedir a explicar que l'índostanic era la 11engua que

ell estudiava, que, a mida que avan9ava en l'estudi, s'oblidava del que ha-
via aprea al principi, i que, si hagu~s tingut un altre estudiant amb qui
practicar i repassar les lli90ns, li haurian quedat m~s a la memoria. Va
afegir qua, en algun moment, havia dubtat entre escollir-me a mi o a les se-
ves germanas, pero que finalment nt'havia preferit a mi, parque havia com-
provat que era capa9 de concentrar-me en 1'estudi nés llargament que elles.

ID va preguntar si voldria fer-li aquell favor. En tot cas, no hauria de
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fer el s8crifici durant molt de temps, per tal com amb prou feines falta-
ven ·~res mesos per a la seva partida.

No era facil negar-li res, a en St John, perque un s'adonava que qual-
sevol impressi6, grata m ingrata, se li gravava profund ant i permanent.
Vaig oonsentir-hi. Quan la Diana i la ary retornaren, van trobar la me~-
tressa de Morton convertida en deixebla del seu garrea. Totes dues es van
posar a riure i van afirmar que en St John no les hauria conven9udes mai
a fer una cosa samblant. Ell va respondre, tranquil.lament:

--Prou que ho s~.

424

Vaig trobar que era un mestre n.oLt pao í.errt, mol t tolerant i mol t e%i-
gent alhora. Esperava molt de mi i quan veía que jo MW#mta responia a les
seves expectatives, manifestava la seva aprovaci6, a la seva manera. De mi-
ca en mica, va anar adquirint una certa autoritat sobre meu, que em va pri-
var de la 11ibertat d'esperit: els seus elogis i la seva atenci6 m'inhibien
m~s que no pas la seva indiferencia. Ja no m'atrevia a parlar ni a riure
lliurement quan ell era present, perque un empipador instint em recordava
que la vivacitat (si m~s no en mi) li resu1tava desagradable. renia tan
present que tan soIs 1i platen als posats greus i les ocupacions seriosas,
que ara dabades tractar d'adoptar-ne o de seguir-ne d'altres, en presencia
saya. Jo em tz-obava sota 1 'afecte d 'una suggesti6 que em para1i tzava. nran

e11 em deia: "vés-te'ntl, jo me n'anava; guan deia: uvine", acudia; quan
em manava:. "fes aue", ho faia. Pere no m'abe11ia aquella submissi~, 1

'hauria astimat mes que, com abans, en St John no s'hagu~s ocupat de mi.
Un vespre, a l'hora d'anar a dormir, el vam rodejar com de costum,

per dir-li bona nit i, com de costum tamb~, despr~s de fer-11 un petó lea
seves germanes, el1 i jo ens vam donar la Dla. La Diana, que estava da bon
humor (ella no es daixava dominar per la voluntat del seu germa, car, a la
seva manara, era tan forta com el1), va axcl ar:

__ Roma, St JOhn, deies que la Jane seria com la teva tercera gerrana,
pero no la tractes pas coro si ho fos! Hauries de fer-li un peté a ella
també.
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I m'empentava cap a e11. Vaig trabar que la Diana era olt provocadora
i em vaig sentir inc'bmodament torbada ..I, mentre jo penaava i sentia aix~,
en St John va inclinar el caPt fins que les sevas ~ egues faccions qu daren
al mateix nive1l de la meva cara, els seus ulls escrutaren els meus aguda-
ment i e va besar. No creo que existeix' res de semblant a una besado de
marbre o de gel, pero, amb tot, gosaria dir que el pet~ del meu ~ ecle-
aiastic cos1. pertanyia a aquesta mena de besadas. En canvi, Sl. que existeixen
les besades experimentala, i la. seva ha era, ja que deaprgs m'observa per
veure "n el resul-tat, que no va ser gens 1mpressionant. Estio segura que no
em vaig rubo:bitzar, pero potsar m~s aviat vaig empal.lidir una mioa, ja que
vaig comprendre que aquell pet~ era el rebl~ que fermava els meua grillons.
A partir dmaquell mo~ent, mai m~s no va deixar de repetir la cerirnon1a, i
l'aquiesG~ncia -i la gravetat amb que jO rebia el seu pet~ semblaven tenir
un cert encant per a ell.

Quant a mi, cada vegada desitjava m~s de complauretl, paro tamb~ cada
fI

vagada eXp61'imantava mE1s la sensacicS qua havia da renegar de la meva natu-
ralesa, de sufócar els meue impulsos, de canviar ela meus gustos; de modi-
ficar les meves inclinaeions i d'Qbligar-me afer aetivitats per a lea
quels no hi tenia vocaci6" Ell pretenia elevar-me a una altura que jo no
podia aba tar, aix! com afer-me ass011r nlvells queo~¡::~i¡¡;ilad'axcel.l?m-
cia.. Tan impoasible era all~ eom pastar les maves facc:tons irragulars se-
gona el model de les savas, tan correctes i classiquea, o tenyir els maua
ulls, de canviants tonalitats vardes, amb el color b1au mar! dela seua.

No soIs emsentia esc1avitzada pel seu dOI!l1n1, pero. Darreremant, m'ha-
via resultat d'allo m's fecil sentir-me tr1staz un mal gangren~s erodevorava
el 001' i assecava la deu de la le1icitat.

Potser panses, lector, que lIIi~nitloblidat en Rochester, en 1 curs
'aquesta canvisde 110c i de fortuna. Ni par un instant. El eu record

vi "ia en mi, perque no era pas un nl1vol d'estiu que el sol dissipa, ni una
eft 1e dibuixada a la sorra, que el vent esborra. NOI el seu record era com
un noro gTavat en una lapida, que bi ,perdura ._.*s8 tant de temps com el
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425

marbre on esta inscrit ..L/ansia de saber qu~ era de la seva vida m'enoal-
9Bva arreu en anaval quan vivía a Morton, cada vegada que tornava lDf a caee

-al vespreD, no ro'ho trej,adel oap, i ara, a Moor House, aque11 pensament
ero turmentava tan bon punt 13m ficava al llit.

En el cUrs de la meya oórrespondencia amb el senyor Briggs en re1aoió
amb el testament, jo 11 havia preguntat si sabia res sobre la residencia
aotual i la salut del senyor Roohester, per~ el senyor Br1ggs, com en St
John suposava, ignorava per oomplet tot el que es relaoionava a b 1311. Des-
p1"8, vaig escriure a la senyora Fairfax, par demanar-li aquella informao16.
Tenia. la certesa que aquell pa8 em proporoionaría una respaste. promptament.
Gran va ser la meya sorpresa quan passaran quinze díes sena rebre not!-
cies. Per~ quan les dues setmanee es oonvertiren en dos mesos i 1 correu
oontinuava sense portar-me caP earta, erovalg sentir la presa d'una ana:1e-
te.tInortal.

Va1g tornar a escri~e, cal' existia la poasibilitat que la primer
carta sthagu~s perdut. Aleshores, va renéixer l'eaperan9a, que v

esllan~ir d'durant unes quantes setmanes 1 despr~s ea va dw..../com la flama ¡¡..iiRi.'
pelma ..B:it8**Wlw.,dQ va1g rebre ni una ra3;lla, ni un mote Quan va haver trana-
oorregut mig ~ de vana. expeotativa, la msva esperan9a ea va esvanir, i
vaig tornar a sentir-me entre ombrea.

No podia gaudir, donoe, de la magn!f1oa primavera que erovaltava. 8'a-
oostava l'estiu. La Diana mirava d1animar-meJ deia que ••••'•••W»8.8 ... feia
mala cara i que volia dur-me a la platja. En St John s'hi va opasar, tot
al.legant que jo no neoess tava distracc1~, sin~ ocupaoions, ja que la
meva vida era maaea 'huida',que em calia. tenir un objeotiu, i supose que,
par tal de suplir aquesta manoa, va intensifioar enoara m~s les lli90na
d'indostln1c; jo; oom una x1mpleta, en oap moment sstID va aoudir d'opoaar-
m'h1, ni tampoo no hauria pogut resiet1r-m*hi.

Un dia vaig acudir a les meves ll190ne amb menys voluntat que de cos-
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tum, a causa d"una punyent sansaci6 de ¡jasa..... desil.lusi.5. Al mat!, la
Hannah m'havia dit que hi havia una carta per a mi, i quan vaig anar a ...
busoar-la, cpn~en~uda que per fi havia arrlbat la not~cia tan esperada,
vaig trQbar una nota sense importIDlcia del senyor Brlggs. L'amarga deoepoi~
em va fer vessar unes ll~grimes, i ara, mentre bregava amb als lndesxifra-
bIes caracters i les floridas mat~fores d 'un escriptor indi, da nou
sa'm van humitejar ela ulls.

En St John arova oridar parque lleg!s. En intentar-ho, ae'm va tallar
la veu 1 els sanglots ofagaren les meves paraules. A la sala nom~s hi ~rem
ell i jo sols. La Diana praotioava al piano a la sala d'eetar, 1 la y

arreglava el jardí. Feia un esplendid dia de primavera, assolellat, cIar i
freso, El meu oos! no va demestral' gens de sorpresa davant d'aquella mani-
festaci6 emotiva, ni em va preguntar quina era la causa, sin6 que es va li-
mitar a dir.

426

--Esperarem una estona, Jane, fins que et tranquil.litz1s.
1 mentre jo intentava dominar el paroxisme del meu dolor, ell, recol-

zat al seu escriptori, erocontemplava amb la calma i la paciencia d'un roet-
ge observant amb ull cl!nic la crisl, esperada i del tot comprensible, d'un
paciente Despr~s de aufocar els meus sanglots, em vaig eixugar els ulls i,
tot mussitant que no ero trobava molt b~ aquell mat!, vaig reprendre la ....
.. lectura i vaig assolir d'acabar-la. Llavora, en St John ~:¡iiels 11i-
braa meus i ela seus, va tancar .. l'eacriptori i digu~:

-Ara, Jane, anem a donar un tomb.
-Cridar~ la Diana i la Mary.

-No. Aquest roatt no vull que m'aoompanyi n1ng'l1m&s que tu. Posa't al-
guna oosa a les eapatlles, surt per la porta de la cuina i pren el c 1-
de Marsh Olen. Jo t'aconaegu.irE1de seguida.

.. t .. iDurant tota la meya vida, no he sabut mai, davant un carac er energ c
i ferm, antagonic al meu, optar pel terme mitja, sin~ que sempre em sotmeto
totalroent o b~ em revolto obertament. Fina aleshores, - - - - --
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~!t!iifljj"., ha,vi,a adopta.t fidelment la primera actitud, fins que, en
un dat.e;rminatmoment~ esclatava, de vagªdes amb volc~nioa vehemencia; ero
coroque en aquest oaa, ni las circumst~cies he exigien, ni jo estava
disposada. a rebel.lar-me, vaig seguir atentament les instrucoions dfen ~t
John, i al cap de deu minuts, trescava al seu costat per l'abrupt sendera
da la valle

Bufava deIs turons una lleugera brisa de ponent, uolpament flairosa
da brua i de jones. ~l cal era d'Wl blau i~naculat. ~1 riu, ca a16s per

'"les pluges de primavera, 11iacava sera i di~fan al fena de la canal, re-,
fleotint als daurats raigs del sol i el tons safirins dal firmament. Vam
daiXar el •• wyt camí i avanparem per un prat d'herba menuda~ alana i d'un
verd maragda, puntajat de diminutas flora groguee en forma d'eatrella, i
eema1tat de floretes b1anques, fine que les muntanyes gaireb~ ens barraren
el 1'00, ja que la vall, en aquel1 cap, 6'hi endinsava de pIe.

-RepQsarem aquí -va fer en St John, quan arribaxem a la primera filera
dt~n batal16 de roques, que guardaven una mana de congost, más anll~ del
qual al rierol formava una cascada.

Una mica xtés llUl13, la muntanya apar-eáxáa nua de gespa i de flora, i
només els az-bue'tcsla vestien i els capeez-r-a te l'o:!'uaven• .Elpaisatge alla
más que agrest era salvatge, i la frescor asde~enia aridesa; all~, el de-
seroparat podia tenir l'esperan~a de gaudir de la eolitud i de trobar el
darrer refugi par al silenoi.

Vaig saure. En St John es va quedar dret a prop meu. Mirava cap al
oongos;;, contamplava las aigUes del riu i. tet aguit, va e19tll'la vista
al eel sere que les ac010ria. Es va llevar el barret, tot deixant que la
brisa 11 acaricié s eLs cabells 1 11 besés el froT~t.~emblava estar en co-
ruuni6 espitirual amb ela genia del bose: amb la mirada sla omiadav da tot
el que el rodejava.

o tornaré a veure tot aixe, más que en somnis -va diJ: en veu alta-,
quan dorm1 a la ribadel Gangas, i, de nou, en una hora m~ remota •••,
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quan s'apoderi de mi un son m~s profund, a la riba d'un riu m~s tenebr~st
Estranys mota d'un eatrany amQr! Quina wwWwwa austera pdss16 patriotica

per la saya p~triat stassegu& i, durant ben b~ mitja hora, tots dos vam
guarda!' silenci; ni el1 erova dir ras a mi, ni jo, a el1. Par fi, ell va
ferl

421 --Jane, me'n vaig dtaqu~ a sis setmanes. Embaroo en un vaL~ell que sal-
pa cap a l'India el 20 de juny.

e D~u et protegeixi, ja que ho fas a major honra i gl~ria dlEll
--vaig respondre.

--sI --va dir--, aquest ~s el meu oxgull i la meva joia. séc el servi-
dor d'un Senyor infal.lible~ No aotuo pas sota la direccié humana, subjecte
a les lleis imperfectes i a l'arrania diracci~ deIs meua semblante tan de-
bils com els cucs. 1 meu rei, el meu legislador, el D9U capita ~s el Tot-
poderós. Mtestranya que els qui em vol"ten no maldin par alliatar-se sota
1 t· b d unir-ee en 1 ¡."a roa eLKa an era, per 8&RW8SWWHBeWH a ma'ue1Xa empresa.

--Tothom no t~ la teva energia. Seria una foll1a que el d bil volgu~e
DRIl!!"'. marxar al pae del for-t.

-No m'adre90 als d~bils, ni penso en e1l8; jo nom~s m'adre90 ala que
s6n dienes de la tasca i capacos de reali tzar-la.

--Aqueste sén pocs i dif!cils de trabar.
--Tena ra~.Per aixo, quan ~ se'ls troba, cal exhortar-los

a unir-se a l'esfor9 coml1; mostrar-los quins s6n ela seus dona, i per qu~

els hi atorgaren; fer-Ioa sentir el miasatge del Cal; oferir-loe, en nom
de D~u, un 1100 entre ele elegite.

__ No creus que, si fossin realment aptes, s'oferirien espontaniament
quan els cridés la veu del seu cor?

Vaig tenir la sensaoi6 que un horrible Bcrtil gi a'abatia sobre mau i

tremolava de sentir els mots fatale que ratificarien l'encantari.
_ I qua diu la veu del teu cor? -va demanaz- en St John.
--El meu ccr roman mut •••, el meu cor roman mut --vaig respondre, 001-
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ida i estremida.
--Aleshoree, parlar~ jO per ell --va continuar~ amb la sava veu greu

1 implacable-. Jarle, vine amb mi a 1 '1ndia, sigues la meya companya i col-
la'boradora.

La vall, al cel 1 les rountanyas giravoltaren al meu antorn. Va ser coro
si hagués santit una crida del Cel; coro 81 un mis atgar il.lum1na"t, oom

11 d d'" h "aqua e 'soe onl.a, agues anunciat: 11 Vine i ajuda'ns!lI. "ero jo no era
pas un a ~etol: jo no podia obair l' erald, no podia aLendra el eu olam.

Oh, St JQbnt --vaig excl ar--. Pingues pietat de mi!
.....ero, el.lava a la pietat d'un home qua, en compl' ent d'all~ que oon-

428

siderava el seu deure, no conaixia ni la piatat ni el remordiment. Va oon-
tinuar dien "~:

-D&u i la tiatu:ratthan creat ;per ser l'esposa d tun mic;sionar. No ttha.n

astat atorgats done f'!sioS~ sin~ espirituals. lo astas feta par a ltamor,
Sirl~ p0l' laborar en la gran obra. 1 as de ~er •••, seras l'a osa d 'un missionerl

no :pasla meya. Et reolamo/en noro del weu plaer personal, @nS par serv1.:t'al meu
Sobira.

--Jo no serveixo par aix~1 no tinc vocaci~ --vaig fer.
Tenia previstes les ~rimere8 objeccion no es va irritar gena. En

ef'ec te , mentre s 'estintolava contra la z-oca que ten:i.aal da.rrere, ;p1egava

eLs bl"ayos sobre el pi t i em fiteya amb ser-enatat, vaig compz-endr-equa es-
teva preparat per fer cara a una tena9 oposioi~ i que s'havia ar ai de pa-
ciencia, dacidit a vencer-la.

--La humilitat, Jane --va dir--, é la prinoipal de les virtuts cri6tianes.
Bn aquest s ntit, fas bé de conte ter que no serveixes per aix~. 1 qu1iser-

veix? 0,. m~s ben di't, qui d'aquells que realment han :eistatcridats es creis
dign~ del requerí ent? Jo, per exemple, no s6c m~s que pala i cendres. Com
aant au, em considero el ~s gran deIs pecadora, pero la convicci~ de la
meya insio ificancis personal no 'aparta de la meya ta~ca. Conee al mau
Guia: Ell ~s j st i poder6s, i i ha alegit un u.ebil instrument per reali-
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zar una tasca grandiosa, Ell Pl'ove1ra a tot all~ que manqu1. Penaa com jo,
Jane, confia en mi. Et demano que ei tecolzis en la Roca Eterna: no dubtis
que auportar~ perfeetament el pea de la teva humana debilitat.

-No compreno la vida m1ssionera. No he estudiat mai els treballs de
les miesions.

--En aixb, per humil que jo pugai ser, puc proporcionar-te ltajuda que
hagis de menester •.T'explicar& la teva tasca, hora a hora; em tindras aem...

pre al teu costat; t'ajudar& en tot moment. Aix~ ho faria al comen9ament,
perque conec la teya capac~tat i de seguida seras tan forta i apta com jo
mateix, i nQ et caldra la meva ajuda.

__ La meya capacita'? On la veua la meva capac1tat per a una empresa
que lll'aootlsell:j.semblant? Mentre em parles, no sento cap 'Veu l.nterlOr¡nl.veig cap lluro

que mtil.lumini. Oh, voldrla que poguessis veure la meya anima en aquesta
momentsa &a com una fosca masmorra, amb un temor engrillonat al fons •••, el
temor que em persuadeixis a intentar una tasca que no s6c capa~ de complir.

-Escolta: t'he estat obse:rvant des que ens vam coneixer, ara fa deu
meses. Durant aquest temps, t'he sotm~s a diverses proves, sense que te
n'adonessis. I quina conclusi6 n'he tret? A l'esoola del poble vaig veure
que complies puntualment i efica9ment una tasca que no s'adeia a les teves
inolinaclons ni als teus costums; vaig comprpvar que la compliee amb oapa-
citat 1 taote. La serenitat amb qu~ vas rebre la noticia ••••••• que t'ha-
vies tornat rica de oop i volta, em va fer veure que no et tempta l'afany
de luore. En la resoluda prestesa amb que vas dividir esponttmiament la te-
va fortuna en quatre parts, be i reaervant-te'n tan sola una par a tu, 1
renunciant a les altres tres en nom d'un abstracte sentit de la ¡•••,*.
jued,oia, hi vaig reconeixer una anima que s'adeli te.en la flama de l'ab-
negaoi6 i del sacrifiQi. En la docilitat amb que, en demanar-t'ho, vas
abandonar els estudie que ttinteressaven i et vas dedicar a un altre per-
que atintereasava a mi, en l'aseidu!tat amb que l'has seguit, en l'ener-
gia que has posat per vencer les dificultate, h1 reconec el complement
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de .les quali tats que jO busco. Jeme, ets d~oil, diU.gent, desinteressada,
lleial, constant i valerosa, molt amable i fins i tot heroical deixa de
me~stenu-te .. t 84 que puo confiar en tu sense reserves. Series una in-

superable directora dtesooles indies, i ltajuda que em prestarles prop lea
dones d·aquell pafs seria inapre.o1able.

El oerola de farro stestren,yia al meu entorn. La persuas16 avan98va,
lentament, per~ segura4 Els darrers mota d ten St John ccmeneaven fer-me
veure COl!! era. rela,tivament fac!l el caro.!que abans em semblava infranqueja-
ble. La meya tasea, abana difusa i prOblemhtioa, ara la trobava m~8 sanzilla
e adquirir una forma definida sota la saya afai90nadora ml!. Ell esperava
una rasposte...Li vaig demanar que 111 'ho de1x~s pensar durant una estona,
abana d'arriscar una oontestaci~ definitiva.

-Dtacord -va respondre.
I, ... despr~s de posar-se dret, s'allunyl fins a oerta dist~noia oongost

en~ins 1 es va ajassar damunt l'harba.
flS~O oapa9 de far el que ell vol, ho reconee -vaig pensar-, sempre 1

quan la, salut mtho permet~s. Per~ jo cree que, sota el sol de 1 ':tndia,la
meya vida no seria llarga. I aleshores, que? Aix~ a ell tant se li'n d6na.
Quan ro'a.:t'rib&s1 'hora, renunciaria a mi, amb tata sereni tat i calma, per
deixar-me a mena de D4u. Aixo &s 1ndubtable. En partir d 'Anglaterra, aban-
donaria un pata que estimo, per~ buit per a mi, ja que en Rochester no h1
~s i, ni que hi fos, res no canviaria en la meya vida. Ara he de v1ure sense
s11 Res no ~a tan absurd com esperar, dia a dia, un impossible canv1 de
la situaci~, que am permetes de reunir-me amb el meu estimat. ts cIar que
(com diu en St John) he de oercar un altre 1nteres a la v1~ par tal de
reempla9ar el perdut, i per ventura existeix una ocupaci~ m&s digna que
la que ell mtofereiX? No ~s, pels seus nobles prop~sits 1 las sevas sublims
oonseqU~noies, la m~s adient per omplir el buit que daixen els afeotes
fraoassste i les esperances frustrades? Cree que bauría de dir-li qua ae-
oepto, i

J
aixo no obstant, tinc por. Ai! Si m'uneixo a en St John, renun-

430
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010 a.la'roeitat de mi mateixa., ;1. si me·n vaig a l'hdia, em condemno a una
mort prematura. 1 eom s'omplenaJ'lltinterval entre Pana.da d'Anglaterra a
ltlnd~, i de l'india a la tomba.? Oh, aix~ ha s~ perfectament b'l Tamb'
a;1.X~ ha veig clartssim" Em basquajar' par complaure en St John fins que
em facin mal ele ossos •••, el oomplaur~ fina al m~im de les sevas esperan-
ces. Si metn vaig amb ell, si faig el sacrifici que m'imposa, el far~ abso-
láta.menta hi 'posar~ al oor, les entranyes, la víotima seneera, a l'altar del
sa.cr:l.fi~:t.El1 nomfestimal"! mai1 per~ erod.ona.r~la seva aprovaci~. Jo 11
mostrar$ energías que no coneix, recursos qua ni en sospita l'existencia.
S{, tine torces par treballar tan .... ~rduament e~m ell i amb la mateixa
enduranys ..

«Pue, dones, conse~ir al que em demana, per~ he de fer-me a mi mateixa.
una advertencia, 1~s que, si b& em demana qua sigui la seva.muller, no pot
oferir-me un cor d'asp~s oom no podría oferir-me'l aquesta rooa gegantina
que ea dre9s a la riba del rierel. Ell m'aprecia com un soldat aprecia una
bona espasa, --** va-tiho aqu!. No estant oasada amo ell, a~b m·~s igual.
Pé1·~,ha de deixar que fao). la seva, que post fredament en praotica els
seue plana, m1tjanpant la oerimbnia del matrimoni? He d'ostentar l'anell
de caaada, suportaJ:'totes les formes de ltamor, qua (n 'eat10 segura) ell
observar~ escruPQ+osament, i saber que l¡anima ~s absent, en tQt aix~? Po-
dria acceptar las saves man~festaoions dtafecte, aabant que s~n aacrificis
:fets per qüesti~ de prinoipia? No; acceptar aquest martiri saria mona1;ru~s.
Aixo no ho far~ ma1. Podr1a acompanyar-lo com a germana saya, pero no pas
ooro a esposa, i alzo &s el que l~ dir~4"

Va1g mirar cap al pujolt 1311 continuava ajassat, corouna 001 na astas-
sada. ~ el oap tombat devers mi i m'observava amb els seua ulla ar-
dents i penetrants. Es va aixecar 1 vingu& al mau costat.

--Estic disposada a anar a l'india, pero oonaervant la meya llibertat.
--Aquesta rasposta requereiX ~ aolar1ment --va dir el1.
-Per tal com ro'has adoptat com una germana, continuar~ essent-ho,
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Ell va bra.ndar ()1 cap.

-Una f'rate:m.ita'\adoptiva no ~s viable en aquest caso Si fossis la me-
va gQ~mana de ver1tat s~ria difer~nt: mtacompanyaries tut i no busoaría es-
posa~ 1'&1"1> en les nostres c:irC'Umst~ncies~o b~ la nostra uni~ ~s consagrada
pel matrimeni, o no pot exista. Malta obstacles ho :LFpedeixen. ts que no

hó valla, Jan.e? Medi ta ...no un moment., tu que tens seny.
Ro vaig llladi tar, per~, amb to·t.,el senyJÍ'no em deia ,.Üno que no ens

estim~vem corohaurien dt9stimar-se marit i muller, i, par ~onsegUent, arri-
nava a la GOllolusi6 que no ons hav1em de callar. Aix! 1i ho vaig dir, bo i

afegint:
-St .JQM, O!O et co'nsidero cea un germa, i tu a mi com una germana.

Continu9m com fina ara.
__ o pot ser, nQ pot sal'--va replioar, amb anergia--. Uaa dit que

vindrios amb mi a l'tndla: recorda-ho •••, tu ha has dit •
•-Amb una condici&.
--B~, b~. Respecte al punt prinoi 1 --partir amb mi d' glaterra i

cooperar amb mi en la tasoa futura--, no hi has posst oap objecci¿. Per
·t;al.com has censentd t a empunyar 1 'arada, no has d 'enretira:c la roapSI'

causa de petitesconsideracions_ Nom~s has de pensar en la millor manera

de realitzar la tasca, prescindint deIs teus desigs, inolinaoions, santi-
menta :l. prop~sits, par tal de consagrar--ee enterament i amb tates les for-
ces a la m1ssi~ de servir el teu Mss:t:re..Per aix~, has de tenir un ooadju-
-~or, que sié,,"Ui no paa un gerID~ -ja qua ~s un ll~ measa fluix-, sin~ un
marit. Quant a mi, tampoo no necassito una germana, qua un dia fina i tot
:podria daixar d?estar al Qeu aoetat. Necessito una esposa, l'única co1.laba-
radora sn qui jo podr~ influir COJll cal mentre visqui i consarva-r:al roeu
cosrtat fins a la mor'ti.

Em vaig egtramir mentra el1 parlava. ja u semblava sentir aquella in-
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flu~ncia fina al moll de ~ l'oa •••, com si m'atenal1~s ela membres.
--Busca una altra persona, St John, una persona m~s ad~quada par a tu.

--M~s adequada per ala meus propbsits, vo1dr~s dir: qua s'adigui a la
mava vocaci~. Torno a repetir-te que no busco a plement la consol't, amb
tote els egoismes de l'eap~cie, sin~ la missionera.

--1 pota trobar-la en mi. Jo et donaré totes les meves energies, si
aix~ ~s el que veIs, per~ no la meva persona, que per al missioner no seria
m6s que la clofolla: par a tu no tindria cap' tilitat~ deixa'm conservar-la,
dones.

-No pots ni deus~ Creus que seria grat a D~u un sacrifici a mitgss?
ts la causa de Déu par la qual advoco i ~s sota la seva bandera que erobull
al1istar. No puc acceptar, en nom seu, una devoci~ a mitgesj ha de ser
abeo Iuta ,

-Ofrent}r~ al meu COl'a D~u -vaig dir-. ~ no el necessites.
~o juraria, le~tor, que n~ hagu~s posat un cert sarcasme reprimit en

e to anb que ho v ig dir 1 en. el sentiment que hi vaig posar ..Fins alesho-
res, havia temut en St Jo1m en silenci, parque no 1'acabava d 'entendre.
M'ha.via inspirat un. temor reverencial, perque em mantenia en el dubte. Fina
a aquell moment, no hauria pogut dir que hí havia de sant i qu~ hi hav1a
de mortal en el1. Pero, en el curs de la conversa dtaquell dia, havía reve-
lat el seu caracter: l'analisi de la seva naturalesa es produla davant ela
meua ulla. Veía les seves feblesea, i les coroprenia. Vaig entendre que, as-
seguda on m1estava, al bruguerar de la riba, i amb aquella arrogant figura
al davant, em trobava simplemont ala peus dlun home, tan pecador corojo.
Havie.ca1gut al val que cobria la sova intranoigemcia i el seu deapotiaroe.
En haver descob~rt aquesta de:fectes en el1, erovaig envalentir. El veia com
un igual -arnb el qual podía discutir- i, si no m'equivocava, podria re-
sistu,.

En sentir ela meu... darrerla nota, es V8. quedar oallat, i jo erovaig

atre.Tir a clavar una llambregada al seu rostre. La seva mirada, fi ta en
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la meva , de seguida va eJtpressar una severa sorpresa i une e.suda inte-rrosa-
ci~, coro si digu~s~ 11 Ai:x:1que ets sarcastiea, i ho ats b!!!!l Que si i-
ficaaiXt>?U

-No hem 'ítf¡ d'oblida:r qua a~1.<.est ~s U11 aasumpüe g:l.'eu -.va dir, par fi-,
C.

un assumpte que no el podera tra¡tax a la lle-ugera senas pecar , Cenfio, Jano,

que parles seriosament quan dlus que ofrena.r~s el teu COl' a :O~'lU no demano
r-es mt1-s.Un oop deixie de pensar en eLs hornea, per pensar en el regna e6pi-
ri tua.l del Creado:?" l'ex,pan,~i~d taque~;t ragne a la terJ~a sera el teu lJnie
objeete i la prinel.J?e.lfont de deli t. Ja Ve1.lr~1I3 l ';Únpetuque donar la uni6
f:ísica i espiri "ÍI'\lalen el matrimoni als teus e'sforyos i als meus, perque ~s
l 'tÍnicauni~ que a·torga U-1'l oaracte.r do pezmanen't conformitu·t al dest! i als
de ignis dels ~ssers humana, par- sobre de tots els capricil~ tl'ivials: per
sobre de les pati tes dif'iculte:GS sentimentals, deLs esoru.pols, de la forya
o de la tendresa. de lea simples i.nclinacions personals ....Tant ~s aix:í,
que f'risar~a per consumar aquestaUIli6 1mmediatament.

- De veres? -vaig fer, secamont.
1 vaig contempla:É les SElves bellea i harmoniques faccion.s~ per~ estra-

nyament imposants en la seva severitat; les saves celles, imperatives; ela
seus tilla, hril1a.nta i profunda, eser tadora, sense cap mena de dolceaa;
la seva. alta i majestuosa figura, i em vaig imaginar convertida en la ~
eSEosa. Oh, no, no he seria mai! Podria ser la seva ajudant, la sava e ara-
da., i tot aniria b~. Travessaria J.'ocea al seu costat; el se~ia als pa!tsos
que banya el sol d'Ol'ient, als deserta asi~ties; admirarla i emularia el seu
valoTt la. seva doY()(:i6:l la seva energia; t.'1'adaptariahur í.Lment al seu ..e
tratge; sow.riuria iropassible davant la seva inextirp b'le aLlbioi6; el ccri-
sideraria com a cristia, no com a homej apreciaria profundament 1 '1!:n, i

m'oblidaria tranquil.lamen de l'altre. hl seu costat, en aquestas condi-
cions, pat1ria sovint, sens dubte, ja que el meu eos estar1a sotmas a un jou
feixuc, p~ro el meu COI' i el meu esperit serien lliures. Se pre tilldria un
raco de la meva animaon refugiar-me, una sentiments indomits a que rec6rrer
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en momerrtsde soli tud • .Aquest 1:'0.06seria ben meu, i al1 mai no i tindria

acc13~: la aeva aumtcri tat no podr í.a pas marcir els sentinlents que all:! d.ins

es desenvoluparien ufanosos, t mai no serien afollats pel seu pas marcial.

Pero~ en canvá., SBr la eeva muller, romandre sempr-e al seu costat, viure

sempre sotmesa, eonstrenyida, oblig~da a mitigar el foe de la meva natura-

lesa, a mantenir-lo sempre oeult, sensa profe:uir [aí ni un crit, per b~

que 1 flama an~s devorant-me Les en tr-anyes ••• , aixo, em result, 1'ia i:Bsu )01"-

tabl~o

st John! --vaig exolamar, en arribar a aquest punt de lea meves

meditacions.

-- 1 'b~?--va r~pliear, glacialment.

-He de repetir-te que conserrteáxo 11iurernent a acompanyaJ:'-tecom a

ajudant de la missi~p pero no pas com a esposa teva. ~o puc casar-me amb
13i -

tu 1- sel:' par-ti de tu.

-PeI'~ cal que ho siguis, una part de mi __va insi tir-.-, al traruent,

tot aixo no t~ cap e:entit .. Corn puc jo, un home do gaireb~ trel1ta anys, enG

dur-m3 a l'tndia una noia de dinou, a no ser que sigui la meva osposa? Coro

pOdr:!emviure sempz-e ju:n:bs, de vegades +o t.s dos s lE> i de vsgade s enr ig

de tribus salvatges, sense ser casate?

-Ateses les clhrcumst~ncies -vaig r-aspondr-e , preetao1ent-, perfecta-

ment b~, tan b~ com si fos la 'teva germana de veritat, o s:i .plement un

saoerdot amic teu_

-No puo p.r0s~mtar-te coro a. germana mova, perque és ben sabut que no ho

et s , Ene exposar:tem B. daspertaT sos]¡i tes caIumní.o sea , De m~ea m~s, per b~

que tinguis la mentalitat d'un home, tens el Cal' de dona í •••, aixo no ho

pots RV'iWll'n' oanví.ar-,

---s1. que puo -vaig afu'méU", ambdesdeny-. Tino el COl' de dona, per

no paa pe1' a tu .. Par a tu, nom~s tir.dr~ la constancia d 'un camarada, la

franqueea ~QiRB~ la fidelitat, la fraternitat d'un soldat, si vols,
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el z-aepec te i la flubmissi6 del ne~fit envers el sou 1iDrofant~Per~, ros

més, no tingu1s por.

-Aix~ ~6 (jI que ju '\Iu11 --va fe.t', 0001 s" ..,..al'l~6. ' e11 matoix--, o.i-
X~) és y.reoisaJJent el qUH jo vu l.L. 1 e,í~ietelÍ:iCend'al tres o' ¡; taclG3, q re cal

abatl's. Jane, no te "n perJ,edira¡¡;, de Cf ar-te amo mi, en pot accar sagura.

Cal que ens casero••• t ;ho repeteiXo2 no M, ha cap al tra so.,-tida. 1 sens

dubte, despr~s del cas~menv, naixera lfamo~ qua dona¡'~ oeutit a la ill'li6,

fins i tot als teua ull~.

--?¿enyspreo el teu eoncafte de l'amol' --vai/! r :flicar, senno POd,9":·'.10

evitar, aLnora que m+aáxeoava i m'estin-colav'a d'esquena oorrtz-a la .rooa-- •

.:...enyspreo el f'a Ls au;ol' que .:ntofereixas..,", di, .3t Jo n, i ta..!.b6 st r::.el'ly..;-

pz-eo a tu par oi'erir-¡¡¡e I J •

BU!va mi 'al' fuaroant, serrant els llavis. r~oera possible de dir si

as tava i\.u·i6s o sO:C'pr~s,tal era el dorr.ini que exer o.í.a sobre el aeus enti-

434 ments.

--~o haurie esperat mai una cosa així e tu --va fer--, ni CLac barar
fe·t res d.ígne da menyspr-eu ,

Emve,ig sentir afaotada pel asu to tan ols: i eetupef'ec üe per la

aova (¡alma.

-Perci.ona'm que m'hag'i expr-esua t així, Si John, per t, en ten::; la

oul pa, que t' hagi par la t tan rudement. !Ias in trodu!1t un te;¡,a cebra el qLlal

discll13,pem .... , un tema que 110 hauríem de :tocar mai: el sin,ple es: ent de 1

parauka lor és la poua 6 la discordi per a nOGaltres. Ouan la rcalitat

f" d • '" ~ -1 ?'C t.i ~ ? - t· + ~ens re s 'Cocar e »6US a terra'lque r'ar aen, b 0M Ar.S .. en, r~O!IJ. se z.na v ccaa ,

oblida el te-u ,projec~e de :..at:rimoni.."

...... .1.11'0 -va r€l::J»onre ell-, pe:..'qu~ ~s un pz-oj ec te en que hi xmco r'a

moLt de temps, i l'únic que em per .etra de dur a ter.r.e ele: moue gz-ane pr-o

aeomiadar-me dela muics que hi tine. ~r~ iora una qui.ze die. profí~u

aquest temps per reflexionar sobre Di.a~eg~~~MBW
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no oblidis que, si la www@8es rebutges, no em rebutges a mi, sin6 a D~u.
Pel men conducte, Ell t'ofereix una noble activitat, que nom~s podres rea-
litzar si et cases amb mi. Si et negues a ser la meva esposa, et condemnes
a seguir un cam! d" egoista tranquil.1! tat i de ceguesa moral. ::as de tre-
molar de pensar que, en aquest cas, et eomptaras entre els qul han renegat
de la seva fe i han de ser considerats pitjor que infidels.

Va tornar a girar-se'm d'esquena.
"Mira. cap al riu, mira cap al tur~."

A horas dtara, tots els seue sentiments s'havien agombolat al seu eor:
jo no ez-a digna de eon~ixer-1os. t'entre eaminava al seu costat, en retornar
a casa, jo llegia perfectament en el seu silenei petrí el que sentía per mie
la contrarietat d'un tem:peraman"t auster i deBp~tic, que trobava resist~ncia
quan esperava de trobar submissi6; la desaprovaci6 d'un cara.cter !red i in-
flexible Que descobreix en l'altre sentiments í punts de vista amb els
quals no pot s1mpatitzar.En rasum: com a home, hauria volgut sotmetre'm

. davanta la seva voluntat, si b~ ooro a eristia sinear es mostrava pac~ent la
neva contumacia i em concedía un lJ.arg termini per reflexionar i penedir- ,e.

Aquell vespre, després de besar les seves germanas, ni tan sols em va
estr~nyer la ma i abandona l'estan9a en si1enci. Jo que, si b~ no ltestllnava,
l'apreciava rnolt, em vaig quedar tan dolguda, que les llagr' es actidiren
als mauz ul1só-

435 --Vaig que tu i en St Jchn us hau disputat durant la passe'ada, oí,
Jane? --va fer la Diana--. Pero, "ves: secur que encara és al passadís, es-

perant-te. ~egur que vol :er les pauso
En circt;.mstancies.serublants, HO séc orgullosa. Prefareixo sentir-me fe-

119 ab~~s que ~Jantenir una actitud altiva. Vaig sortir al passadís i vaig
trabar el meu cosí al pau de l'escala.

--Bon~ nit, 't John --li vaig dir.
--Bona nit, Jane --va contestar, b calma.
--Aleshores, estrenyem-nos la roa --vaig afegir.
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Amb quina fredor i quina deaesma sr:, va p::,~mer els di ts! Estava pro-

fundawent disgustat pel que havia passat, i ni l'afactava la oordialitat

ni el cor..IDovienles llagrir:ea. No ser-den de res els so. riures ni les fra-

se afectuoses per reconciliar-se amb ell. Aixo no obs tan t , COL) a. bon cri.J-

tia havia de n.oetr-ar=ae pacient i ser~, i aix!, quan li vaig preguntar si

no en perc...cnava,contestb que :-,ai no r-acoz-davaleo ofon"'9s que 11 feian,

i que no tenia res a perdonar-me, ja que no l'havia pas ofes.

1 després d 'aquesta rasposta, se "n va anar , Jo 'hauria estirnat .. s

que in 'hagu~s clava tuna buf'etada ,
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CA 1TOL TRENTA-CINC

436 1 tendemh., no se In va anar cap a C nbrLdge , com havia anunoiat. Va ajor-
nar la partida tota una se tn.ana, durant la qual em va demostrar quin castig
tan sever pot infligir un home bo , pero r!gid, conscienoi6s, pero i...p.LacahLe ,

a la persona que l'hagi of~g. San se exterioritzar hosti~itat, sense ni un
mot de censara, va saber palssar d'una manera palpable com havia deoaigut
jo en la seva opini6.

No és que en St John posse:Ls un asperit de venjan9a anticristi ; no ~s
qua fos oapa9 de tocar-me ni un cabell, per molt que hagu~s po t fer-ho.
Per natura1esa i par principie s'oposava a la vil satisfacoié que proporcio-
na la ranc~nia. Havia pardonat la meva inj~ria en dir-li que el manyapreava,
tant a el1 o ID al seu amor, pero no havia oblidat les par-aul.ee , i. no les
oblidaria mentre visqu~ssim. El seu eeguard em deia olarament que flotarian

';~*~;aen l'aire entre el1 i jo, que les . en la meva veu sempre que 11

parlés i qU8 ressonarien en cada resposta que ell em don~s.
No deixava de conversar amb mi i fins i tot e damanava, com de costum,

qua rr.'acost~s al seu escriptori, cada matí; pero jo temía q"e l'home corrup-
ti.ble que hi havia en e11 es complagu~e, sense que el seu esperit eristía
ho co .partl~s, a posar en evidencia en tetes les seves ::rasee i aotd tuda,

apar en tr.en t iguals a les ne sempn e, la T:'.ancad ' interes id' apr ovao í.ó qU9

a,ane atorgaven t.::.na mena d.'auster eneant a la seva se eritat. Per a i,
havia deixat de ser de earn í ossos per esdevenir de ~.arb.!'3.Jls seus uLls
eren unes gemmes olav s, fredes i brillante, i la seva llen a, un sin.ple
Lnstr nen t per enaaonar i re s r::~s •

l'ot aixo constiiÍ'u5'.aper a mi una tortura, una refinada i perrr·anent tor-
tura, que eneenia la meva !ntima indignaoió i ero causava una pena tan gran,
que aro deixava e~clafada. Vaig comprend:re que, si :z¡'haguéscasat arrb ell,
a uall heme bo i pUl' com 1 t aigua d 'una deu rroLt rond a, ro'hauria metat en
molt poo temps, sense vessar ni una sola gota de sang de les meves venes
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1. sense que la seva .... consoiencia, clara oom el oristall, exp r' lent~s
el más lleu remordiment. Ro vaig comprendre, sobretot, quan vaig intentar
la reconciliac:L6",No va corraspondre a la meva oompassi~. Ell no patia a
causa del desacord ni aneiava la reconciliaci~. :..ésd'una vegada, les meves
11~grimes caigueren a la p~gina sobre la qual ens inclinavem tots dos, sen-
se que 11 f'essin mAs afecte que si el seu COl' hagu~s estat de padra o de
metall ..En canvi, amb les sevea germanas era m~s afectu~s que de cos tum,
com si, teme -t que la simple fredo¡" no fos sufioient per t:'l!l!JI'Ñrpw~. f r-ma

~. ~sentir laseva indiferencn ..a, de fer-m 'ho notar m~s viv ent pel oon-
trast. Estio segura que no ho feia paa per maldat, siné per principia.

La vig!lia de la sava partida, el vaig trobar al jard!, a la posta del
sol, igrecordant que aquell home, per molt distant que ara es mantingu~s
respeote a mi, en una ooasi~ mthavia salva"'c;la vid.a i era, de m~s a més)
el roeu oos~, em vaig sentir impulsada a fer un últim intent da reouperar

\./la seva amistat. Quan va arribar vora el reixat, me 11 vaig acostar i, san-
ee donar-hi voltea; 1i vaig dir;

437

b mi. Fem--St John, em sap molt de greu que encara astiguis enfadat
lee pausF i quedem tan amics com abana.

--Jo creo que ja ho soro--va respondre, sense immutar-se.
¡ continuh contemplant la lluna, que aortia per lthoritz6, ooroho havia

fet fina aleshores.
~o, Si; John, no ho sorocoro ho ~rem abana. 1 tu ho saps.
_ Ah, no? "stllsequivocada. Per a meva par-t, no et deeí tjo cap mal,

sin~ tot el b~ del m6n.
--Ja ho s~, St John, perque no st oonsidero oapa9 de desitjar mal a

n1n~; per~, oom a cosina teva, voldria que sentlssis per ro una 'ca ~s
d'estimaci& que aquesta mena dtafeote filantr~pio que fas extensiu a tothom.

--ts cIar --va fer--, ~ teu desig 's enraonat, i jo disto molt de oon-
siderar4te com una estranya.

Ho va dir en un to tan fred i amb tanta tranquil.litat, que em vaig
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.. m.¡otifi", t' .... IlO.r~a4a. Sl .'h&fN'. 4eiUt gQlar ,.la impulsos
. ..' ~"'..."' . . .

d.el DI- ergo11i la _va ira, 1'launa d..uat. all~ plantat 1mm.tlatament,. '''- ,

peH al..,. C)~.a.n .1 ~. iD~.l"~ Ya te , m'. tez,. • qu.lls _.ti-

ment•• Je edIU.r.... JI" .t la :ia ll«'neta i .1.8priAoi»ia el.l meu

0081. 1m 4It.apaava pe la. einls~att que .elOl'ava d 'al11>., •• ·lie

da "'. .' 4o.,.~8, tan~at el j.."81 t· el. r. e _-la~ .

. _ Bem" _ar~s cl·aq'! ~era, St JohD? 1 , ..• 'Ji ne1a a

1'Iacu..t 81D '.izaru alai. .~ d,~~ oa, puada .,. _ble • l••.'.., ............. el·. _alal· l_
o ~ '''~ •

_ s........ ~.·'11811.,.". 'a ~ a 1·fa«&-. /1 ., Com? ...- . ,,' ,", '.~.-: " ._:~, ..-\ .. :.\.,~ . \,. "~-,-

ttU, '

-Tu .-'e1Jt has 41t que nopeula a no 8~~"._ .a ••
." _;, .." " ',.1'

_ J • e' "18 0"- _lt Q' ,ti " ta r •• 1u I ,

las ... t -.1,l.otel-, l'.~lc~a ,ue'ped.eD oauS&I' les glaeW.
. . Y." ..

411 pe "•• 4. 1•• p.r"e. f're4e.?·Oi la B"'a,ka 'a.l'.f.ote de la
•. '._ ;~ '.' __',"' .: f¡ • .; •. ': '.

4~ .. t' ella ele .. e ele1·_pllment d.'UDa mar ele gla,?'
..:.-, ~' . . . ".' . ~.~ . /

~o, St Jao, no ea ... . .. , ambtu. M'at.eno a la meva.r.aoluo1'.
~ . .', : .' ":'.. r, "'-

L' al.1au va 8~9ar UJia m.o&•• , per' ,eJloU'a .tal taYa l' e.tÑpl t tl-
. . \,

Df,il,.
-'1" presuntar' una v..... m,•• p~r qult t'b.i ~etl1s.8?

• ~_'"". ..." o •

,-.lbBD,. -vaig,;r~spOl,l~_, perqult DOm~•• tlmAv.s. Ara, J.... ~ ,ua81
• o' '. ¡r ~ • )

m'~ • SI. _ ea~ •• _ _ t!a. Ja .'.tU....., ara.
'·I1e al...... l l•• pl te••• 1&,YaD pe.a bleDGa 1Ul ;papU'.

o,' • ,,' .'

_ ' •• tto .... t? Lee te injustas

i nola •• Dela_ 1. 4·~ miII .. ~_ ~~

, .. iD' • ~ l'Ia ... U .. pera 1 .... 111"__ ftDa •

.. te T ' ••t.
Tot .'havia aoabat. En intentar d'esborrar el'aquel1 esper1' ODStiDat

.' . .

les marques de 1'otensa anter1Gr, no hav1a tet ••• .,u. de1xar-hi una 1mpre...
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s14 m's toada, graYa4a al 'oo.
-Ma Id e .'0Ü1aI'~ - .... clR-.,,' •• ta4.1 u neoo111ar-me

_lt .... Ja "iC ,uf. !~oóns14er•• una en.ld«a .

Allt» no ... '.rm'sQ.\l. empitjorv 1.s ee••• , ,,1',., hav:i,aJO•• t .1 ü t
" .,

a la placa. S. 11 van oontraur. ele llavi. .sblaiaat., :1 ~ oompren4re

q,lÍehavla atiat enoaram'. la .ava,. t~1"ria1ra." El ev .... va enoonglr•
• '"1 ~,f .' • . ••

~lDterpl'.te. mal... t 1.s ....... )aI'~l •• -vais ou1tU' á Idesir, 110.

pl'en.nt-11 la ml-. )le ,h. tiap-t iDteD01& dto~.n~e·t Di .. 'uu-......
'1"llo prometo.

V 1u •• 4s amU' t 1 ya earetU-ar am' t la seYa .-
,",.' ~~'

4.1.......

_ ~l ,.e retir •• 1. lleva pom... 1 .0 lI'aoompalVarasa l'ha1a, oi'
'" ' .

-.a t.r, 4•• p~'sd 'UIla llar8a pausa.
• ,ó-'; •.

-sf, t'aoOJlPaD7ar4,CIMa ••• 1.1üo.M.ol'a téVa ...... r • .,.ntr•.. . :

Va - .. u ,""'t .:11e.ol. Be •• bri. ÜZ' ,daa 1le"_ &1&1ihHD, "

la )I.tura i la GrlOta, en el ... bt.1--. clur~t .. u~ll iAtel'Va1'. Una ~).u!.-
,

•• 1IP¡u1U' U. "l.la,tn.va .1. ul1., m•• v ••• tr~.s embr•• 1.:1.te.qulen

.1 ro.tr ... 'P.r .tl ya 4tr.
-:lHaa t'b~, t.mosv"" oeearer., d.'absur4, 'u. _ tella .. Itera el. la

teva t aoOlllPaDT's'.1· ....... 1''lID beIM .. 1M. t. 1. lUYa. T'llo

vais var amltterm •• tan olara, Q.ueBO hauria 41t aa1 ,,\le _n_l.s
J' ~ l' . ','

• _ ter-ht. al.1u.l'. CG. "11. ~.1.,'(l. ta,~~.te~, .. - peu pe. _ •••~

11 'I'&l&' :1DwlToa¡d'e. -'84vW'ti.. lID to te rev.t en .1 ...... d.elen,
;;1, ..... ,-, ¡~ "::" . . .

d...... :1d. agat... bta ••
" -Ne 4tp~. &1Il:P,1e¡'i•• , St, Joba.' Fa. v.ve que .stas .-,r~. 4.1 ..

U9 t'h. 41t, ,el" en I'.allt.t no bo e.t' •• Bo ,. poaslble 'u., 8mb la teva iD-

teltllB'nola, 'no oompreDgUi_ el e Vull 41r. T'AOr.pet:1r' una •• ¡a4a m'••

•• tio U.poaa4aa su la teva a~u4ant" .1 .. Al••• 1a, ,m DO,U i. te..

_llu.
Va tonar a .,al.114il', p~, oo. aban., va ea .1' dolDinarla seva
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passió ..Amb er:lfasii calmosament, va respondrec
-Una ajudant del teu aexe , que no sigui la meva dona, no Ir. 'acompanyara

mai. Amb mi, dono s, no pota venir. Pero, si ets sincera en oferir-te, en
parlar~, quan sigui a la oiutat, a un missioner casat, l'esposa del qual
neoessita una coadjutora. La ~eva fortuna et fara independent de l'ajut
de la Societat, i ain evitaras la deshonra de faltar a la teya promesa
1 de desertar de la bandera sota la qual tthas allistat.

Com sal' el leotor, jo no havia fet cap promesa formal ni m'hav1a all1s-
ta,t sota cap bandera. Tal 1lenguatgs, en aquella 008s16, el vaig trobar

dlall~ m~s violent i deBpo~io. Vaig replicar:
--No hi ha oap deshonra, ni falta a prOmesa de cap mena, ni deserci6

de cap olaase. No tinc cap obl1gaci~ d' anar a 1 t 1ndia, i menys amb persones
estranyes. Podría havar-me aventurat a fer-h0 amb tu., perqu~ t'admi~o, oon-
fio ~mCa en tu 1 t'estimo com una germana. Tanmateix, estic oonven~uda
que, tant se val si hi a~ava &T.b tu o amb uns altres, no viuri molt de
temps en aquell clima.

-- Ah, tema per la teya vida! --va exclamar, tor9ant els llavis.
--si. D~u no me la va donar par balafia_-la, i comen90 de pene que,

si fes el que tu vols, gaireb6 equivaldl'1a a come tr-eun suioidio De -es a
m~s, abane de deoidir-tee def1nithrament a anar-ene tn d'lmglaterl'a, voldria
estar segura q e no puc ser lJ.és dtil aqu! que no pas en un aItre lloc.

-- I~'e vols dir'í'
-Seria in&til traotar d'explioar-ho, pero hi huna qüestió que em

orea un dolor6s dubte de fa molt de temps, i no puo anar enlloo fina que
ne m'hagi tret aqueat dubte de sobre.

--Ja s6 on tena posat el oor. Fer~ t'interesses er una cosa que ás
il.leg!t1ma i reprobable. Fa temps que hauries d'haver-la ob1idada, i ara
t'hauria de oaure la cara de vergonya en treuxe-la a r lluir. No té rela-
c16 aITib al senyor Rocheater?

El roeu silenci confirma la aava suposic16.
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__ Panses busoar-lo, el senyor Rachester?
-Nacess1tosaber qu~ se ntha fet, d'elJ$_. v
_.Aleshores -va :f'er-, no i~S eroresta tenir-te present en les n.eves

oraoions i pregar e.D~u par tu, perqu~ no t'apartis del oam! da la virtut.
Ero pansava havar trQbat en tu una de les elegidas. Perl> D~u veu ro~s enlla
que no paa als mortals. Que es fao1 la seva vo,luntat.

Va obr.ir la porta raixada, sort! ;i. es va allunyar an direooi~ a la vall.
Avie.t es va perllr9 de vi.sta.

En tornar al sal&, hi valg trobtm la Diana drete. al 008tat da la fi-
nestra, ~nb axpressió pensarosa_ La Diana era molt m~s alta que joa em va

posar la ma a ¡'eepatl1a i, tot inclinant-se~ eromirh amb ulls e'soruta-
dora.

--rane -va dir-, t11t1mament sempre estas pU.lida i agitada. .. Estio
segura que et passa alguna cosa ..Digues-me qu~ us porteu entre mans en St
John i tu. Fa mitja hora que us observo des de la finestra. Perdona'm que
1'9001 d f espieta, pero fa temps que ro f imagino no s~ qu~ H • St John ~s tan
estrany ••" 1

Va oallar. Com que jo no deia res,. continuEH
--Aquest germh meu en deu tenir alguna de pensada respeote a tu, n'es-

tic segura. Fa temps que at dedica una atenció que no havia demostrat ma1
per ningd. e es proposa? Tant de bo s 'hagu~s enamorat da tu. s aix~t

Jane?
-No, no ~s aix~~ Di -vaig contestar, bo~ i col.locant la seva fresca

roa sobre el meu fDont ardant.
-Aleshores, par que et segueix amb la mirada, i no te de1xa IDoure del

seu oostatti sempre busoa d'estar sol amb tu? La .ary 1 jo hem arribat a la
oonolusié que es vol oasar amb tu.

--1 ~s aixta m'ha demanat que sigui la seva asposa.
La Diana pio~ de mans.
__ Aix~ ~s el que suposavem i HapSR ••••• desitjavemt 1 et casaras amb
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811, le1, J... ? .lid 8. Cl~e4Ua a Augl.tena.
-No "l. pa•• 1x~, »1~. L'11a1oaM.a que busoa, eD propo ..... matr~

Di, l. ~bar ~' oól.labord..or. .f~", pe~ _ la aeva'taaoa • lt1nd.l ••

_ Gom?Pret'. que l'aooIlP8lll'~. a l'1adla?

--54.
_ h 1ID& 'bo~Z'1.1 -excl~. Est.10 .egura qu. DO hi. 'Y1ul.s Di Ve

,
.e.08. Bo bi vqia. Bobas aooecllt, 01 que 110,·'J .. ?

• '~.. • • • ~- • : "'>'1;. ~ .(.; • • \.,.

-Li be Ü..t que DO _ .• aaRia amb .,11•••
:' o" "" \,...-. '

- 1 • tha 41 t?. ..,..,.\." .

..,¡¡¡"protuDclaIIlat.Ea 1;eao. que DO m'bo p.rclouri. Mi, ,.1' ... ,•• m'~. ~~ .,..
'r1l1dat • ao_~~-loioom si t.a ~.

-Se....a UDa b:'~la, J~e. p _ la ~aaa qu. hav.rle. "'8 t......, la

fati." ••r1. iBo.s"", ua lat1ga'u. arria a matal't~s 1 'ot ;1 •• pe~.. -
.. . \~' . ~. , . .

D..... te a, i _ •• ct.bil. ID st J'" (tu .1- .1 ....) la-
• • • \o" . .'.. • .

88iblea, i ... eiZU'la cl'eaic1r-tetle a tu. De_t ...... i. "'0 ... Di
. .' ~~.

441 a I_H. A. m4s oal_. í.... tabl .... t, he •• tat que .'a .... ,.. el.
,1:. -.

te a r • ell .t "emm1~· Em le '\.l. hasi. tilll'l' .1 valor 'a Ult-ll
>

que ae. Vol tar e De l'.time., JaDe?

-,. aar1', DO.

~ Am\ "". ,'a 1111 x100t· 'DeD pllAtat.
. '\" :~.".' •. 1,;_ ,

-1 '0'&0 llet3.~ ja bo~. Di•• 0 tarfem bODa parella.
o' .-..;t" • ~ ' •r .

_ Ll.t~al Tu? Al ooa-,ull Bu .asa bon•• i m.... 'boDa. par enterrar-te

e. vida a Calouta.
1 va insiatir tu. _ uagu's 4.1 cap qv.alaevol 'lelaa ti'aoemp&lq'~" ••

• 1~, ,,1'8•.
-Ai%{ nra -vaiC ter-, ;pe-rqu¡'quan fa UIl Ilomaat 11 .. Mpetit ltefe-

rime.t ,4e .. rv1r-11 el. cUaoa, ha pÑat ~1 orlt al oel daV:aDt.la Il.Ya falta
. ~" .-~"..' " .

ele 4eoRua. Es :v.u que .... que U..prGJOaouna oo•• la. ueota ,~ .'ofe-
. ":'. "!'l. .., ~... ...

retxe a aoolllp~ar-1e aena. oaaar-Doa. Coa ~i jo De 1 thSfJ'l4a oons1derat
" • • ~ ;-l"

de. 4,el primer .011 •• " OGm UD germ~l
(.;
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__ Qu~ at fa dir que no t'estima, Jane?
--M'agradaria que sentissis el que d1u ello No deixa de repetir que no

vol una companya per a a11, sin~ per al serve! da l'obra a qu~ es consagra.
Assegura que jó s~o feta per al treball i no per a l'amor, cosa que sens
dubte ée varltat. Per~, en la meya opin16" sl no 8&0 feta par a l'a.mOl't
tampoc no ha s&c pe", al' ma.tr1mon1•.NO seria una extravagancia, Di, encade-
nar-te per a teta la vida a un home que nQm~s et considera oom una eina
útil?

--Seria 1nsuportable •••, absurd •••, forasaenyatl
--1 a1x~ no obstant --vaig oontinuar--, si b~ nom~s sento un afecte

fraternal par ell, 51 em vei~s for9ada a casar-m~hi, puc imaginar-me la
poasibilitat dtarribar a sentir un amor inevitable, estrapy i torturant,
parqu~ &s intel.ligent i, de vagadas, hi ha una carta grandesa heroica en
la seva aotitud, las seves maneres i la saya converse. En equeat cas., jo
seria awmmement desgraciada. No voldria que l'astim~s, i si iH 11 demostr~s
afeote, ja s oouparia de fer-me veura que era una cosa sup~rflua, innecas-
saria per a all i :t•• ,.w*.HI!IWJlBWwawlI. indeoorosa per part meya. Em consta
que seria e.iX!

--1 el cas ~s que en St John ~s be --va fer la Diana.
_ s be i un gran home, pero indiferent ala drets i ala sentiments de

la gent inferior, quan es traota dtassolir les savas vastes mires. Par
tant, val m's qua les persones insi ificants no ens intarposam en el seu
oam!, ja qua seria capa9 d'esclafar-nos. Mira. aquí ve. Et deiXo, Diana.

1 vaig pujar oorrent l'esoala, mentra el1 entreva al jard!.
Tanmateix, ~~w¡=iIRl:et~i*8:i:i.q~grnar-lo a veure a l'hora de so-

par. Ell es va mostrar tan ser~ coro de oostum. Jo havia pansat que amb prou
feines mtadre9aria la paraula;, i estavasegura que hauria ranunciat a la
idea del ro trimoni. Els ~ fate postariors van demostrar que estava equi-
vocada en ambduea suposicions. Se'm va adre98l' amb la cortesia da costum,
o el que havia eatat, darrerement, la saya manara habitual de parlar-me.
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Sens dubte havia invoca.t ltajuda divina par dominar la ira que jQ havia
despértat en el1, i ara creia.que m'havia tornat a perdonar.

Per a la lectura, vesprJ, pr~via a les er-acacna, va elegir el capito1
vint-i-u de la Rsvelaoit~ Era en tot mOffientmolt pQnwB plaent esooltar-lol
ma! la seva veu no sonava tan harmon1osa que quan brollaven daIs saua lla-
vis les frases de la B!bliaj maí, les aeve s manez-ee no eren 'can imprsssionants
en la sava noble simplioitat que quan anunciava els oraoles de D~u. I aquel.
vespre la sava vau adopth un to m~s solemne, m~s emocionan~, mantre el1
aeia al bel1 mig del seu cercla familiar (la llum de la lluna da maig pene-
trava a trav~s de la finestra sanse cortinetea i gaireb~ tornava 1nneces-
s~ria la claror de l'espelma de sobre la taula), inclinat sobre l'antiga i

f'eixuga B!blia; asorivia la visié del nou ceL i da la nova torra, o lle-
'ia les promeses de D~u als hornee, tot of'erint-los d'aixugar le savas ll~-

grimas, d'evitar-los par seffiprela mcrt, el mal i el dolor.
Els mote segtients Elm van impressionax, tant pel sau contingut, COm par

la quae1 imperoeptible altaraci~ de la v-eu d'an St John, i perqu vaig ob-
servar que, mentre ¡lagia, els eeué ulle es giravan cap a mi.

_'tAquell qui encá haretara totas les cosas, i Jo ser~ el seu D~u, 1

e11 ser~ el meu fillw Pero --llagia &nb veu clara, lenta~ent--, al tamor~s,
l'ineradul ••• atlira a parar al llao de foe i de sofre, que ~s la agona
mort. íI

Va1g eomprendre que aquesta era la aort futura que en St John auposava
que ~t96tava reservada.

Un to ealmc5s, cont:l,ngut, d tr1omf, mesola.t amb una grevotat supr-ema,
va subratllar l'enunc1aei~ deIs derrera vers1cles Bspl~nd1ds d'squell oa-
p:!tol. ""'1lector eraia que el sau nom ja es trobeva insori t al Llibre de la
Vida da l'Anyal1, 1 esparava amb nsia el moment posterior a la saya admi-
si~ a la ciutat on els rele de la terra hi duen llux gl~r1a i 1~~1rhonor,
on no cal qua hi orilli al sol ni la lluna, perqu~ la 'l~ria de Déu ho 11-
lumina tot, i l'Anyel1 ~s la lluro ture.
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Ea 1'8raoi& que ya ... 11' ~a leetura del oapfwl, hi va .v.D._ aMoar

'kv. la seya .narpa aowaulacla.u, •• ya aasvet11ar tot al aft •• 11 a.. bIa-
, . ~ . ...,: I¡

va que aaateDia uaa aura brega amb DIu, diepoaat a'v~noer. Sup110avatorta
, "1 .~,.:

par ala pobr•• ePeaperit, SUiat.. pér:,~. ,u1 vaD enate, el retorn -Di que
':..\;~~-; '. . . ,

toa a l'ons_a hora- pe. alaqui le.timptaolona del m&n1 de la oara
, . .~\ '.y .

•1. all~aren del out de la. s&.lvaoleS.,Interrogava, inatava, !m,lorava •••
. ~.", "'-,' _\,1.

La gravetat sempr. re 81:11 ta prollundameDtaolemne~De'primer, mentre eaoolta-

va &quella pregula, emva aootar, despr~., amtaa que oontilluava 1pu~ava

de ti, .D;lY~ ~~nt1r.oo~oguu, 1, tiDalmeat,vaig e~pe~imentu.~.,i6

«1 raverenoial. Evidentment, sentia atnoerament la grandesa 1 la bondat del. ,

.eu prop~slt, 1aquella qui l'eaoo1tave. Dopadian de1xar de sentir-les

tamb'_
Aoabad.ala pregaria, eDSvamaoomiadard '4111, que hav2.ade partir l' en-

..
dem~molt a'bora. La Diana 2. laMary, despr~s d'abra9ar-lo, abandonarenla

~ala" tot ooe!nt, sagoRsoreo, a una iJ.ls1nuac16·que-els va fer ell en veu

baixa. Je 11 va1g allargar la m' i li vaig desitjar un bon viatge.

-Or'oies, Jane._ Comaei';', tornar' de Cambri~ged'atu! a quiaze diese

Tindr~s temps, denos, per reflexionar. Si fes cas a la veu de l'orgull huma,
no i~sistiria que et oasesais amb mi, per~ Aom~sescolto la del meudeure,

" .". _.I
. ; .

i na perdo de vista el meuprimer objectl\u fer-he tot a major gll>ria de
. . :. :,.,' .. . ",

D'u. El meu)lestre va suportar' molt sofriment, t,.b4 jo ,el 8Uport.ar'. No
_, :: .. _,"'" !' ", ". '''''. ·:";l,j .•

puor.n1Uloiar a tu, i de:Lzar-te en bra90s ele la percl1ci&apenedeu-te •• "
... ~. : r

pren una deoia1', mentre enoar.. hi "ha tempa. aeoordal estemo'bli.gats a
• . " 1"':,> -,,::.,' • '.. .' , •... ,

obrar mentre és de dia, ja que "arriba la ni t en qu' .1nsdao treballa".
.• -. ".; .' ... ..¡;. .' ",

Reoordael f'at del ..10 epu16, en Dives, que va gaudlr el. le,. 'bemes oo.es
~ t.,! : • • ,,",' , .\:. ,

811 aquesta v~aa. D'~ etdo~ar' ... ; t~:.oe. par eaeellir el que 's millor

1 que niqd no et podr\ pr8lldZet
.j'

1, lJlentre enraonava, emvapos&1' la ma800ree1 oap. Hada ,..rlat seri6s,
. ''f''.. . i:"" . .

ambdo10esa, perl>el seu pesat no era, per oert, el d-un enamorat acar1ciant
la sna estimada, aRB el d'un p.. ter guiaDt una ovella eagarriada o W el• ~_,' .:te ~
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d'ua bae1 8UardAl oustodi_ti ttm~ que t,' al ••u oureo.Tot~CNJle de

táleni, .! Dt1m~D~8 DO aigal d'spo~~, 8JDbio1'BIIo twtio,
. ...-~.,. ":" " ': . -.;: '~-.';( -t' . . "':" ..~. . " . :!". .

sempreque s1gJli ~i,noer,~. 1l0~ent8IlUbl1Jq.,qu~ e. ,'En
".: - y 'o', .:1;-' • . • : ....., ~ ·"".\t..-.r,,' '.i!¡ •

.. ",e11lIlomént,valg •• a~ir vener.aol' pel'_ St Joba, UIl& ~I'aol' ~aa in-
....,. '. t ';-::.:.' -,' . -. ,', ".,. -'. .

tena, ~ue el .,., fmpetu em va l'e~~1'1l&1'al puat queturant tu1~ de ~emp.
,"' .', :" • • '~I" ~.;:. • , ~ •

hav4:a4"ugtt., Vata es~ar ~emptá4aa d."1%ar,ela rasistir-ma, a 4e1aar-m.
. .' .

uress.gu pel ()ol'raat dala savavoluntat 1m. &1 gorg da la eeva .%i~tt.n-
... ". .. .

oia 1 diluil" .... n .1la. 1m _.t1a gair.b' tan fortamellt PZ'••• to ara
, . '~' ' , '" ,

p.r .11, oom,hohav!a a.tat abua, d'. altra manera, par UD altra home.
, ~, ,

En teta d08 oaaoa m'hav!. oaptiDpt oomuDalt1mplata. Sl haau's 0.41t .n
•• lla oou1'; ~aur1. 0_'_ 1Ul~ 4e prao! le, sl '0841aara,oaurie _

,
UD aS'Ml'.. p41ot. A1% Hv:a1g __ ... reoor4d-ho ~b la ....... t qua

am~ .. olo.. el temp,aíen e11 ~Ilt, vata •• ar amb'~. inoOQoi_ola

4'.. 1011a.

Ya1. I"OIII&Il4I'e 1JDIM1t11IlOta .1 oODtaowd.l .. h1erotu.ta.
"0-

1

1m "Se o~1Ü1' ... 1•• 1Il.~.~~ .. tlve., '!a1c .. par- .la lleu. t 1 ea
...aia q~a'" a.Da8 ~OH'.,.par oOlltiD1iu11.1tat. L·im.... llal~ "SU1,

• '. . • t·· ..' :., . .•• j

al meu nt amb en St ~oJm- 'v._Il8Il9_ • a.biu-me aailale. D. law,
hu •.;, • • '~ ""'. .. ", ,;..

w't ......1. oaD!at. la ,*",11... 4 .mo.l , el. ~la em_na.... , ,~ __
" • • _:-",>1' .• .' • ~'~ -', •• !: ''':', ~ 'l'

_._ em..... va .rüa.. .u ... d.avot •• 1tI.va ü••il)aJ\'-U la viela, s· oRlen
, _ . '4;jt';:' '" "\.. ~ . I ~.. •

-
1•• ~rte. ele la mort 1 m'•• 11a l'.tualtat. S lava ,"u,,

- ~', .!....' : , .
par gau~ 4. l. pau' ...... , oalla sacrifloar \0 UD .'80. tota la fe1101tat

'l;. ...., "" '"":." • ' ,

tel1"l'aal., La aala s•• ·.par.:lZ1a plena"'.atr __ e. na1 •
~l '4'- .

- BopUl •• 4.oi41r-ho ... , ... m" pr.swatar el ml.s1 al'.
": t,. '. '. ~ .. •

Va a40ptc 1m:to atabla, albora que m'.tr.t... ..t cap a .11. Oh.. ~ -:: . .

quiDa tor,a hi havla e. 84,uell,aamabi11taia Jo era oapaf "e re.i.tir la ira
* - > ••• ~. - • •

4'. S~ Jeha, peri, en ouavl, .!Il ...1aola.... "m UD j o i:~ta 1:a.... '_'1-

1!tate ,üa' DOob.iant, DO 'e1Xava "e 1', D':lHr' tue, .1 ee41a ara, al .... . .. ~.. -~.'
~ .' .,.

..ta ma'. ,..411'1a, oar •• ~aria ~ el tet 4 'haver-me r.bel.lat a.....
. ..¿.. . • ....,':;. . :,; '.

- so elllDe' " .Una ho!' 4e pregari •• no hav1a canviat pae .1 .eu t8mparament,. -
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sin6 que tan soIs havia elevat el seu esperit.
--Ho podria decidir --vaig contestar--, si estigu~s segura que he de

caear ..me b tu per voluntat de D~u. Llavora t 'he juraria az-a pla:~ei;K,i
despr~s que pass~s el que vulgués!

Les meves pregaries han estat escoltades! --va exclronar en 3t John.
Em ~!a pr~mer amb rr~s forya el ca amb la con si sm reol s, 1 em

va rodejar la cintura amb el bra9, quasi con si m'estimé (i die ~uasi,
parque jo m&P havia

soLs en el deure _ Qua.nt a rr.i, em de batia .b la boira que enterbolia la
meya visi6 interior. En el f'one , jo desi tjaYa fe!"!entrrent de fex all~ ue
fas corc-ec te , i res m5s. Demanava al cel que eOI ostr~s el carr.:!.Estava
excitada oom no he havia estat mai. El lector jutjar1i ei el que va seo ir
tou o no efecte de la meva excitaci6.

La casa estava en silenei, pez-que cree que tothom, ..tre.t. 'en 't John i jo,
se n'havia anat a don ir. Vesr,elma s'osJ.languia, i la llum de la lluna inun-
dava la oala. Jo sentia els bateos accalarats i forts del meu oor. e sobto,
vaig experimentar una sensaci6 estranya, que em va ter tramolar al coa de
cap a pauso No va ser precisament coro una dasc~rrega el ctrica, per~ tou

una sensaci6 tan aguda, estranya i estimulant, que va desp'rtar
als meus sentits com si fins aleshores haguesain estat ensopits. Vaig res-
tar amb als ulla i les oralles atenta, mentre un estremiment em penatrava
la carn fina al' os 06.

445

~~~ has sentit? ,~~ has vist? --em va preguntar en St John.
Jo no veia res, pero vaig sent" olarament una veu llunyana qua crida-

va: " Jane! Jane! Nane"', i res m~s.
-- Oh, D~u mau! Qu~ ~s aixo? --vaig balbuoajar.
Hauria d'haver preguntat It On ~s aixo?", ~a que no semblava ser a la

sala, ni a la casa, ní al jard.!, ni al' aire, ni sota terra, ni sobre meu ,
Poro jo ho havía sen ti t , S:1. b~ er, re sul tava inpo ssi ble de saber on i de
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quina mancna l Arnb tot, era una veu humana, una. veu coneguda; estimada, que
jo recordava perfectament, l~ vcu de l'Edward Fairfax Roohester, parlant
amb una express16 d'agonia m de dolor, infinita, penetrante, eremp~or_s.
lii& - Ja vincS --vaig cridar-. Esperatm! Oh, ja vmc l

Vaig córrer cap a la porta i vaig treure el cap al passaü!s: tot era
fose. Vaig Gorti::' al jar 1. era aser.

- 0-.1.1 e sí' -vai excLsa.ar,

. L s yes de C1~s enlla e "arch len van re tonnan 01 aSG~ de la
meya progw.1.ta: rt On ets?u. Vaig eLcol tax. ,~l ven t xzu.Lava entre els ms
i tot era ~ l'entorn soledat i si1en0i.

tt 1,:9x.9. su orstioi~t ·-OH! vai¿ cli.r, nentr-e ague 1 es ectre e:3 dro~ava

tot negra a tocar dal negre tcix d la po~ta reixad&--. q~! no hi ha i1-
lusió ni bruixeria: tot ~s obra do la natura, que no ha f t Jas cap miracle,
ana ha ao tuat sobre el meu instin"(¡ .."

úhn; ue m'llúviéL se uiv i trcct;;;.va d'¿turar-me.
Aquell z-a el mo ent 'e:x:ercu-el l;JOU domilli. Les .dEl es f'aou teta e.staven
en tensió. L' aig J~:ohibir que era 'pre\~;unt6s res o que fes cep comsnta.ri.

Volia que e <leixEb sola. 1::11 'la oueil:' de saguida.~ C;:uanun t~ ener 1a pe:!'

oz- anal', mai no ás desobe!l.t. Vaig lujar a la meva habi tació, :J t:h.i va1g

an amb cLau, ·u.:i.gcau:r de genoLl.s i vaig rasar a la .eva maner-a, ben
distinta de la del zneu cosi., pe o no per aix~ menye feT'Tent. Em va semblar

qua es feia presen molta pr op meu un poderóa J!s eri t, i la neva an11':1a~

aera1da, ea prostrava ala saus peus. Em vaig alyar, Qes rés de la regaria
da gracias, ai b una resoluc'<5 adop-tada, i El .. , vaig GitaI', 11iure de ternora
i il.1~.inada, 'po~ es_ el' amb ansia que es fes de dia.
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446 Va arribar l'a1ba, i en vaig llevar. Vai~ estar enfeinada Q~rant un
parell d'hores, arranjant les co es de la mava ca bra, a la calai era i a

l'ar~ar1, per tal de deixar-les tal coro jo volia que quedessin durant la
.eva br-eu abs~mcia. 1entrecltant, vai sentix coro en St John sor-Ha de la
seva habitaci6 i s'aturava davant la meya. Vaig télLer que tru l.lé ..., por,
no: es va 1" itar a esllavissaI' un papel' par sota la por a. 1 vaig prond~e
i vaig 11eoir aqueste mots:

II/;.nit19m vas deiXar aobtad ent. Si tfhaguessis quedat una estona mé3,

hauries acabat aferrant la creu cristiana i oenyint-te la oorona dels an-
·els. Espero que t'hauras decidi , quan torni, d'aqu1 a quinze die. en-

trestant, roga a Déu que no et deixi caure en la temptaci6. El teu esperit
és fort, confío, pero la teva oarn, se- ns que veis, és debil. lo deiXaré
en cap moment de pregar par tu. Ben teu, St JoOO.1I

=======
fiEl meu esperit -vaig respondre, mentalnen - ~s prou fort per fer

el que és correcta, i la meva carn és prou forta ta~'b~, segons cree, pex

complir la volun at divina, tan bon punt se 'a faci evident ...alJntot caa,

l;,eréprou f'orta per sortir d 1aquesta nebulosa en que estic imreroa i tro.az

la lluro de la certi tud , "

:jrem a imers de juny, pero feia un nat1. freQ i r~fol. La pluja batia
la finestra. Vai sentir que s'obria la porta d'entr da. A tra és deIs vi-

bert per la boira que, a ·trav~s de l'ermot, menava a Whitcross, on a afaria
la diligtmcia.

JiR 11 n poques hores ..és, et segu oré per aquest rcataiX e 1., 00 ;{ es-
timat --vaig pensar-- ..~ bé jo agafaré la diligencia a lliitcross,ja ua
he de veure si encara em re ta res a fer a laterra, abana d abandonar-la
per sempre .."

Faltaven dues hores per a l'esmorzar. Vaig passar a uella estona pas-
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sejant lentament per l'estan9a, tot reflexionant sobre l'estranya i.pressió
que havia tingut la nit passada i que havia donat aquell tomb als r.¡eusplans.
Recordava la sensació que havia experimentat, b tota la seva inexpressa-
bIs raresa, la veu que havia sentit ••• Vaig tornar a preguntar-me d'on pro-
venia, tan vanament com abans. Havia sonat dintre meu, no pes en el món
externo E~ demanava si no havia estat simplement una pressió causada pels
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nervis, una il.lusió. er~ no ho podia creure ni caPü,. era com una nena
d'inspi:ració. Havia sobrevingut com el ter:,atr~mol que havia SO;10gut els
fonaments de la presó de Pau i Silaa, tot obrint les portes de la cel.la
on jeia la meya anima, rompent els grillons i despertant-la ce la seva la-
targia. Despr~s va rassonar tres vegades un crit en la meya orella esverada,
que va fer estremir el meu COI' i iswwa.8w~stWft el meu esperit, que res no
va t~mer, sinó que exultava de joia per haver reeixit en l'esfor9 que tin-
gu~ el pJ!lÜllI privilegi de fer, independentment del cos feixuc.

IfDtaqu1 a uns quants dies -vai.., meditar, tot resur:int els r:Jeuspensa-
lents-- sabr~ alguna cesa dlell, la veu del qual seffiblavacridar-me nito

Ja que les cartes no donen rasul tat, una gesti6 pe.rsona'lfara el fet.1I

j\ entre esmor-aávem, vai ~ anunciar a la Diana i la ~~ary que penaava fer
un viatge i estaria absent uns tres o quatre dies a enys.

-- Vas sola, Jane?
-;:>::f; vull veure o teni.rnotl ies d'un amio de ~ui fa temps que no en a

res.
~odrien haver dit, com estic segura que~~ensaven, que elles tenien entes

que no en tenia, d'amics, tret d'olles mateixe , car jo ho ha ia dit sovint;
per~, amb la seva innata delicadesa, es van abstenir de fer cap comentari.
NorH~s la Diana em va preguntar si em trobava en condiciona de viatjar,
ja que li semblava veuretm molt p l.lida. Vaig contestar que no tenia res,
llevat d'aquella inquietud, que esperava calmat ben aviat.

Ero vaig poder dedic9.l'amb trqnquil.li tat a acabar ela preparatiua, car
no em van molestar amb ,E1spreguntes ni conjectures. Havent-los explicat
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que no podia ser m~s explioita respeote al meue planst van guardar un ais-
crat i amable silenci, deiXant-me en la llibertat d'aoci6 ue, en un cas
semblant, jo €lIshauria atorgat a alles.

Vail';. eortir de .oor Ilouse a les tres de la tarda i 1'00 deuJ:Jr~s de lea

quatra ja era el peu del pa1 indicador de ~hitez-cae, es erant 11 e~'ribada de
la dil' ~ncia que hauria de dur-me al lluny Thornfield. ~n el silanci pro-
!Und deIs camine deserts i de les solitarias muntanyes, vaig sentir acostar-se
el carrua:tge quan encara ara mol t lluny. Era el mateix vehicle que, un any

aurera, rr..'haviadeixat en aquell mateix indret, en plena desolaci6 i de-
sesperanS'a. Va paz-ar (1U811 1i ¡raig fer el senyal. Vaig pujar-hlh: aquesta
vagada no vaig haver de donar tata la mava fortuna com a preu del passata.
Una vegada m~s anava e u! de Thornfiald, i effisentia com el aolom wissa~ger
que torna al colomar.

El viatge va durar trenta-sis hores. ilavia sortit de Whitcroos di.arts
a la tarda, i a pri era hora del dijous el ootxe s'atura, per abaurar als
cavalls, davant d'un hostal, situat al bell mig da campe Tardo i idil.lics
turons, que contraetaven amb l'aspre escenari de les terres ermes da Iar-

448

ton. Vaig racan ixer l'especte d'aquell paisatge, co~ si veg s un roctre
oonegut. S!, ooneixia les característiques d'aquelles terres, i vaig estar
~egura que esteva molt a prop del meu dest!.

s molt lluny T~ornfield llall d'aqu!? --vaig demanar a l'hostaler.
--Un parell da milles, campe a trav~s, se~~oreta.
"El viatga ha acabatll, erovaig dir. Vaig naItar del cotxe, vaig deixar

l'equipatge a c~rec da l'hostaler, anunciant-li qua tornaria a buscar-lo;
vaig pagar al passatge, vaig gratificar el cotxar, i el carruatge p rtí.
El sol ar~encava llampadas dal ratol da l'hostal, qua en lletras d~uradae
feial "Tha Rochester Arma", El COI' erova fer un oalt: erotrobaVél ja als
dominis del meu estimat. Un aIDarg pensament, per~, v~ rofredar el meu en-
tusias1l'le;

"Per tot el que saps, ~s possible que hagi travessat el canal de la
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Lanega, i, si ~s a Thornfield Hall, qui m~s serA all~ amb e11? La seva es-
posa oja. 1 tu no tens res a fer al EmH costat d'e11: no pots pretendre de
parlar emb ~ en Roohaster ni compareixer en pres~noia seva. Val ID~S que
no vag1s m~s enll~ --ero deia una veu 1nterior--. Demana informaci6 a la
gent de l'hosta1: elle et diran tot el que vols saber i et treuran de dubtes
de seguida. V~s 1 pregunta a aque11 home si el senyor Rochester ~s a oasa
seva.iI

La sugger~ncia era assenyada i, aiX~ no obstant, no eroveia b oor
d'actuar en conseqil~ncia, cal' temia que la resposta em fe~ caure en la deses-
peraciÓ. Prolongar el dubte era prolongar l'esperan~a, Enoara podría tornar
a oontemplar I]:'hornfíeldHall sota el raig del seu estelo Al meu davant s 'es-
teníen ele campa que havi tra\'essat z-aben t , or-ca, sorda, torbada per la
fúria venjativa que ID "az-bcz-ava, el mati que vaig rugir de 'l'hornfield. abáa

prou b~ el e ! que haváa de seguir. {,¿uede ¡';I'essacamánava l Co,n corría de
vegades! Coro ansiava d'albirar el,ep:d.n:ersaz-br ea del bosc tan conegutl Amb

fa.iliars,
quina ~ joia vaig acollir la v~sié deIs pins així corode la
prada i els turé que me'n separava!

Per fi, el boao es va dras:ar al ueu davantj las gralles olaven sobre
el meu cap; un cucleig va rompre el silenoi del matí. Em va envair un estrany
delit i vaig apressar el pas. Vaig travesear un a tre prat, vaig seguir un
JIl:almll o inoi i em vaig trobar davant la tapia del pati, pero encara no po-
dia veure la casa ni els nius da les grallas.

"Vull veure-la des del davant -vaig pensar-, oontemplar ltespectaole
deIs merlets, destriar la finestra del meu estimat. oteer estar~ aitant
(~s tan n.atiner!) o bé el txobar~ pasGejant pe.I pati ° per 1'hort. i el
po ia veurel Ln aque toas, seria tan boja d'arrenoar a oérrar per tirar-rr.e-
li als br-acoa? Qui ho sap ....? ro n'estío 'seauz-a, 1 si r'os e11 qui vingu~s

..las orl3s, que? in naI :-aria a nin sicoz-i-en t cap a ni? ~e. el t sáa 1

SIr: D!lrmQjJDIlPll1llmmm doixava insuflar "a viC!.aque El! d6na la seva 1 irada?
449 Deliro: IJotlOeren aque st precio oment SI ect corrtempIant la bortida del
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sol ala ~irineus o sobre la pl~cida mar del sud."
Havia anat resse5uint la tapia de l'hort. Just en tombar la cantonada

hi havia una porta, qua donava a la prada, entr d'es columnes 9~D!IU'l
coronades per boles de pedre. Des de darrere d'una de les coluvD9s, podia
ob~ervar la fayana da ~~jwcm la mansi6 sensp. ser vista. Vaib tre re el
cap amb cautela, per comprover si ja eren oberte els porticons de le fi-
nestres. d 'algun dormi tori. Tot -la fa)lana, 1 (!O finestres, els !.erlats-
~~::w des d'all~ a l'abast deIs rueus ulls.

L"li les gralles que volaven sobre el meu cap L Jhanuessin obs9r'vat, hau-
_ien considera-t que, de primer, jo em moa tr-ava :recelosa i t:Lida, pero, des-
pr~s, cada -vegada r~s a~osarada i despreocupada. Una ullada i, tot ge[uit,
una sost:i.nguda1 ,irada; desrJr~s, abandonament de 1'a aJS&.:t:alli despla9a!""lent
per la prada~ bruaoa a-¡;uradadavanf el casalot i aterrta o aecz-vacLó do 1 'edi-
ficl. 11 una a:fectada.desconfian9a al principi -haurien re~1arCtt les cralles-
i quina est11pida indiferlmcia ara l"

Aixb, lector, t~ una explioaci6~ que il.lu tl'ar~ ib un exeo:ple:
Un anamorat descobreix la saya arrant adoznrd.dadamunt la espa i desi tja

da conter1Jplar-lasan se despertar-la. Avanca, cau e16s, per la geapa , tot
procurant de no fer soroll; s "a tur a, c::-eiantque ella es .OU; recula, ja
que per res del m6n no voldria ser descobert. fero, tot esta t=anquil, i
llavors torna a avan9ar. ~'inclina sobre ella lentament; un vel lleuger
reposa sobre les sev~s feccions; ell l'aly8, tct inclinant-se una iea m,s
i gaudint par endavant la visi6 de la bellasa que es dispcse a admirar:
calida, espl~ndida i DE~~~~ ado:ra le. La ~riItera mirada ~s ansiosa,
pero despr~s ele ulls z-e sten fixos. L 'enarrorat se sobresal tal .!IS precipita,
pren fortament entre els aeua bz-acoa aquell cos que, .oments a ana, no :,0-

saya tocar amb un dit. Pronuncia el seu nom a crita, la deixa aner i la
contempla b desesperacié. Compren que, P r mol~ que cridi, que la sacsevi,
ella ja no es despertarh. Havia cregut que la seva a ada do .ia dc19a nt,
i la troba freda i i ~bbil com una pedra.
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Jo esper8.va trabar, amb temorosa alegria, una casa majestuosa~ i tro-
oava unes oaloinadas ruines.

No oa11a qua m'amagu&s rara de oap columna, par espiar las finastrea
dels dorm1toris, amo el tamor de ser descobertal No o 11a que esoolt~s amo
atenc~c! per veure si sentla remor de portes qu.e e 'obr1en o de paaaca sobre
1tesplanada. de grava! L'esplanada era plana de runa, i el portal, un forat
buitw La fa9ana ara. e~m jo l'hav1a vista una vegada en somnis, simplement
un mur. al t i fr'gil, fcradat par f1nestres senee vidrest darrara les qua La
no hi quedava ras. Ne hi hav1a ni sastre, ni merlets, ni xemaneiasl tot
a"havia esfond:rat...

A l'entorn hi regna.va un s:ilenoi de m:rt, una sQledat de deserta N-o ara
astrapy que las maves oartes 80 tinguasa1n rasposta, parqu~ era oom BWl~

.. enviar m1aaivea a la cripta d'una esgl~sia. La negror de les padres 4:.'.l!!!
deia olaramentcQm s 'havia esfondrat la mansi&. a eauea d"un inoendio Per~,
oOro? Quina hist~r'a a t ocul tava darrere d'aquell desastre? Quines p~rdues,
a m~s de les pedres. ela roarbres 1 les fUstes, stbev1en prodult? Hi havia
hágUt plll'd.ueshumanes a m&s de materiala? En aquast cas, qui havia mort?
Terrible pregunta, que ningd no aropodia cOntestar en aquell moment~ ••, i

ni tan sols hi ha.v1a cap indio! ni tesiimoni mute
Mentre vagava a ltentorn dels murs eaCl'ostonats i par l'interior devas-

tat, va1g oomprovar que la oa.tastrofe s'havia esdevi1ngut faia for9a tampa.
Les neue de l'hivern, va:tg supQsar, havien caigut a trav~s d. 'aquelles ar-
cades sense scstre, les pluges havien panetrat par aquellas finestres orbes,
parqu~ entre ela munts de WiHH• Tunes ja h1 oreixia una vegetacié silvas-
trella harbotea 1 falgueres bz-oataven aquf i all~ entre les pedrea i les
bigues oa.igudes. On era el malaurat prop:i.etari d'aquelles ruInas? En quin
país i en quin estat as trobava? El meu esguard es va desviar involuntari8! ..
mant davers el oaropanar de la grisa asglésia, que es dre9ava a tocar da
la porta •••• H •• re1x.ada, i em vaig demanar si no raposarla, amb en Damer
de Ro che ster, a l'astret estatge da marbre.
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Harla d'obten1r alguna rasposta a aquellas preguntes. 1 ll&n10 1100
on podria trobar-la saria a l'hostal. cap a on vaig enoaminar els meua pas-
sos. Quan l'hostaler ero va dur personalment l'esmorzar, 11 va1g pregar qua
tanqu~s la porta i stassegu~s, oar velia fer-li unes preguntes~ Per~, q~an
el1 va havar fet el ql1e 11 demanava, jQ gairebé no sabia oom comen9ar,
par lfhor~er que ml!nspiraven les pQsslbles respoates, tot :1. que el deso-
lat panorama que' Qferia Thornf1ald Hall m'havia preparat par 8; la rela.o16
m3s funesta" ¡,thoste.ler era un hóma de mitjapa edatF i dtaspeote respeo-
table ..

_ ConeiXeu ~ Thornfield llall~ 01? -va1g aoonsegu1r de pregun tar-ll
per ti ..

-s!, sef\..yor$ta.Ht va.1g viure i tot.

-.Ahs s{?

Vaig pe!lsar que no devia havar estat en la meva lipooa, perqu~ jo no el
ooneixia ..

-Era. el roajo.rdomdel malaJJUa:nya.tsslWor Rcchaster -va afeg1r ..
El malaguenyat! Par fi havia r~b~t. amb plena for,a, el cóp que tant

temia.
_ te mGrt? -va1g halbucejar.
--Ero refere~Q al pare de ltactual senyor Edward --explic~.
Vat€ respirare el mau 001." va recObrar el ritme normal. Tranquil.litzada

par aquella mote que el senyor Edward -el !Jley'senyor Roohester ( Que .D~u
el benela, cneevulla que es trob~st)-- enoara vlv1a, em va semblar que
~odr1a esooltar les ooses m~s terribles, amb v~a relativa oalma. Per tal
"om no ja1a & l&. tamba, vaig pensar que podria su,Portal" .. d4assabentar-me

que es trobava a ~ les ant!p~des.
_ Vi\.l a Thol'nf'iald Rall él senyor Rooheeter? -va1g pree;untal', aabent ,

naturalmen"t¡, quina seria la ~sp()s"ta, pert> anlb el d.esig de posposar _8 pre-
gil! ta directa per I9sbrinar el aeu 110e de residoooia.

-No, senjT()reta. Oh, not Alll1 no hi viu ning1i, ara. Su;poso que sou
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im*,fllrheifH1J fO;l:"ast~ra; perque vel.g que no sabeu al que va paasar la. tardor
paseada. Thornfield Hall estl en ruInes: el va destruir un inoendi. Un

desastre terriblel Ambp:t'ou feinas es va salvar res. L'1ncendi es va deola-
rar de ni t i. abana qua arribessin les bombas de .'llcote, la casa sr de-
vorada par lea flames. Va ser un es:peotacle 11orror&sJ jo mat~1x el vaig

:presenciar.
_ De nj:hl -vaigo lüussitar. sI, aQ.uella era ssrr;pre 1 'hor d.e 1 s cala-

mitats a Thoxnfield--. Se sal' coro es va produir, lfiuoend1? --vaig inquirir.
-Ro aupo sen, aenyore'ta, ho supoaen , Jo di:::-iaque se sal> amb carteaa,

eense el m~s pe-ni t dubte ..v6s potsar ne sabeu -va con tinuer, '~ot acoe tanf

la cadir a la taula i parlant en vau ba1xa- qua a la casa hi J~enien tan-
cada una senyo.'a. ~11' qua era boja~

--Ho ha~ia aentita d~r.
-Ho mantenian en r.igor6s sacrat, sanyorata, de' wanera que durant molta

anys la gant no estava segura que aquella eenyora axis ~s. Ningú no l'havia
v1sta, nOG~s ae sabia par rumors que podia existir, i resultava dif!oil de

conjsoturar de qui eo traotav&iI Deien que ·al senyor Edweu-d1 'uavia pO:L'tat

da l1eótrancer, i algd oreia que era la ecva amanto o~o ara fa un ar~ va
paasaz- una eoea estranya", ... , mol t estrar.ya..

Tement que ero c,ontgs la zaeva pr~pia his¡;oria, va1g insistir en el tema

prinoipal.
I aquella senyora?

Aquellasenyora -ve respordl'e- Ira rem.1ltar ser la ID ller del sa-

n;yor Hoohestal'! La co a es va saber d'una manera molt rara. A la casa hi
havia una jova !nstitutriu, i el senyor Rochest6r sa'n va •••

--Pero, i l'incendi?
-A o.1xo anava, senyoxeta .... , el enyor EclwiU'dsetn va enamorar .. Els

criate de1an que no hav1en viat ma! n1ngl1 tan anan:orat coro ell: no la dai-
xava de petja. Solian obeervar-lo. __, ja sabeu com a6n ela c~iats, senyo-
rata! ••• , i l1home J.:1trobava totas les ~oles, paro ning~ !:l&squ e11
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la trobava. tan bonica". EJ:>aun esq,uitx, segens diuen, quasi una criatura.
452 Jo no la vaJ.g vaUl'a ¡nai, per~ la Leah, la m1nyonll, me'n parlava. A 1 Laah

1i agradava torpe.. El senyor Rochester ten~a uns quarant anys, i la ins-

titutr:tu encaz-a no nthavia. ;('et vint, i quan el 00.v8.l1a a d'a.quGata edat

e/enamoren, sabeu?; d'una noieta tan joya, Rolen oap"henir-ae ooro si est1-
guessin émbruix~ts. Dones b~~ ¡'home es volia oaaex amb la noie.

--Aquesta. Pi?.l.'t de la histl>r~_aja me la corrtaneu en un al tre momsn

-vaig fe:r--t par' ara tinc espeoial int !'~s a aab :r con v anar o.ll~ d~

¡'maend!. 111 va tenlr ree 8 veu.ra la boja, la senyora Roohéster?

-V~~~ho heu dit, senyoreta: ella ve ser, ~_nin~ m~8 qua ella, qui va

g~~5""}Gc. H1 ha\~ia Una dona que la custQdiava, la senyora Foole, una per-
sona capa.9 i de tota confianya, pGr~ te~ia un defeote (un defecte molt co~
entre les cria.d.asi esearcelleres)1 sámpre tenia una ampolla. da ginebra
a l'abest i, de tent en tant, sa'n prenia una oopa de m$e~ te co~prensible,
pe!"qu~ era una vida T1!Qlt dura la que du1a~ pel"~ no deuava de ser un pe1'111t

perqu~ quan la senyora }>oole as qusdava ola:nant de6pr~s de fe,l"-se un ti:p

de xerrupar ginebra amb a1,gue. la :'$an;yors.bOja., qua er-a m&s astuta que .una

bl"'Uixa~ 11. p:ran:lalee olaue d.a la butxaca, s'escapava, da la ava cambra :1.

vol tava pel' la oaaa, fent tetes les maldata que U. paseavan pel cap. Diuen
que una vegad,per 1'00 no va oremar al seu marital 111t m n"o é dorm1a, pe-

r~ aix~ no ho s~ del oert .. El cae ~a que, aquella. n~t, v' calar foo a les

oortinas de la oambra oonttgua. a la seva i deepr~s ve. ba:iXar al pis da baix,

se'n vt'\ anar' oap El lfhab1ta01CS de la instituiir:f.u (ea veu que ~bi alguna

oosa del que hav1.a passat i 11 teni ~~bia) i també va oalar foe al llit,

que afort-unadament 9stava bu! t, pe qu~ la nod.e havia fuS1 t feia un parcll
de ,esos. El senyor Rocheste~ l' avia ~acada 00 " si fos la OOa m~B pre-

cios dal ~~n, ·per~ no en va sabar !!la.! 1'9/'3. El diagust ve ser t n gran,

qua o va tornar coroun eaLva't 9; o hay! e<dtat ro i un home de car~o~.;r
pac;{fio, partJ das_rtJs ela la !ltrdua. e la. instit-utri es va o ve tren

una pe sona 31'11108a. 1 es va volar q,uedar sol. V envi8.Z'la senyora
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Faarfax, la majerdoma~ a casa. da la SE)V8 famtl;'a, per~ es va portar molt
b' amb ella; ~a que 11 va deiXe.r una renda vital!cia, i ella prou que se la
mereiX1a, perqull era molt bona dona. La senyoreta Ad~le, una nena que el
senyor Edwa.rd havia. recollit, la va poaar de pens10nista en un col.lag!.
Ell va r()mpre tota mena d.e relaci6 amb ela seua am10s i es va tanoar a oasa
oom un hermit'-.

_ CQm'?N,o sefn va anar d'Ang1ater:ra?
__ Valga'm D'u, nol NQ p~sava ala peus fora del llindar de oasa, oom no

foa a la nit~ quan rondava pel pati o per lthort oOm una anima en :pena, com
si sthagu~8 tc:rnat foll (i par mi que ath! havia tornat), perqul" abana
que aquel.la mOsca morta d '1nst1-tutl'~.Ues creu's en él seu caro:!, aer:lpraha-
via estat el cavaller m&a an1m~s, rr,~s energic i m~6 e~tusiasta del m6n.

No era hOme donat a la beguda ni al joO, ooro tanta n'hi ha, i si b~ no es
pot d1r que foe han plantat, era tot un oRvallar. Jo el coneixia de petit~
sa.bau1, 1. m~s d tuna vegada m Ihe di t que tm de be aquella senyoreta E~·re
fl$ *haguls ofegat a.l mar abane de venir e. Thoz'nfield Hall.

-Aleshores, el eell3'Ol'.'Rochesterera a esea. quan ea va deQlarar 1 'in-

eencU,?

-si, ~s alar que h1 era. Quan la casa cremavs pels quatre oostat, va
pujar de seguida a les golfes per despertar ela c~iats i ajudar-los a bai-
xar, i despr4s va tornar a entrar par treure la bQja de la seva 091.1a,

Per~ llavora 11 van dir a ortts que ella' era a la teulada, ag1tant els bra-
pos :1 u,sclant d luna maneza que se la.podia sentir d'una hora lluny. Jo

la va1g sentir 1 la va1g veure amb ela meUB propia ulls. Era una dona 001'-

pulenta, amb una llarga oabellera negra., que flotava il.luminada per les
flames. Jo va1g veure, i uns quanta m~a tamb~ ho van veure, com el aenyor
Rochester pujava a través da la lluerna a la teulada, i vam sentir que
cridavaJ " Bertha! It. Val" veur e que se 11 aooatava, i llavora, senyoreta,
ella va xiaolar i va fer un sal t •••, i es va estavellar contra terra.

- Es va matar?
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--s1, estava morta com les pedres que van quedar cobarte de sang 1
de booina de cervall.

D~u meut
sí, va 691' hor1'or&s, senyor3ta!

L'homs es va eetrem1r.

-1 desprls, C1U~ va :pasear?

-.1fesprés, sen;voreta, la casa7~a ore~a:r fins als fona~enta, i

quedan drets uns quants patlya de paret ..

- Va mo::-ir al~ ID~S?

--No, P9~ potasr hauria valgut D~S que a1.
Qu~veleu dir?

_ Pob:t"eS9tl30Z' Ed.ward! -excla1l\'a-. Qui m'havie..de d1x a que el veu-
1'ia ai:dJ Hi haqu1 d.1uque va ser un clatig just per manten1r en aecret el
seu matrimonft. i volar casar-se amb una al tra dona. quan enoar viv1a la pri-
mera. Pel.~ jo el e.ompadeixo.

454

-Hen dit que vivia ....
_s!~ sI, viu, paro mo~ts penSaB que m~e 11 hauria V8~t;."Utqua as morís.

_ Per qu\? Com~s aix~? -De nou se 'm va gla9ar la ang a les ven 8-.

On 3s ara? -vaig demanar-. ~s a .Anglaterra.?
--s!••~, s!~ ••, ~s e Anglatcrra, i no creo pas que, en l'e~,atque ea

troba., pugud ener enlloe Oi

Quina tortura! I aquell home sembleva diapoaat a pro onger-la!

--S.ha quedat oee --va fer, per f1--. sí, oomp eta~ent cee, pobre senyor
Edwardl

Jo temia una cosa pitjor. Tenia por que no s'hagués tornat fo l. Ar-
mant-me de valor, vaig aoonseguir de pra ntar-li qu1n& havia es at la causa
dtaquella desgr~cia.

-Va. ser pel seu coratge., i diria que, en cartasnel's, p r la e-

va bond t, senyorets. el esnyor Edward no va voler abandon la o ss fins
u la senyo-que no va he.ver ol'ti t tothom abans que 11 Q'.tan,d
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ra Boohestar va saltar de la teulada, ell baiXava per l'escala, l'edifioi

es va ·esfondrar~ El van tl'eurs dten:tre les runas, viu, pero mal feri t. Una

biga havia caigut de tal manera que el va protegir en part~ Ambtott havia

perdut un ull, i tenia una ml?tan a1xafad.a, que el se~or Carter, el metge,

la h1 va havar il'am:putar immadiatament. Lfal tre ull el tenia tan inflamat,

que va aoabar perdent la vistadtaque11 tamb~ Aix! que ara estl del tot

desvalgUt."h cee i. tolit.

__ On atesta ara? On viu?

-A Ferndean, una. caea de ce.mp que t~ a unas trenta millas d·aqu!. Un

1ndret desolat, soliZari.

__ I qui v1u amb ell?

-El vell John i la aeva dona.: no vavj¡i~.h~1ngúm3s. Estlt. d·all~ m~s

abatut, segone que diuen.
__ Ten:1'l\ algun mitjl. de transport?

-Tenim un lliUld6, senyoreta, un ande! magnlí'io.

-Que 1 'aparellin de seguida, i si el vostre cot.."tsr I11 pot dur a Fern-

dean abane que es fao1 de nitt us pagar', a ell i a v6s, al doble de la

tal'ifa habitual.
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CAPtTOL TRF~TA-SET

455 El oasal()t d.e Ferndean era un edi,fiei antie, de re lar tamany i senSEl
pretens10ns arqu;l.taet't>niques,situat al fona d'un bose. JQ ja en oonGuia
l'e:X:illtlmo1a.. El seny-or .Rochestar en par-Lava sov1nt, d 'aquella heretat, i

la visitava de tant en tant. El sau pare l'havia oomprada par destinar-la
a alberg de cafa ..Ha1ll'1aVQlgut 11ogar-la, pero no trobl oap 1ntaressat,
a~ran da la tnsalubritat 1 la mano a d'atractiu del 1100. Par tant, Farn-
dean l'omangu& deslaabiioda i sense moblar, amb exoGpo1~ da dues o tree ha-
b1tac1<:>l'lSl,qUé 1 'amo util1 tzava quan hi enava en l'''pooa de oacer ir

Hi valg axribar quan fo&quejava, en una tarda de cel plQmb6s, vent
!red 1 una pluja penetrant ;1 oonthlua. Va1g reo~l'rer 8 peu 1 'dI tima mUa.,
despr&e de-despat~ar el land& 1 el cotxer amb la dobla ramunoraoié promesa.

A pesar de trQbar~me a curta distanoia del oasalot, no podia veura'1 de ~
taneap B ;í. om'b""~v(>l con era el bose qu.e el rodejava ..Unas pOl'tes reixadelJ
entre columnes d~ e:t'au:itm1indioaren 1 entrada, i, en trasp ssar-la, em va:1g
trobar sota la fosca volta qua formava el brancam. Un caro! cobart d-harba
e 'endinsava pel bcae entre eIs troncs nuosea i so áa les aiíapeldes bz-anquaa,

El vaig seguir, esper-arrt ¿ la.r:rib$.l' do sSg'.lidaa la casa, per~, aalgrat que
avan9ava inces3tmtment, no ve1a cap édi:ficaci~ ni senyal de vida.

Vaig pensar que hav1.a agafat la direoci~ equdvoeada i que' 'havia perd'lit.
'embolcallaven les ombras aelvatiques i la fosoor del cr usole. Va1g mi-

rar a l'entorn, en oerca d'un altre e !.NQ n'hi havia cap m~a: tot eren
branques entrella~adas, trOllcs que es are9aven com columnas i ful1atges
espeasoe, sensa cap olariana.

Vaig oontin~ar cam1nant. Fer fi, el oami s'obr1a i ola arbres eren m~s
aapar90e; de seguida vaig trobar una estacada 1, a l*altra banda, la Oasa,
a panes visible por la pooa olaror 1 :parqu\ amo prou fainas ea podía destr1ar
dala arb~es, da tan 000 rta de *a.ja. verdat i d'humitnt oom est van ela
ruinoso mura. V igobrir la porta da l'estaoada, qua nom~s ara tancada
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amb un forrellat, i em vaig trobar en un aspa! obert, voltat en forma semi-
circular pel boso. No hi havia flors ni gespa, s1n~ sols una sendera de
~ava, enribetada d1herbotes i flanquejada pela arbres del bose. La easa
preaentava dos teulats de dues sigUea, per la part del davant; les fines-
tres eren estretes 1 re1xades, tamb~ la port~ dtentrada era estreta~ 1..

s 'hi arribava deapr&s da pujar un gra6. Corom'hav1a di t 1 'hostaler, Fern-
dean era un 1100 deaolat. Ri regnava el si1enci oom en una esg1&sia ela
d1es feinors. Lt~1ca remor que se sentia era Bi.d. la rep1cadisaa de la

pluja cobre las full~e del bose.
" C'om po't ser que h1 visqui n1ngd aqu!?", ero vaig dir.
S,{, algd hi viv1a, oal' vaig .sentir sQ;t'011, ltestreta porta stobri

par donar pas a una ombra.
La porta s'Qbr! lentament i una figura es va perfilaZ en l'aamorte1da

claro:r, qu.an avan9a fina a la graonada. era un home amb el oap descobert",
Va getendre la rol. oom per oomprovar si p1ov1a~ A pesar de la foscor, el
vaig ~ reoon~ixerl era el mau estimat Edward Fa1rfax Rochester en
persona.

Vaig aturar el paa, vaig oontenir la respiraci~ i em vaig quedar ob-
servant-lo, ja que ell, si 1asl, no podia veura'm. Va ser un sobtat encon-
tre, en qu\ l'entusiasme va quedar reprim1t par la pena. No am va ser di-

fícil dtofegar l'exclamaci6 que aoudia a la meya gorja, ni de paralitzar
¡'1mpulB d'avan9Br preoipitadament devers ell.

La sava figura oonservava la mateiXa for9a 1 robuBteB& de sempref man-
tenia al seu :posat altiuj els seus cabells oontinuaven essent negres com
l'atzabeja, 1 les saves faaciona no havien sofert oap alteraci6 ni merma,
durant aquell 8n1 de d~lor, oOro tampoc no havien m1nvat ni la seva forya
atl\tioa ni la seva vigorosa oons"ti tuoi6. Aixt> no obstant, vaig notar un
oanv1 en el seu rostrea ara tenia una express16 desesperada 1 trlsta, qua
em reoord~ la d'una fera o d'una au empresonada, a la qual resultaria periIIeSs
d 'acostar ....s Ihi per la rltbia cont1nguda. Una ~liga engab1ada, a la qua!
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11 haguass1n az-r-enca t a«s •• t,,. cruelment ela ulls d 'iris daurat, podria do-
nar una idea de ltaparen~a dJaquell Samsé orb.

Perl>, si t'!mag1nes, lector, que vaig sentil.rtemor de la sg~(,ferocitat,
WB!!lI és que 13mooneues mol t poe •. No. jo cenaezvava la dol~a esperan~a
mssola.da amb la fonda pena. que ben aviat podria dipos1tar un pet6 en aquell
front de roca i e~ aq~ells llavis tan fermament serrata. Par~ encara no era.
el momen~. No volia acostar-mthi en aque1l me•• Mé• instant.

Va baixar de la graonada i avan9' amb lentitud i a lee palpentes oap
a la sender herbada. Qu~ se n'havia fet de la seva pasea ardida? Despr~e,
s'atur~, com si no sab~s oap a on anar. Va aixeoar la rol i obr~ les par-
pe11es i, ooro fent un es:f'cr9dasesparat, va al~ar l'orb asguard cap al cel
i, tot seguit, el va desviB.l' devers l'amf1*eatre pob1at d'arbres. Era evi-
dant, per~, que davant d'aquells ulIs no h1 hav!a res m~s qlle buidor 1 te-
neb~ee. Va astend~e la m' drete 1~1bra~ esquerre, que era el muti1at, el
duia ficat 8 l.a 'pi trera) t eemsi e volgu~s oeroiOJ.~arde quines ooses te-

nia al seu voltants nom~s va trobar el buit, perqu~ ele arbres eren enoara
a unes quantespa:2U:n d.e dis·:;lmcia. Va renunciar a. 1 fem:presa~ p1eg! els
bra9Cs i reattl imm~bil i 3ilenctlSs sota la pluja, que qua:ta an.b violenoia
sobre el seu oap desOébert. En aquell ttlomentva apar~ixer en John, nO s~
pes per en.

457 __ Voleu que us don! el bra9,seny~r? --11 va preguntar--. Plou fort
i valdr1a m~s ~ue entr~ssiu.

--DeixsJm estar ~va ser la reaposta.
En John as va retirar, sense haver-me vist. El senyor Roob.eater va in-

tentar de passejar, per~ 11 va ser impossible. tot era massa inoert. Tor-
na a les palpentes a la casa hi entr'h ;i va tancar l.a porta.

Llavors, jo m'hi vaig aonstar i vaig trucar. Ero v obrir 18 dona d'en
John.

Com estas~ ary? -11 vaig d1r.
La dona em va mirar OOro si hagu~s viet un fa tasma~ La vaig tramquil-
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_ !la possible qua, sigueu v&at senyoreta, 1 que h~g.iu vingut a un 1loe

ooroaquest, a aqu6$tes horas?
L1 vaig OOl1testu pl"enent-li la ma i eguill·t-la a la cu.ína, n en .Tohn

ae1a al oostat del feo ..Ela vaig eXPlicar, en ;pocs mota, que m'havia. aasa.-
bentat de tct al que s'havla . sdevingut des que ve.1g abandtn:ar T'nol'nfield,

i qua venia a visitar al senyor Rochsster. Vaig demanar a en John que em

fea el favor d' snar a la caseta. del peó oaminar, on havLa despa·txat el

landó, a buacar el meu aquip tge" ja que 1 'havia deixa.t alla .. 1 tot segui t,
menu-e em lleva.va el ca el1 1 eL xal, vaig preguntar a la lliary si podria

passu la n1t, a. Manor Eouae, ;i en saber que, b~ que dif!oil, no era pas
impossible, 1~ vaig oQnf1:rmaz-quem;&iquedarie:. En aquell p:;:-ccls momentva

sonar la campanata. del ~a16~

-D1gue,s, al aenyor -H. va1g ind.ioa:c- que h1 ha una persona que vol

enraona:r amb 611, perQ no 11 diguisel meu nQm.

-~o cz-eo paa tue us vulgui rebre --va reepolldre la Mary--. ,1;'0 01 re-
bre mal ning¡Í"

Quan va tornar, 11 vaig preguntar que havia di t al seu amo•

..... 01 saber el vostre nom i el motiu de la vost:ra visi·ta -va contea-

tal'.
LlavQ2's va pr~oed1:r a om;p1ir un got d 1aigua i el lIli ool.looa n una sa-

fatst on tarob~ hi va posar unes espelrees.

_ ~s ixo el que t'ha demane.t? -vaig damanar.

--sI Sempre vol tenir espalmas enceses quan es fa foso, malgrat que no

hi veu.
--D6na'm la aafsta; jO l'hi porta~'.

La hi vai p!l€!n-r>eda les mana, :i. ell mtassenyalt la porta del sal~.

La :aafata treo_olava entre las meves ana, i 1 'sigua el:>Y0SSaVa del t.

El cor bategav-a am forys contra les meves costelles. La ary ero a abrir

la porta i la tanc~ al meu darrere.
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El s816 oferia un ll!gubre aspéote. Un feo desat~a cremava a la llar,
i el ceo ocupant de llestan9a alino11nava endavant, amb el oap reposant

contra la llsiXs de 1 tal"t i aütic escalfa;Pa.n;Kea.(':1,i10t, al aeu vall gos,
jeia en un oostat, lluny dels seua 'peua, i roman.l.aenrosca.t ooro si tem~s
de ser tj¡epitjat f¡. inadvartidarent. ~;uan vaig entra:L~, ¡'animal drey\ les
oralles, es va aueca:r p:reatamen't tot :r-o:f,rill1i un clnpi t i va saltar cap
a roi'OPer poa 1'10 ew va fer caur-e la aaf'ata de les ano ..La vaig deixar so-
bre la 'taula, vaig acariciO).'el goa i 11 \l'a1&dir en veu b""j.xa

-
El se-nyor Roohaster, mequinalment, es t mba pe' veure qu~ passava~ pe-

ro oom que no va poder veure res, sospira i va tornar a adop~ar a positura
d1abans.

-i)~na'm l' a1gUt=l,~Mary -va ~il:.

rs:e11 vaig acostax, amb el .:;ot que ra ja estava mig bit. E¡ Pilot,

mo1t exci'tat, el!, aeguia.

_ Q,u\ paasa? -va demanaZ'el aenyol~ RQohester.

_ ',~.1le'v~~ilotlj--vai· il1~istir ..
.dll es v quedar aiub 01 got a r -'g cam1. deis llaviu, esool't.m"q d.esj,Jl'~St

va beure 1 deixa el got a 1 Bafata.

~a Mar¡- ás a la ou~a -vaig respondr'-'"

~,llarg~ 1 rr!~amb un rapid, es s , ero COIJ1 que no ero veia, no em va to-

~u~ 's tot aix~, que ~e tot aixo? --de 'ana mnb ~sia, es~oryant-ae
inútilment par veure amb els seU6 ulla rbs--. ontesteu~e •••• torneu a
parlar! -va ordenw.", amb veu forta i ;i. psr-Loaa,

__ V'oleu roge aiglta, se~or? Se d:tiwlliI •• !JBJIlÍr m n 'ha. veeea t r.'~6 de la

meitat.
_ gui ~s? ~ pasea? Qui parla?

--El Filot ero coneix i en John i la ~y soben que s6c aqu!. cabo
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d.arribar --vaig oontest~~.
_ D'u meut Quina. al.luoinaoi6 gs aquesta? Qu:in do19S fol11a stha apo-

dera t da mi?

-No ~s una al.luo;ilasoi6 ni una follia. Teniu un oervall maesa ferm,
SGnyOl' , peri~¡¡ii al...luoinacions, i una salut de ferro par caure en la follia.

Qui parla? És sols v.na veu? Oh, no pue veure l'est pert> tino neoessi-
tat de sentir, al tl'ament se lm pará.litzarlt. el cor i n,'esclatara el oervell.
Sigueu el que sigueu, pal'metau-me que ua toqui o em morir~l

Va estendr~ la ma. jo la ht vaig prendre i la va1g estr~nyer entre las
mevas.

459

_ S6n els seus ditst -exclama-. Ela seus mateixos ditetst Si ho s6n,
b~ h1 deu haver la resta del seu coa.

La muscuf eaa roh s'escapl d'entre les meves 1 ero va palpar el bras:, l'es-
patlla., el col1, la cintura. •• , Despl'~s me la va roda "al' amb el bras: i em
va pr~mer oontra ello

_ Ets la Jane? Tena la seva figura, el seu .....
__ 1 la a$va veu --vaig a~agir--. ~s aqu! teta sencara: anm 001' 1 tot.

Que D~u us beneeixi, senyorl Bstio oontenta de ser de non al vostre costat.
- Jene Eyra 1 Jane Eyr~ 1 -rape tia sense parar.
_ El meu senyor est:1Jna,tl-vaig feX' jo-. s6c la Jane Ey're. Us he tl'O-

bat i he tornat al voatre oostat.
__ De veres? De oarn i osaos? La meva Jane viva?
--Em podeu tooar, senyo~ ••• t i m'abraceu ••• 01 que no s~c freda coro

un cad~ver ni intangible com l'aire?
--La meva estimada viva} S!, aquesta s3n ela seua bl'a90s, i aquestes,

les aeves facoions. Par~ no pot ser veritat tanta benedicci~, despr&s
de tanta. desgJ'~o;1alAiX~ deu ser un aor.ani,un aomni com ela que tino quan
imagino que l'abra90 contra al meu oor, coro ara, i la beso, aix!. _, i

sen to que ro'e8tima :1 s~ que no r abandonar~ :na!.

--A partir dtavui, nous abandonar' mai ro~s, senyor.
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_ Aquesta aparioic5 diu que no m'abandonarh roa! m~s'! er~ sempz-equa

erodeaperto trebo qua m'envolta el buitt 1 em sento de nou dasolat i aban-
donat, sol amo la mevav.1da fosca, S.ol1taxis 1. sense espe;ran9at b la maya

\n;1me. assedegada d 'un alWr que no podrtt beune mei lD~S". -, amb al meu COI'

afama.t d lun amo,!"que no podre. taatral'... Oh., dolS'a ombra d'un somrd·f a.rrau-
¡eu-te entre ala meue braj)Os, besa'm i abra9a'm abans de d1ssipar-te COro

lea enteriera aparioiona#. Jane!
""Vaig posar als llavis sobre els seue ulls, antany brillants i era apa-

gats, vaig separar ele oabells del seu front i tambá l'hi vaig besar. De
sobte, va reaecionEUl't COm si s tllagu.~sconven9ut de la :caa11ta:t; de la mava
presl:mcia1l

te tu, Jane? Has tornat, donos, aL meu 00 tat?

-sI..
_ 1 no reposes sanse vida al fons dJun rlu? 1 tampoo no ata una p~ia

entre pareones estraDV&e?
__ No, seD3Q.rl Ar 660 una dona 1ndapendent.
~ Independentl Qu~ vole d1r. Jané?
-El meu onole, el que v~v1a a Madeira, es va morir i am va deiXar

un llegat de cinc mil ll¡urea.
_ Ah, ara ve1g que aix~ ~s ea,•• real! -va exclamar-. A1x~ no haur1a

POgut somiar-ho ma!. De ~&s a m~s, ~s la teva veu, tan animada i ast ulant,
i tan dólpa, qua reconforta el meu OOl' canea't :1. 11 d6na v1da. Aix! qua ara

eta una dona independent, Janet Una dona rica?
--Molt rica, senyor. Si no voleu que visqu! amo v6a, em far~ construir

una eaaa aqu! al costat, i au! podreu venir a visi tar-me quan alguna tar-

da us sentiu sol i desitgeu oompanyia.
-Per~ ara que ata r1oa, Jane, trobarle amics que D s'ocuparan de tu

i no cQnaentiran que et conse.gris El un ceo desg:raciat com jo.

--Ja us he dit que s~o 1ndependent i rica, aix! que s6c mastrassa
de mi mateiXa.
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--Ben oert que s!, El no ser que v6a no ho vulgueu. Ser~ le vostra coro

p~ f la voat~a infermera 1 la vostra majordoma. Trobo que e6t~ molt sol,
jo l.13 :ftu.'~ eomlnmyi e , l1egir~ per a -és, pnssejar~ amb vós; IDt aas6UI't1 al

VQstre costat, eer~ les \~stres mana i eIs vostres ulls. No poaeu aquesta
cara tan trista~ am¡o meul mentre jo '\tisqui,no es taz-eumai r.~~ssoL

No responguE1~ Semblava abstre- i s'havia poaat seri~s. Va exhalar un
soapir. Va moure ale llavis coro si an~a a parlar, pero ele va. -tanoar da
nou , Jo ero sentia una mica. tOl'bada. Potser l'JI'havia pr'ecipi"tat a deixar de
banda els convenc~ona11smeat i ta.Elb~all, COm an St John, conaidarava in-

correota la meva conducta. Jo 11 havia fat aquella propos1oi6 auposant que
ell desitjava i ero damanaria qua foa la ~ava esposa" Per~ en veure que no
feia oa~ 5~sinuacié al raspeotef i que se lt anfosquia ID~S el asmblant,
da sobte se 1m va acudir ql.le pod.í.ahavar-nía aquí voca tique m t esteva o ptenin t

oom una ximpleta. Aleshorea, vaig ooman9ar a retirar-ma suaument dela eeus
bra9cs, per~ a11 erova reten!r amb ~nsia~

-- 0t no, Jans, no te'n vagis. T'ha tooat, t'ha asooltat, he experimentat
al o~maol de la teva praatmo1a., la dóloeaa de les tevaa paraulea, 1 ara no
puc z-enuncaar a aquesta alegria. Em res-:'an mol t poquaa co see a la vida. u,
at neceas! to, El m6n es bur'larl de mi, el.dir~ qtrSii egoísta :i. absurd , p~ro
no importa. s la meya ~nima qua et reolam i. si no queda satisfata, as
trenjar' mQrtalmant contra el oos que ¡'aguanta.

--Molt b~, senyor. Err.quadar4 a viure amb v6s, ja Uf; he ha dit.
--sI, per~ tu entens una cosa per viure amb mi, 1 jo, una altra. Ja s&

que ata oapas: de ser par a. mi una a.bnegada infermera (pel'qu el teu cor s
~~ afactu6s i tena un espar1t genax~s, di$~osat a far tota mana da ea-
orificis pel' E..quellaa qui compódeixes), i jo haurda da oonformar-me b ai-
x~, sansa cap dueta. Suposo, dones, que d'ara an endavant ala maus sonti-
menta par tu hauran de ser exclueivament paternals, o1? Va, diguee 'ho.

-1·'a:r~ el que v~s vulgueu, senycr , -';1 craieu que val m&s que sigui
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nom~s la vostra infermera, ho sar~.
--Per~ no podr~s pas ser-ha sempre, Janet. Ets jova i •••, algun dia,

et oaseras.
-A mi no ~ em preocupa gens, aix~ de caaar--ma ,

--T'hauria de preooupar, Janet. Si jo fos el que era abans, ja m1on-
oarregaria que te'n preooupessis •••~ pero, ara, que no s~c m~s que ln ceo

461

dasgraoiat. ~..!
I va tornar a posar-se ma1eIlconio. JOt en canvd , e vaig alegrar en sen-

tir aquellas paraules, que m'indioeven on rala 1~ difioultat, 1 par tal ooro
jo no en trobava cap, va desapareixer la torbaci6 ~ua sen tia i no vaig tri-

gax a reprendre la cenvez-ea amb m~s bra6.
--Ja ~6 hora que algd stanoarregul de retornar-vos l'aspeote d'un ~ssar

hum~ --vaig fer, ba i aeparant-li del front alq desourats i llarga oabel1s--,
parqu~ veig que us heu oonvertit en un lle6 o una oosa sembIant. Ten:1,.uun

faux sir de Nabucodonosor en els bosoos que us rodegen, aix~ ~s oerta els
vostres caballa eroreoorden el plomatge d'una ~liga. El que no he notat ~s
si las ungles liS han orescut coro les urpes d;uha au da presa.

--En aquest bra~,en tot oas --va dir, tot tra1ent el membre mutilat
de la pitrera i mostrant-me'l--, no hi ha ni m~ ni ungles. No ~s más que
un lamentable mony~ • , fastig~s de veuret No ho oreus a1%1, Jane?

--Fa pena de veure'l, com tamb~ fa pena de veure als vostres ulls ••• i

la oioatriu da la cremada al front ••• 1 el pitjor ~s que una corre el rill
d 'estil,ar-vos moIt ros par tot aix.~, i pot acabar poaan't.-voa en un pedestal.

--Jo eropensava qua tI> pressionaries, Sane, qua~ veiassis el meu bra9
i les cicatrius de la cara.

-- Ah, s!? No erodigueu aquestes ooses, perqu~, si no, ~ em fareu creu-
~ re que heu perdut la oapaoitat de jutjar les persones. 1 ara, us dei-
xar~ un instant per far un bon foco Ho noteu quan el foo est abrandat?

--8!; amb l'ull dret veig un resplendor._., una boirina rogenoa,
-- 1 podeu veure les espe~mes?
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--¡olt vagament ••" oom un nuvolet llumin6s.
-- 1 a mi eroveieu?
-No, fada estima-da. :Per~ t laso01 to i et eerrto , i aixo em basta.

- Quan voleu sopar?
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-~o sopo mai..
--"ero aquest vespre sopareu, perqu~ jo tin gana, i Sagua' que v6s tam-

b~ en taniu, paro el que passa ~s que us n'oblideu.
Va.ig oxidar la Mary, i dé se uida vam tenir el sa16 ordanat d 'una mane-

ra m~s alegre. Vaig preparar, au! mateix, un agra a le repaso B~ta.,a d' 110
m~s e.xoitada i vaig enraonar amb ell b plaer i emoci6, durant el sopa!' i

una llarga eetona m~s. Al seu costat, res no erorefrenava, res no m'obligava
a reprimir la meya vivaoi tat, perqut:lmCh.! sentía oomada i sabia que tot-
el que jo deia Q feia 1i servia de consol o el reanimava. Delioiosa sensa-
0161 En presenoia saya, tates les maves facultats, tot al10 que hi havia en
mi de v1u,,~ semblava animar-se, coro 11 esdevenia tamb~ a 011 d.avant
meu. €lO coro esteva, el somriura 11 il..luminava el rostre, l'aleg:ria bril-
lava en les saves faccions, que semb1aven endolcir-sa i esdevenir ~~s ca-
lides.

~ haver sopat, oomenc~ afer-me inflllitats de pre tes sobre la reva
v1dqt on havia eatat, que havia fet, com l'havia. trobat; p3ro jo no ~s
1i donava reapostes parcials, car e~a massa tard el" entrar en detalla
durant aquell vespre. Dem~a, no v lia desvetllar records ni emociona maa a
profUndas en el seu cor; al meu ~nic proposit en a ual1 moment era an° ar-
lo. Animat~ coroh@ dit, pro que ho e tava, pero a ratx s. ~i per un ins-
tant s'~terrompia la oonversa, es desassos egave., ero tocaYa i deia: "Janelt

•

_ .!!itade deb~ un ~sser vivan"ti,Jane? J 'estha segura?
-.Abso1ut nenf segura, senyor Rochester.

-Arr.b tot, no compr-sno, encana , oom has pogut a.pa:ddxer de aobte,
aquast vaspre tan fose i l~gubre, al roeu costat. e allargat la ma er
prendre un got dtai~ua i me l'h a donat tu. tie for ula~ una pregun.a, es-



unB
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

570

perant que em contest~s la dona d'en John i he sentit la tava veu.
-Aixo ~s per.qu~ he estat jo qui ha dut la safata, en comptes de la

1 ary.
1 que encantador ~s el temps que estie passant al teu oostatl Co

podria axplioar-te la vida obscura, terrible i dese~perada que he arrossegat
aqueste últims mesos? No feia res, no espereva res; els diea i les nits
eren iguals :par él. mi; nom~s sentia fred quan deixava que s'apagu s el foe,
o gana? quan m'oblidava de menjar, i, unit a tot aixO, un immens dolor,
i, a vegadas, el deaig delirant de tornar n bra,.ar la meva Jane. sI, an-
sia't'ram~s ratrobar-la que no pas recuperar la vieta. CO!ll pot ser que la
Jane l3igui a.quí i em digui que n. test' a? No u.esa:pal.~eL"'{erade la matei.~a
manera que ha apar egu t? Tino por de no trobar-la den:~ al meu costat.

E~ va semblar que una resposta trivial, nractica, era el rr.~sconvenient
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per trenquil.litzar-lo i eliminar ela seus dubtes. Tot passant-li, dones,
i~ el dit per les celles, vaig renarcar que estaven sooarrilliadesi vai
afegir ~ua procuraria de busoar algun remal que torn s a far-les ~&ak

cr~1xer tan 6apessea i negres ooroabane.
__ Quin sentit t~~OCUPiS de mi, esperit benigne2 si en un moment fa-

tal, mfabandonaras da nou, esvalnt-te oorouna ombra, sense jo saber com ni
de quina manera, ni poder trobar-te mai mes?

-- No teniu una pinta de butxaca, senyor?
- Par qua'?

--Per pentinar-te aquesta gebullada orinara, perqu~, quan ua miro de
prop, em feu por. Dieu que s~c una rada, per~ vós sembleu el papu.

- 'I'an horror~s seSe,J"ane?
--}'olt, senyoz-, ,Jempraho heu estat, sabeu?
-- Huml Vaig que, onsevul1a que hagis estat durant aquest temps, no ha

estat per cert un lloe en t'hagin fet perdre la lilal!cia.
--AiX~ no o~stant, he sstat amb gent ffioltbona, cent vagades mil1o~ que

vós, amb idees i opinions refinades i elevadas) com vós no les hau tingut
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en la vostra vida.
- Amb qui dimonis has estat, Jane?
-Si continueu agitant-vos d'aquesta manera, us arrencar~ ela caballa

a estiradas, i llavors ja no HS quedaran dubtes que séc de carn i ossos.
-- A b qui has estat, Jane?
-No rr.1ho fareu pas d:i.r aquest ves¡¿ra, senyor; haureu d 'esperar fins a

dema. Aix!, deixant la historia a 1tges, tindreu la seguratat qua dama
2'eapa:r'si:li:f:lráa teula ;peraoabar da contar-la a 1'hora d 'asmarzar. Per cer-t,
no cregueu que us deixar' ~tu •• RÍI!iI)iUW tan 80113un got d ' aigua.
~ un 011 ferrat amb el corresponent pernil, no cal dir-ho

--Et burles de mi, petita fada meva d'instints hu~ans! mm fas sentir
conl si no haguessin passat aquests dotze ~esoa. Si haguessis estat tu el
David de Sau1, hauries exorci$at el mal esperit sana necessitat de l'arpa.

-Apa, ja temu un aspeete .;t~S presentable. r ara u daixo ller anar a
dormir. _S'he paase.t tras dias viatjant, 1 astic caneada. Bona ni t.

-Una par-au.l.arr.~s, Jane. ni havla nom$s dones a la casa on vivia·?
Em val posar a riura i em vaigo esoapar. Continuave rient mentre pujava

l'escala.
"Bon aouddt I -vaig psnear-, alegramant-. Ja veig que tino un JmBIII:d

recu.re par vencer la sava n.alenconia durant la propers dias."
L'endern , molt dtb.ora, el vais; s ntir caminar d'un3 9stanSHl a 1 altra.

Tan bon punt va ba íxaz- la Me.ry, ell 11 va preguntar.
s aqu! la senyoreta Eyre? A quina habitac16 la vau instal.lar? o

hi hav a ht~itat? S'ha llevat ja? V~s a veure si necassita alguna cosa i

preeunta-li quan baixRr~.
Jo vaie oaixar quan suposava que erR l'hora d'asmorzar. Vait, entrar

al manjador senee fer soro11 . aix! vaig podar conte:npla.-rel meu asti at
ebans que ell advert! la meya presanc'a. Re llltava dolor~s de~ veure
aq.ell 9sper:i.t Yir"or6~ esclavitzat al'ran d'una x cr- cor-pcz-al , sea t a

la seva oadira, romania quiet, per~ no pas tr~quil, ans en actitud ex-
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peotant, A les savas ferranyes facciona ara l'exprass16 de tr1stesa hi era
habitual. Feia la impressi~ d'un lluro apagat, esperant que el tornessin a
encendre. Per~, ai lasl, no depeni.a pas d'ell, s1n~ d'algt1 altre, el fet
de poder tornar a llu1r una. animada expressi6. Jo desitjava demostrar des-
preQcupaci6 i a1agr1a, par~ la impot~nc1a a qu~ es veia radu!t aquell home
tan energío ero comm<\w!a fina al :fons del COl'. Aix.~no obstant, me 11 vaig
adre,ar tan an1madamen t com vaig poder.

--Fa un sol aspl~ndid, aquest roat!, aenyor --11 vaig dir--~ La pluja
ha passat :i. tot ha adquil'it un novell esplendor. An1rem a donar un tOL b.

Jo he.via assoli.t d'enoand:re la flam~u el seu rostre escava radiant.
_ Ah, de debo ata aqu~, preciosa meva! Vine, vine, • Ah:! que no te

n'has anat, que no has desaparagut? Fa una estona s91'ltiacantar una altra
alosa ooro tu, al bosc, per~ el seu cant no el trobo musical, ooro tampoc
no s6n lluminosOs per a mi ela raigs del sol ixent. Tetes les melod1es de
la terra resaonen a la meva orella (que grlcies a D&u no m'ha quedat sorda)
oonoentrades en la veu de la meva .rane, :1 tota la llum que puo :percebre
prov~ de la sava presencia.

Ele ulls se mtanegaren en sentir-li proclamar la seva depénd ncia de mi.
Era eom Ji una lll1.garaial, encadenada, hagu~s de dependre d 'un pardal per
subsistir. Per~ no havia de ser ploramiques. Vaig e1xugar les saladas ~
~ ll~grimea i vaig comen9ar a preparar ltesmorzar.

Varo pasear la major part del matí a l'aire lliure. El vaig condu1r, a
trav~s del boso esp~s i humit, fina a uns ••• p. alegres camps, tot sCp'**

BSdwwij desorlvin~li la gamm de verds, la ufanor de les flors que crei~
xien entre les harbes i l'esplendor del oel. Li vaig buscar un se1ant en
un indret mig amagat 1delioi.6sl la eoca seca d 'un arbre, i no em vaig ne-
gar a oomplaure'l quan el1 ero damanl que mfassegu&6 als seus genolls. PSI'

que negar-me, si tots dos ~rem m&s feli90s estant junts qu~ separats? El
Pilot stajassh al nostre oostat. Tot era oalma al nostre entorne En Roches-
ter exclarnl de sob te , ment-re m'abra9ava fortamentl
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_ QU~ o.ruel vas ser, Jane! Si sabessis coro vaig patir quan vas fugit'
de T'.nornfield i no et PQdia. trobar enlloot 1 quan va.ig veure, en escorcol1a.r
la teva cambra, qua no t'hav1es endut diners ni res que en fos un equiva-
lentl Un collar de perles que ttha.v1a regalat, el vas deixar al seu estoig,
3. iesIIICww8sBllla,¡au. els teua baguls tanoats i enoordste, tal com estaven
PIQlf/wlui1h1 :praparats par al viatge de necas ..Qt¡~ pod1a ter la meva estimada
--ero demanava jo.- sansa roba ni diners? Qu~ vas ter? Explica-m'ho ara.

Aix! prassionada, vaig iniciar la narraci~ de les mayas experilmcies

durant l'dltlm any. Vaig suavitzar conaiderablemant tat a1lo qua oorrasponia
ale tres dles que vaig pasear aenee manjar i :radant pel m6n, par tal da no
causSl'"-11un dolor 1n11til, amb tot) el pee que vaig dir va ferir el aeu
noble 001' m~sprofundament que no hauria volgut jo~

Ero va dir que nQ havi d'havar-lo abandenat ai:!Ú, sensa recursos per
po.dar viu:t:e;havia dihavel' oonf1at en e11, tt)t expf>sant-1i les maves inten-
ciana, ja qUe ell no m*haur1a obligat pas a convert1r-me en la sava amant
contra la meya voluntat. Par molt violent que sembl~s en la sElva desesperaoi6,
en realitat m'est1mava maasa par constituir-se en el men tir\. Mthauria do-
nat la me!tat de la seva fortuna, sense deraanar..me ni un pet6 a oanvi, abana

de veuretm eondemnada a anar pel m&n sensa mitjans ni amios. stava segur,
de m's a mIs, que j'o havia aofert m~s del qua 11 havia oonfessat.

-B~,fO$sin el que foss1n els meus so:fr1ments, el oas ~s que van durar
pea --valg respondre.

1 a.leshQl'es11 vaig contu coro havia estat rabuda a Moer Reuse, coro

vaig aconseguir el chreo de msstra dtesoola, etc. En l'ordre carresponent,
van seguir els d.etalls sobre la nova de l'herenoia, el dascobr1ment qua
aquells qui m'havien acollit eren cosina meus ••• Com ~s natural, el no01

de St John Rivers es repetí diverses vagadas en el cure de la narraci6.
__ Aleshoras aquest St John 68 oos! teu?
-'1.+r:: mol•• s vagad •• , ti ten••••• Uf,/JI}ClCi-:?
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--te molt bona pereona, senyor1O No podia deixar de eentir afeote par
ell.

-Una bena persona. Vol dir aix.~ qua &e un assenyat i respeotable ca-.

vallar de oinquanta anys? O qu~ vols dir?
-En St John nom~s tg vint-i-nou anys, senyoz ,

~eune enoo.r~ coro diuen als f'r-anoesos. ~s un home baix, flemttic i

lleig? Una d 'aquestes persolí.9sque s~n m~s bones :pel eentirr.entde ouLpa
dels seus vioia que no pes pel merit de les sevas virtuts~

--Al contrari, ~s 1ncansablement actiu, i nom~sviu :per a fina elevate
:1. virtuosos.

-l d'intel.ligEmc<i.a~ com va': Una mica fluiX, oi? lts d1aquells que

s.expliquen bét per~ que t'arronses dteSJ,'latles quanels senta parlar, oi?

-Parla molt poa. senyor. Nomgs diu allo que ~o indispensa.ble. Pero
~s mol t :mtel.ligen·t. No d1ria qua tE1 una roent extraordinhia, per~ s!
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vigorosa.

-q És. dones, un heme capa9?
-t101t capa9.
- Instru!t?

-El.1 S~ John ~6 tot un erudi t i un profund pensador.
-Ero sembla que has d1t que no t'agradaven les seves maneres, que ~s

pedant i oapollanesot ol?
--En cap mooent no he parlat de les seyes ~aneres; pero, a no ser que

tingu~s mol t ma.l gust, 1:; "haváen d'agradar per for9a, parque &s mol t cor-

t~St ser~ i (}aval1er~s.
--Ser~ el seu aapecte ••• Re oblidat la descripoi~ que has fet de la

seva aparen9a. ~s un ·aquesta pastora novells, mio escanyat amb el seu
coll alt i caminant com si estigu~s escaldat ,b les aeves botes de sola
gru1xuda, oi?

--En ~t John vesteix bé. ~s un xioot ban plantatt alt, ros, -tulla
blaus i perfil grao.
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__ Male~t sial --va ren~gar. 1 va afegir;-- Li tenie afeote, Jana?
<::<.1 ,. ~

-0...L., senyór Rochester~ 1i tenia afeote .. Pero aixo ja m"ho hau l)::"6Cun-·

tat abana.
#tPadono, as clar, on vol a.nar a parar el meu interlocutor. La geloa:!.a

11 havia clavat el aeu _ pel'~ la pioada era sal d,able, oar 'arrencava
" da s6g1.1.ida

d.o la í; al anconi a que el deVC:i..'8va. Per tant, no ero convenaa encarrtazy aa S03:'p

que 11 mossegava el COI'.
_PoJlise:r UGestilllsx!eu m~c deixar cl'esta.r aaseguda als DleUSgenclls,

senyorata Ejrre --va f'er- ineSpél'a.dament•

__ Pa¡' ~ul: senyor Roúhester?

...-Perqu'tihas dibuixat un re-crat t~n auggeoti ) que la. comparaci~ par

fort'B t 'ha de r6flul tal' ingrata. BIs teus ¡,ota han desorl t un vartader Apol-

10' es veu que el tengnreaent en la teya ll'laginaciét a.l'ií, ros, d tulle 'DIaus

i perfil grec,. 1 ara ata davan t un Vulce., un farrel' au t~ntic, bru, d !

:pIaD espatlles i, IJar a<;Hbe..r.-holPauobar, ceo i !úatlXol.

-N hi havia. :pe:nsat mai, per~ la V61'i ta't ~B que mm us ass6moleu a

Vulca, senyor.
-Molt b~, senyoretn, us en podeu anar, donoa. Parb abane que marxeu

-:1. en va. estr~fl..yer amb r:l~S 1'or9o. que mai-, feu-.~e el f'avo de contestar
un parall de preguntea m&a.

VD. fer una pausa. ..
,¿uines p¡·€Iguntes, sanyor .Rocb.estex?

'leshoree va prooedir a. fer-r..l6el segfie:n.t interro 'a,i¡oti:

_ En ,;,¡t Jo1m et va ncnonar- mestxa de l' asco La de ~i'O ton abane de saber

ua eres cosina seva?

_ El veies sovin't? Visi'tava 1 'escala?

Calla dí.a ..

__ l:provava als teua projeotee, Jane? s3 que devien ser fets amb intel-

lig~ncia, parque ata una. dona de talent.
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--Els aprovava~ sí.
-- No va dascobrir en tu moltes cosas que no espera.va trobar-hi? Algu-

nas da les teyas qualitats no s~n pes corrants.
--Aix~ no ha s~.
--Dius que tenias una caseta prop de l'escola. Tthi venia a v&tre?
-De tant en tant.

- Als vespres?
-Una o duea vagadas.
Pauaa.,

__ Quant de temps has v' _cut ~~b e1l i les saves geruanes des que vau
descobrir el vostre paren tese?

-Cinc mesos.
-- En,Rivara passava molt de temps b yosaltres?
-s:t; la saleta.del dé'..xrereez-a alhore. la sava cambr-ad 'eetud! i la nos-

tra. E11 s'assaia vora la finestra, i nosa1~es, a la taula,
- Estudiava mol t?

--For9a•
- Qu~?
--Hindostanic.
-- 1 tu qu~ feias mentrestant?
--De primer, estu iava alamany.
- e n t'ansenyava e11?

o en sap pas ..
1no ttensenyava res?

-Una mioa d'h:1.ndostanic.
-- En Rivera ttensenyava hindost~ic?

-- 1 a les sevas germanes tamb~?
-No.

- Nom~s a tu?



!;)egona pausa.
-- Par que ho velia? De qu~ et podia serrir aquest idioma?
-Parqu~ P1'$ tenia.qua me n 1an~a arob el1 a 1 r 1ndia.
-- Ah, aquesta ~s la mara deIs OU~16vOlia qua et casaseis
-M 1ho va demanar,

--Aix~ ~e fals •••, tlho has empesoat per turmantar-le.
--Perdé: és la pura veritat. M'ho va demanar m~s dluna vegada, i L~sis-

b al1?
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--Nom$s a mi.

- 1i vas demanar t·u. que te n !ensany~s?
-No_
- Era ell qui volla ensenyar--te'n?
-sI,.,

~68 tia ta.nt, coro v6s mateix ho haur!eu fet.
--Sanyorata Eyre, us repeteixo que us en podeu anar. antes ve ades

ua ho he de dir? Per qu~ us entesteu a quedar-vos a la eva falda, quan
us he ordenat que en sortiu?

--Perqu~ hi estíc o~moda.
-No, Jane, no hi estls comeda, parque el teu cor no l'has dipositat

en mi, sin6 en el teu cos! •••, aquell St John. ! jo que em pensava que la
meya petita Jane era totalment meval Jo creia que, quan erovas abandonar,
m'estimaves, i aixo repreaentava una gota de mel en la meya amargüra. Des
que ena vam separar, he veaaat moltea 11~griDles par tu, paro en cap moment
no vaig pensar que, IDentre jo em moria de tristesa, tu n'estimaves un altre.
Per~, de ras no val la~entar-se. V6s-tetn, Jane, 1 caaa't amb en Rivera.

-Aleshores, m'haureu de treure a empentes de oasa vostra, parque par
la meya voluntat no me n'ani:r~ pas.

--Jane, aeruprahe adorat la teva vau: encara ranova lea mev~s es~eran-
ces, ero sona 11eial i afectuosa. Quan la sento, em fa tornar a la moya vida
d'un any enrera_ ~'oblido que has contret un nou comprom!s. Pero no séc
oap gamarus ••• V~s-tetn •••



Pansar qua a6e un pobre cec i un tolit sansa forces! --va
adolori t.

1-.> itar,

U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

578

_ On volel.lq e vagi) senyor?
-.A fer la te va vida .....,amb el marit que has escollit.

- ¡qui ~s?

__ rou que ho saps ••• , aquell 3t John R;vers.
-3111 no ~s el meu marit, ni ho ser maL:Mo mteatima, ni jo l'estimo

a el1. El1 est·- a Ca la seve manera, qua no lis cer ta, errt la vos+ra) una

hella jove (ue es diu Rosamolld. Si volia casar-se emh i, era per ue en-

saya gue jo seria una Dona esposa per a un missioner, i la Rosmcond, no.

En St John 68 bo i nob.Ie , pero mol t sevar i, pez a Di, tan f'r d co 1 un

ioeberg .. IQo és com vós, senyor ..Jo no 66,.. feli9 .1 seu cos ta t , No serrt per

mi caj. malta dte.fecte ni de corrprenoi6 •. 0 veu en .. :l. cal> mena dlatractiu.,
ni ten oLa la joventut, DinÓ :201s aIgune s quali tate espiJ;}ituals. Corovo-

Leu , donea, qU'3 ua abandona a r6s, :par anal' a raunj.r-me a b ell?
3m vaig 6 ... I e!J.irinvol1.mtar ament. i, el. 'una manera in..,tintiva., ero vaig

pI'~mer Ill~S fort contra el pit del me 060:i. astimat senyor. EIl
. "SOmI'J.gue"

__ Qua dius, Jane? ~s veritat 8j2~? t 'a ~egurea que aix! eDtan las te-
vea relaciona amb en Rivera?

bsolutament, aenyorl Oh, no us poseu ge16o! V~lia ter une mioa de

broma amb vós ~!D!ml!PÜQ!l!&b r' rqu no seU sciu tan triste pen-
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saya que la ira seria millor que no pea la pena. Si .Ie timeu i sabeu
apreciar quant ua eat' o jo, u~ sentireu crgull6s i oontent. Tot al meu
oor és vostre, s~nyor. ua pertany, i vostre saria encara que el destí
mlarrenqu~s del vos re costat per ee pre m~s.

E... va besar, perh de nou dolorosos pencaments aombr-ar'enel seu em-
blant.

va1cr acariciar, par tal da tren uil.litzar-lo. abia al u pensava
i hauria volgut expreesar-ho par ell, per~ no gosava. ~11 v tonbar 1~
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oara, i dale seua ulls apagats ea va esoapar una 11agr a, que 11iso
par la aova galta. Jo sent1a que el,ggr estava a punt d'esclatar de pana.

~No s~o pas m~e v1u que el vell oa. tanyer fendit p 1 11 p a l'ho t

de Thorf'1eld -va it"entaroar al CQP d ·une m ent~_ 1 qu:1n dret pot ten:1r

aqutH3ta desferra pretendre que una. ;ponesll en flor el oobrem da
perfum?

-No aou una deatar.re, aenyor, ni un arbr fulm1nat pel llemp, s1n6

que eou fqrt i vl.éiOr6s H.i ha plantes que len or~1x r al :red~e de les

vQstres arrala, tant si v~s 9l$ ho demanau oom si no, perqu volen gaudu'

de lJombra protectora de les vo~tres branquas, i a mida que creix1n, s'arra-
paran al vostre trono, perqu 1 vostra forpe. els 'brind proteooi~ se

contra 1 s malvestat _
V spmriure d nou, consolat.
- Et ref&rea~s a amias, Jane?

-sf, a. amiaa -vaig res]?ondr , amb CEU..~ta vaoil.laoi~, Oal.' j v 1

trobar una aJ.:8ira paraula ~s atUent, Jler~ e11 em va. ajudar

- Ah, Jane ! Per~ al que jo vull 's una esposa"

- Ah, e ?

-::;1., s una novetat per a tu?

~ clar. mai no me n1hav_6u dit res
- I et dasplau?

--A1x~ d6p~n de 1 á oiroumatancies, e~o~. _, de la vostra eleooi6.
-Tu la farls par ro1 Jane. Em guiar pel"la teya decis1~.

--Ale ores, alagiu, ae~ r, la ~ue ros !s est1ma n el m6n.
-Jo e¡igir,1a. la, gua m~sest!.!!9..k Jane, et vols 0& ar b i

-$ , sanyor
,- Ambun ceo alau.rat, que hura d f aoompanya:r de la m 00 un 1nfant?

-- knb un tolit, v1nt anys ro s v U que tu, al qu 1 ha.ur s • jtld

a ter-hO tot?
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-$1, Séfl..yor ..

_ Da veres. Jane?

o
--Compl~t ent. ~enyor.
_ Oh~ amor maul Que D~uet baneeu.'1 i et l'ecotnpanail

-Senyo.r RoOhester, si u:.ai.he fet una bena obra a la vida, si ma! he

ttngut un bon peneament, s1 me1 he ~regat amb sinoera devoot~, 61 mal he

tiD8Ut un bon d$s1g, are. me'n sento reoompensada Se:r"la voatra esposa "
par a mi; a$sol~ la felioitat ro4e gran d'aquesta terra.

-Parqu~ ttads11tas en el saonfio.1.
_ Saoriflo1l Qu1n aaarif1c;i. .faS.g? El de ca sr la faro que em devora,

el d.. trans:t'orm 1 t speran9 en sat1 faoci~? :gs un acrifio¡!. poder bray:al'
l'h~mQ que est1m , pod r besar l'home que amo, reposar en aquell en w.
oonf1o? Si 1% s saorlfioar-a , aleahoree oertament mfad lito n el sa-
or1fio1

_ ¡ suportar les meves xaores, Jane.:1 ser oóndesoendent :b lea me-
ves :faltes?

--Par a mi no exlsta1xen. senyor. Preferaixo e~timar-vos
arat quan us :puc ser útil~ que no pss abane, qUall g udieu d'una orgullosa

independ~ncta, ~uan deBdeny~veu w'-,a,.t qualsevol papel' que no fos el
de proteotor gener~$.

--je verltat que dateetava ser aux11iat 1 gulat, per~, dlara en enda-
vantt ja no ho detestar'_ No m.ag.radava recolzar e en al bra9 d le qui
eroserv1en perqu~ els pagav ,par gs un pla.er entir que ¡' gafen la

els dltet da la Jan 'estimava m~s la soledat abSOluta, qu no pEle la

conatant Hmii_tau. sol.lioitud dela oriata. Per~ els do190S erve1a do la
Sane .> 'ompl1ran d alegria. La Jane mta ada. 1i radar~ jo a ella?

-Fina a la fibr e m.'s tntimes d 1 aeu sser~ aenyor.
-.íDasent td.x!, coroqu no hemde dependr de na ,podem eaaar--noa

1mrr.ediat ent.
?arlav b veh mEmo! a re orgio 1 s va antiga impotuosi t t.



U B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

581

--Ram dtan~nos senae d11aol~,Jane_ OD~S na e 1 trouxe la 11 o neis
de matrimoni,." i casar-nOs.

--Senyor Roouestar. aoabo diob~ervar que el sol ja declina, i al Pilot
se n 'ha anat oap a casa. a ~ manjar J)eixeu-'1lo"oure quina hora ~s en

el vostre rellotge .' ,-Guard 'l tu, perqq6 a . je. n<l ro ae:rveiz da r~s.

471

_. ~n ua.$1 les qv.a.tre de la t da., seny<ll'. Q t niu gana?

--V'aqu! a tres d e ene Qas~am, Jane. Ara no e 1 penoar en rob s ni
en joies. Tot ix~ no t oap importancia.

--El sol ha ass cat tota 1'aigue. de la pluja. o oorre ni un al d' .11'
i faxafogor.

__ Sapst Ja~e~ que en aqueet moment porto el teu collaret de par1
sobre la meva aspra pell, sota la corbata? Lfhe portat des del dia que vaig
perdre al mau ~n1o tre~or, ooro un record •

..Tomarem a oasa a trav4s del boso: a1x! tindre ros ombre..
Ell, per~, oont1nuava Qonoentrat e~l ele seas pens enta i no reía cap

oas deIs msus intenta de d aviar la oonversa.
--Ja~e, par b~ que peneia que a&c un gas irre11gi~st el mea cor, en

quest ;;¡omenti' escleta d g:ratitud envere el J)~ubondad~s d taquaste tana.
Ell nQ veu coro vauen el ho~es, 8in~ amb ro~8 olarivid~ncia; t poc no jut-
ja coro elle, ans a~b m~s juet!o1a. Jo va1B obrar malamentt hauria sollat
la meya flor innooent, bauria entelat amo una capa d culpa la saya pu-
:res~, ~ ales.b.ores l'Omnipotent me la va al':!:'enoar e la ruana 1 jo, en la.
meya .m~~~ .. sob r~~aria, vaig estar a punt de maleir-lol en oOmpt~n
d '1nolinar-me davant la saYa oluntat, el vaig d afiar ro 1 juet!oia
divin v pr-osaegua.r el aeu ouc , i van O'aure sobr m<tu una desg:r~oi !'é:re

ltaltr , ero vaig velU" obligat e. trave arl: vall obr Jl qu ;plan 1'0
bra de la mort. Ele seas Qst gs t.>cSnterribles~ 1 el m u ha eat t juet i

ha dobl gat el m6U orgull. p r sampre. Jo, que emvanteva e 1 me'Y'efor9a,

com s$ps prou b~, ara he de oonfiar-me a la guia d 'un eetl.'any, oomla
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m'''' d~b11 d.e les or1a.turee. Fa. poo, Jane ..... , fa mQlt ;poc •• ,. Va comeneez-

a V$ure 1 a reconeixér la ml d$ Dlu en el méu oast1g. Va! oomen9ar a ex-
per:1JiI&ntar l.'em.ordimellti oontrlo'&, :1 el das1g de reconciliar-me amb el
méU Creador. i~$ i tot vaig comen9Sr rasar da vagadas. oraoions molt
~eu~, ~s cert, pe~~ molt inoercs.

"Fa una 1eo'44 nO. pue dt~ oonoretament quents; en fa qu tr ¡ V
S2 d.illuns pe.ssat a la ni 'b, ue vaig ex erimenta.r un strsnya selWaoi~.

Tenia ~ !mpresa14 de'ieia t~ffipS que~ pcr tal com no pod1 trob r-t enlloo,
d,av1 s ~er marta. Aquélla ni t, 'pot. el:' devlel'l 'el' t:mtra le ene :L le dotze,

reolos a la mev~ triata 1~a, vaig suplicar a D&u que, si tal ef la
aeva volunta;, mea rabaas~s a-:iat dtaques"a vida i eTH donés cabuda a 1'al-

t,;r$ ro~T.tt on jo encas-a eoneez-vava 1t eel'0ra.n98. de reunir .6 amb tu

".,.tila 1 oostat de la finestl'a, qua era oba:r-ta. r:n aoarioiava la perfu-

mada brisa l'lOOturn 1, malgr t qu.e no ve1 la (;lstel.s, per una vaga i d'-

fue ol~or endevinava. que 'br:t.llava la lluna ..T·e.nyoravai Janetl Oh, coro

et trQbava a fa1~ b t~ta la me~ ~ 1 tot el men cOrJ Va1g demanar
.a. .Dt1u,. amb b.wdlitat i angoua., si no hav1a astat je. pI'OU turment t, deso...

1 t i af'ligi t, .1 si no ¡lodria tornar a audir d nou d luna 'ca de 6.U i

de fel~citat. Reeoné1xia que m'ho mere~ia, tot el qu via eofert, per
im.plorava qUé no m. '1n:tll~~s .....s dclol". perqu no el ;p liria endurar. ! tQt

e~ sent ente del mea cor, del Q P El la ~1, & van condensar e~ la mota

que van acud.ir al meu llaviliu Jane, Jane, Jar el

- Le i v pronunoiax- en veu 1te.?

--sI. Jana_ Si al~ m'hagu4s sent1t, s'hauria pan t qUé era oi«,
,perla i'x n tica. en :rg1a amo qu les vais l)xo:nuncia:r.

- Z aW .va pa sar '. lluU$ pas t, cap a mitj 1'1.1t?

-'~!tp ro lahora no tt e p port~cia El ue ~ a guir s una cos

e~trany1 1ma rop 4ndr s par super t10ió J e nfesso qu
porto la s ~ ja que a pre ho he es t en carta raJ per aixb qu
sr ttexp110arl &6 absolutament cart.
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JI n vaig ezc Ia;are Ja.ne¡ Jane, Jane , una veu, u no
dton venia, J:9l'O que vai reeoneixer rnolt b , al:)va
e per 'mil i al cap d'un inatant el vent effi va dur qu st s p aulas •

bria dir

0,

.. On ata?"
"Froourar6 d'axpl.icar-te 1 . lJrsssl~ qua ero van produir a.ual1a Ilota,

pel' b$ que· s dif!eil dtaxpre Sta.' el que vull dir.. ernde ,com 1'01;3 v ure,
sst i tu.at 1 b 11 mi ' d 'un beso mol t dene , on el Don qu den p I at

i oran sena ecos. En oanv1, aquella pre ta aero lava havar ea et pro-
nunciada en un 1ndret vo1tat de ~~ntanyes; ja que vaig sentir lfe o qu
les rep tia Una. brasa. rr~ fresca en va acaronar el front en aquella mO-
ments i vaig "ten1r la sensaci& que la Jane i jo ens trob~vam plegats en
un lloc so11 tari j. desole ..~ l oreo que, en efeote, ens varo reunir en espe-
rit. Estio se, r, Jane, que en aquella hora, kentre dor 'es, la
'tteva tinttnava,abandonar el teu coe , par confortar la meya durant
un egon) perqu (tan oert coro que se viu) aquella veu ara la teva!

Dil1un a la nit, eot¡mat lector, a la a eixa hora, va ser quan vaig
rebre a ualla crida mi teriosa, a la qual vaig res~ondre, 1 fa no fa,
a, b :f2';:1 oc se úblants a les que el1 el:). repetia. Vai sco.Ital'1 relaci~
del senyor oChester, per~ no 11 vaig revelar el que jo havia ex erimentat.
Vaig troba¡' que ra una coinoidenoia ~aasa eaborrenadora i inexplicable
par comenta -1 • Contar-li e que a mi m'havia pa a t, h uria
oausat una . _pros ié ezoa siva en el seu eeparit, ea inclín t 10 h. es

sumir-se en la tristesa, arran del que havia ofert, i l'hauri ~en t

a enfansar-oe en les omoras del mistar s ~obren8turala. Vaig callar .
va1g guardar~~e aquell coses al fOns del COl'.

-- ttestranyi, dono --va presea'uir ell ,que quan anit at v
resentar an inesparad ·entJ en v co tar e oreura que eres un coaa

diot1n' una aimple veu i una" vis16, una apa" io'- 6 qua a dis,,,i:pa:t:i en
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BIDva fer baixarde la seva f ld t es va aixecar 1, llevant~se reve-
rentment el barret, aoal~ els uIle apagata 1 ea va sumir en una quasi muda
'pre{S~ria, de l.a ·;¡¡,usl solament fOl'en audibles leo dazr-ez-ee pa.:l'aule I

.~Ag~aeixo al meu Creador que, en el tI' bunal de la sev just!oia,
s Jhagi mostra.t cIernen amb mi. I dQmAno humilment al meu Redemptor que
mtatorgui foroes par ~ en el futur una vida m~s pura que no pas 1 que
he port.at fina ara.

espr~s va &stendre la m~ parqu~ al gui&a ..V ig prendre i e va.ig aoos-
tar als llavis aquella ml! tan estiro da, i desprt1s el1 SI'. pasea el bra9
per ltesp tlla. Ooro que jo era molt m&a baiXa d'estatura, 11 servi de

euport i de guia. Ene end1nshem al baso ;i varo enca.m1nar-nos o p a cae •
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--Ja 14 d 1 jo la y que eab ia. a1x{ -va remaroar-. J sabia

474 Leotor, erovaig oas~ b e11. Va s r una boda senzl11ai Rom s 11,
el reet~r, el na!.8'" sagrista i jO h1 ~rem pI" santa. Quan vam tornar de
l'esgllsiat ~aig entrar a la ouina d 1 oasalot, on la Mary preparav 1
diner, ~ en Jchn buidava ela genlvets, i va dir,

--1.1ary, e.quest mat! mthe oasat amb el aenyOJ:' Rocheator

La majordoma 1 el seu marlt pertanyien a aquella 11ei de par one ,
f1em~tiques 1 correotas, a les quals un ela pot oomunicar una not 01 no-
table sense tem()r que ens perfor1n les orallas amb ,,¡¡-.... els seua xi s....
eles ~,~fegu:in sota un torrent de paraules de sorpresa La"axy va alyar

la vista. i se 'm va quedar nlirant; el cullerot ambqu~ enllardava el parell

de PQ11astres que es rostzi.en al roo, va restar susp\s en 1 ial:t'Guna n:1-

nuts, i du.rant el mateu temps va quedar 1nterr pu1i el proa' s de treu1'e

llustre a.le gan1vets d ten John. Despr~s, la Mary, tot ino11nent-ae da nou
sobre lfaat, ée va limitar afer.

s!" eenyóI"eta? AU' estA b~l

Al cap d 'un ~eu lapea, v afegir

_Us he rist Bortir b el sell10l', pe~ no b;ia que an veu 1 0$&10-

1 va oontinuar enllardant ela pollastre iÓ En tombar-me o p en ohn,
v ig VQUr4 qu feia un somriure dtorell aralIa.

ue el senyor Edward..... ,.11( -en John era un antic 01'1 t tr ot va el

seu .0 des que er~ el benj de la familia, de manera qua de vagadas es

permetia dtanomenar~¡o pel seu nom de fonta-- nQ far , i tava se
que no trigari gaire, i b que ha ~et, a judioi mell. Us desitjo molt fe-
lie1tat, senyoreta!

X es v llevar oortesament la 1'1'a.•

.. uracias, John El se~or Rachester m'ha d't que us don6s a1x~.
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vi que no t fha~ 00 idat da la pati ta d le, l~o·tol:'? Jo ~ampoo 1'00

temp dep_l'~s de oaeat8~ vaig del11anar sen Rooheste:r u
a Vis tar.la l'escola on e11 lfhavia po ada 00 pupil~la. La en tioa
elatiria que va demostrar en veuretm em va cQmmoure d' 11~ m4e. L vaig
trabar p\l lida 1 prima, i em va confessar que no era feli9. Vaig desco-
brir que la disoiplina de 11esco1a era massa rfg da 1 d' s-

475

Li vaig pos a la ml un bitllet de einc lliurea. ~ense e p rar qua
d1gu~s ras; vd€: abandonaJ:' la ouina .. En ;pasear m~s tard p r davant la

porta el 1aque11 santuari, vülg sentir aquestes :paraules.

--.i..,~s 11 vald:ra que sigui ella. c¡ue no pes una d J qU9stes enj"o:r ...aec •••

1 ella h~ poclria • avar=ne traba;; un d n:. s ben 1anta ....., per~ no pas

un de m's bo 1 ro s ooro cal, i pel qe 's ell, ella s rou mao , qualoevol
ho ot V'3UXO, aix; ..

Va:l.gescriura a ~oor lIouse. i a Cambridge, i¡¡;,¡,edietamant, per donar 1

n(')t!ot~, tot uplicant, a1xl mateh, 91 pe.rqu~ ho havia f. t.. La Dian i

la Ma,ry apr-o aren la m~ve.deo1Ei~ aenae roeel'VSS" La Diana. anunoi~ qua

qunn hagu's transoorregut ~ terops prudenoial, per deixar paasar la 11un
de nal, Vir1drJ.& a !ei-car-Jr¡e.

--Valdr~ m6~que no e~ eri que pa~si, Jane -~ fax el meu marit, qua.n
11 v~ig llagir la oarta--, perqu~, s! ho fa, ser~ maesa tard, je. que la
no,tra lluna de mel ene durar tata la vida. el seu re plendor tan ola
stap8gara sobre la teva. tomba & la meya.

Ignoro l'efsete qu la nova devia causar a n 't John, p rqu no va
Qcntéstar ma1 la oarta que li comunioa lA not!o1. Al oap de sis mesaa,
ero va. esóriure e11, per~ sense ear¡lentar el nom d 'en RocheeteX' ni ter cap

al.lusi6 al meu eas~ent. Era une. oa:rta serena. i~ b& que er1oaa, for~a
afectuosa:. Des .d t leshoree, manteni.m una correspond~noia regular, si bd
no massa freqUent. Bl1 d1u que confia qu jo si i feli9 i que espera que

no if'lJ.ti aq'.lslles pere nos que viuen sense Dlu t nor::t1sala preocupen 1 a

Closes terrenals.
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tudis, maasa. 01 parador) .ver a. una nena do la aeva dat. e la vaig en...

dllr a oasa, decidida ti conv .•:ti:t'-ma de nou en la eev ineti liZ'i, po;ro

de eguida em vaig adonar que aix no era as PQsuible~ per~u~ tot el meu

t~~e ¡ les maves atenoion lea nsoasaitava una altra ~er nat el mau ma-

ri t. L1 vale. bucear una. al tra escale. b un oi ·be.8 no tan eever, i prou

a ¡:ro¡¡ de casa, pe:r pode!:' \'1..91ii€.r .....a so 'int o endur--me-, a (e tant en tan •

Va;..g proOU.l'ar que no l1 manqu~s re que pogu~e c.ontribuir- al aeu bene t t

aviat es va adaptar al nou medi, c'hi va sentir f 1"9 1 ~r 683 en els
eeus esi,1 dis. A mi que creix.ia, una s l' da ed caci6 angl ea va oorlo' ir

en bona masur-a el defe()tes ad u l~ite a Fra'l): , ~ cuan va l:>ortir de 1'·.-

oola, v ig 'l:;robar en ella una oO;uj,Je.nya agradable) tiocil de bon oar oter

i ''ólids p.rinoi;p1st b el seu afecto sinc9r enver-a r.: i i elE: L'.OUE., fa

temps que oQ~pen~~ b escre1A le ~cti~ee atencionn que ~ via t1r- 'ut
l' vimm'besa d brindar-U.•

La me~ nar a016 arriba a la fi. Un~s bx él eulea ~obr la m~v
vida de o~ ada ~ una rap1da ullada a lao~t 'aquell~ ~ls ncm dole

qu Ls han orti t arnb ro' :f'requ~!XJ.ci aque ta oompl""t en

Fa deu anys que s6a casada s pr cu ~ el qu ...,viure p r i amo 1

per50ne. un estimo m~s del ~n. -.~c 1m!!. naa €n'~ foli , •¡~b el u

pu'mi a:A:p:ress b ;paraul J perq'\..19 o.rr:pleno l· vi a el'.OU U',ari ¡¡ tan

)1 ne.n.ent cem el1 (r. ,le la neve. Oap ella no ha s ta-:; tía tan un da. al

eu eep'bs cora jo al ID Uf a&c Garn d la aeva carn i "'.n.ima· la aev ano~.

~o Oll! canso JJf1i dIe 'ar a.¿b ltEdw d ni ell fOp'"ar!';, b er tant,

SGl1lpreEl teril junta. Estar pIe ats. equival er ;.¡...:. ele la

1 ;1."vertat de la sol;lliud i da la. satisi'aoci~ d DrEl 116 ,

jo oreo, tot 21 aent dia.; enz aonar :. 'un 'a1-tro no 'J. ro~ quo eneal:'

on vou alta ..Tota 1 ceva confian9s ssta di ci'trdv en ::111,i of¡(lta1
ova me lo consagra a oi •. ,1", nostre e ~o-:;}r ;;Ión s blant", i una con-

cordi absoluta nJ6s la 00 saqU neis
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potaer aquesta ciroumst~oia v oonsolidar enoara ~s la nostra uni6,
cfU' jO ra la saya viataJ oom enoara I3~O la sava m~ dret • Jo el' lite-
ral~en~, COm all eolia d~-meJ ~a nineta deIs eeua ulls. Veia els pa1sat
ges .i llegia. els llibx-e a trav's mau, roa.!nc em caneav d 'expressar-li

varbalment ¡¡aspeoto deIs oampa, dala arbrea, de la ciutat, del riu, dala
~vols, la 11um del só!t 11 descrivia el paisatge, el temps que fe1a, de
manera que el so deIs mQts es grav~s a~ seu oervall, ja que la llum no
podia e te:rgir,-se ala asua ulls" No ero canaava ma· de l1egir-l1; no a
vaig oansar ma1 de guiar-lo fin all~ on volia anar~ ni de fer par ell
all~ que 11 volla. !&n aquella sarveis que 1 pres ava hi trobava el
ro' delioat 1 inefable del.s pi era, par bt1que tenyit atuna cer tr1st sa,
pe:r4.u'el1 mella demanava Sellf3 dQloroaa vergoq ni deesperada humiliaoi~~
M'es1¡,imava ten de ao-r, que no sen"ba reoan,a dé llemanar-me jut, i s bia

que jO lJest1mava tan pr$fund nt, que atendrefl i gomboldar-l const1tu!en

1 .B m vas m&s d~leas aspiraoion
Paseata els dos ~s. un I'llat!, mentr.e ero dictava una oart , se 'ron

aco tar :l. em digutt.

,.......Jeme, portes al 0011 alguna ceas brillant?
-51 -vaig reapondrea,é*NJt.aa, perqu hi duia una oadena d f or del

rellot e ..
- 1 no port s un vestit blau oal?
L1 va1g dir que s!_ AleshQres erova manifasta;r que, des de :f"e1aun

t' ps, tenia 1$ 1mp~ess1~ que la fosoor que obatru!a un els seu ulls
esdeve 18 métlys densa., 1 ara n'eatava del tot segur.

V allat' a Lonclre , oQnsul the un ooulist e inent i, :peI' ti, 1 'Ed...

ward.v recobru la vista d'aquell ull No hi veu mol t cla:rament; no :pot
llegD- ni e oriure a s , p rtl pot o mar sansa que el gui!n. el oal 'a
no ~s una na 01' el:' ell ni la ten un bu! t.. an v néiXsl.' el no tre

l'r111l 111, en pr ndre '1 El mb 1 a u br SJoa, va poder preoiar que
él menut bav1a heret .t ela seu In tauos ull t om ala ten:i. abana. 0-
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SOS; brillants i negres. 1 una vagada m$s, va donar 01es a D uJ da tot
acr, pe~qu~ s'havla moatral miaer1oordi~s en jutjav-lo.

El lnOU Edwa:rd t jQ. donos. aom fe119Qs, i ha sOm m s encara parqul!
a.quells que estime. m4s del m"n tamb~ ho s~n La Diana i la. y s~n
oasadas, j, una vagada a ltany, altsl'na;f¡$vament, ene v~nen a veura , i no-

~altres ala retornem la visita. El mar1t de la Diana ~s oapita de l'ar-
ma.da; 'br.illsnt ofioial ! hOlne bondad~s El de la ~a:ry clargue, company

dt~studis del seu germ 1. pela aeus pr1naipis j. la ava aultu a, di e
eePbs de la meya oasina. Tant al cap1t F1'tejamee com el senyo~ Vlbarton
eatim n les saves lllullera :1 s6n estimata per elles.

ant a n t John, va abandonar .l1nglaterra i ~l n va ana,r al' t.n :1 •

Va enN.l el oaro! qua e Ihavia tra9at, 1 enoaz-a 1 saguea No ha a.x1st1t
roai oap m1seioner m~a reaolut i in~etlgable que 11, fina 1 tot enmig
dela o'bstacles i de-la parilla mgs ~ans b'erm, fidel, dev6t, pIe dtener'-
g1a. de zel i de sinceritat. labora ela seue semblants, tot procurant
de millorar el seupan&s o !, eabrossant, coro un t1t~, ala prejud1cia de
caata i dé c.rado que l'9bstacu11tzen., Podr ser dUl', podr ser 1ntransi-
gent, pod:r~ ser fina Ji tot ambici~s, perb la saya durasa ~s la de 1 'es-
,for9at guel.'rer qua defensa le. caravana. contl' ela e bata d. 1'anemia;
la saya intrans1g~ncia, la de: ¡tapbstol que, en nCm de O1'1at, diur It 1
vul i ser el meu de1Xeble, que renegui d'ell mata1x. qua ~rengu1 la sa_

va orau ;1 que ero segueixi"J 1, par fi, la saya axJb:i.ci6" la. da 1 tesperit

super1,or que reclama. un 1100 a la pr era ..... lInia; ntre aquell qui,

renunciant a les GOSes terrenal a, as Freaenten 1mma.culats davant 1 tron
de D~u, comparteixen la v1ct~r1a iDal de lfAnyell i s6n orid t I ele' s
i 'ele creients.

En S"j¡John no 'ha. casat na. e E11 Jh l~ ur t 1 ava

tasoa, 1 sra la ta$C s' aeost al fin I el 8 u 01 glor:16 ea pre-

o1pit a p la.post L'últimacart qu va rebr d' 11 v fer
V9SSar 11 ;;;"'-""'0111 hum na. del meus ull .1 m'ompl! 01 CQr do divina al g.I'l.a,
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perqu retanunciava que tenia a l'abast una sublim rec°fupensa, una incor-
ruptible CQrona. S~ gue lee preparas notIoias qua tin~~i d'ell 'arribaran
da la m~ d'un e$traAy, per comunioar.me que aquest bon i lleial servidor
ha estat or~dat per fi par gaudir de la jota del seu Senyor. ¡per qu
heuria da plorar ~er aixo? Estic segura que el temor de la roort nQ enfos-
quir les darreree horas d'enSt John. La ~eva ment continuara desemboi-
reda, el seu CQ.r, imJ?~Vid, la. seva sparan~, fe ,la ssv :t, 1ncre-

entable, Les sevas paraules en s~n pe~ora, d)aix~t
"El men Mes'tre - ..diu- ro'ho adve:¡:·teix~ada die. m' anuncia amb m a ola-

r datt 'A-1at ser~ amb tu'. 1 jO 1~ réspona, amb $nsia cada vecad ro a
acend:radM fAm~nJ veniut Se~or Jesuaristt t 1f


