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LLIBRE PRIMER

I

—L’Olive baixarà d’aquí a uns deu minuts; m’ha demanat que us 
ho digués. Uns deu; és ben típic de l’Olive. Ni cinc ni quinze, però 
tampoc exactament deu, sinó o nou o onze. Si està contenta o no de 
veure-us, no n’ha dit res, perquè no sap si n’està o no n’està, i per res 
del món no s’arriscaria a dir una mentida. És molt honrada, és Olive 
Chancellor; tota ella rectitud. Ningú no diu mentides, a Boston; jo ja 
no sé què pensar-ne,  de  tots plegats.  Bé,  jo estic molt  contenta  de 
veure-us, en tot cas. 

Aquestes paraules van ser pronunciades en un to molt voluble per 
una dona rossa, grassoneta i somrient, que entrà en un saló estret on el 
visitant,  que  només  portava  uns  moments  esperant,  es  trobava  ja 
absorbit en la lectura d’un llibre. Ni tan sols havia tingut necessitat 
d’asseure’s  per  interessar-s’hi;  aparentment,  havia  agafat  el  volum 
d’una taula tan bon punt havia entrat, i dret allí, després d’una simple 
ullada a la cambra, s’havia perdut per les seves pàgines. El deixà en 
atansar-se la senyora Luna, rigué, li allargà la mà i digué responent al 
darrer comentari: 

—Insinueu que vós en dieu, de mentides. Potser això n’és una. 
—No, i ara; no hi ha res de misteriós en la meva alegria de veure-

us  —replicà  la  senyora Luna—; si  us  dic  que porto tres  setmanes 
llargues en aquesta ciutat on sempre diuen la veritat! 

—Això no em sona gens afalagador —digué el jove—. Intento no 
dir mentides... 

—Llàstima! I què té de bo, doncs, que sigueu del Sud? —preguntà 
la dama—. L’Olive m’ha encarregat de dir-vos que esperava que us 
quedéssiu a sopar. I si ho ha dit, és que realment hi compta. A això, 
està disposada a arriscar-s’hi. 

—Tal com vaig? —preguntà el visitant, que no anava gaire mudat. 
La senyora Luna se’l mirà de cap a peus amb una ullada i sospirà 

una mica, somrient, com si es tractés d’una llarga suma. I realment 
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Basil  Ransom  era  molt  alt,  i  fins  semblava  un  pèl  esquerp  i 
descoratjador,  com  una  columna  de  xifres,  a  despit  de  l’expressió 
amistosa que inclinava vers la representant de la seva amfitriona. Una 
cara on, tot i ser magra, es dibuixava una línia profunda i peculiar, una 
mena d’arruga prematura a cada banda de la boca. Era alt i prim, i  
vestia completament de negre. El coll de la camisa era baix i ample, i 
el triangle de lli, una mica arrugat, que ensenyava per l’obertura de 
l’armilla,  estava  adornat  amb una  agulla  que  contenia  una  pedreta 
vermella. Malgrat aquest ornament, el jove tenia un aspecte pobre —
tan pobre com podia semblar un home que tingués un cap tan bell i 
uns ulls tan magnífics. Els de Basil Ransom eren foscos, profunds i de 
mirada viva; el cap tenia una mena de distinció que el feia semblar 
més alt del que era; era un cap per destacar per damunt d’una gentada, 
en algun banc judicial  o plataforma política,  o fins i  tot  en alguna 
medalla de bronze. Tenia un front alt i ample, i els cabells espessos i  
negres, perfectament llisos i brillants, sense clenxa, pentinats com una 
crinera de lleó. Aquestes coses, els ulls especialment, amb el seu caliu, 
podrien haver indicat que arribaria a ser un gran home d’estat americà; 
o,  si  més  no,  podrien  haver  delatat  que  provenia  de  Carolina  o 
d’Alabama. Venia, en realitat, de Mississipí, i parlava de manera molt 
perceptible amb l’accent d’aquell país. No tinc a l’abast de reproduir 
per escrit aquest dialecte encantador; però el lector iniciat no tindrà 
cap  dificultat  per  evocar-ne  el  so,  que  no  cal  associar  en  aquesta 
ocasió  amb  res  vulgar  ni  superficial.  Aquest  jove  magre,  pàl·lid, 
xocant,  de  pell  groguenca  i  roba  un  xic  descurada,  amb  el  cap 
distingit,  les  espatlles  estàtiques,  d’expressió  severa  i  fervent,  i 
aparença provinciana i distingida, és, com a representant del seu sexe, 
el  personatge  més  important  de  la  meva  narració;  féu  un  paper 
important  en els  esdeveniments que m’he proposat portar,  d’alguna 
manera, a la llum del dia.  I  aconsello,  a més, que el lector que en 
vulgui tenir una imatge completa, que desitgi llegir tant amb els sentits 
com amb la raó, no oblidi que allargava les consonants i s’empassava 
les  vocals,  que  incorria  en  elisions  i  interpolacions  igualment 
inesperades  i  que  la  seva  manera  de  parlar  estava  impregnada  de 
xafogor, d’immensitat, un no sé què de gairebé africà en la gamma de 
tons  baixos,  alguna  cosa  que  recordava  les  grans  extensions  dels 
camps de cotó. La senyora Luna observà tot això, però només en veié 
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una part; altrament no hauria contestat d’una manera burleta a la seva 
pregunta: 

—Que soleu anar diferent de tal com aneu ara? —La senyora Luna 
es prenia confiances, massa confiances. 

Basil Ransom envermellí una mica. Després digué: 
—Sí, i tant; quan surto a sopar, generalment duc un revòlver i un 

coltell —i alçà vagament el barret (un barret negre, tou, de copa baixa 
i  una  enorme  ala  recta).  La  senyora  Luna  volia  saber  a  què  es 
dedicava. El féu seure; li assegurà que la seva germana l’esperava, que 
es posaria tristíssima (car, al capdavall, era una mena de fatalista) si 
no es quedava a sopar. Quina llàstima, que ella hagués de sortir;  a 
Boston no es podien desaprofitar les invitacions. També Olive havia 
d’anar a algun lloc després de sopar, però que no s’hi amoïnés; tal 
vegada li agradaria anar amb ella. No era una festa (Olive no anava 
mai a cap festa); era una d’aquelles reunions enigmàtiques que tant li 
agradaven. 

—A quin tipus de reunions us referiu? Parleu com si  es tractés 
d’una cita de bruixes al Brocken. 

—Bé, d’això es tracta; són tot bruixes i mags, mèdiums, espiritistes 
i radicals baladrers. 

Basil  Ransom la fità,  desconcertat;  la  llum groga dels  seus  ulls 
marrons s’intensificà.

—Voleu dir que la vostra germana és una radical baladrera? 
—Una radical? És una jacobina... és una nihilista. Res no li està bé. 

Si heu de sopar amb ella, més val que ho sapigueu. 
—Vatua el món! —murmurà el jove vagament, enfonsant-se altra 

vegada en la cadira amb els braços plegats. Mirà la senyora Luna amb 
expressió sagaç i incrèdula. Era prou bonica; duia els cabells formant 
grups  de  rissos,  com  gotims  de  raïm;  el  cosset  ajustat  semblava 
esberlar-se  per  l’efecte  de  la  seva  vivacitat;  i  per  sota  els  plecs 
emmidonats dels enagos sobresortia un peu grassonet  que reposava 
sobre  un  taló  alt.  Era  atractiva  i  impertinent,  sobretot  això  últim. 
Semblava deplorar el que ella li havia dit, però tot s’acabà en aquesta 
consideració,  o,  en tot  cas,  no digué res durant  una estona,  mentre 
examinava la senyora Luna i probablement es preguntava quin conjunt 
de  doctrines  representava  ella,  si  compartia  tan  poc  la  manera  de 
pensar  de  la  germana.  Moltes  coses  resultaven  estranyes  a  Basil 

9



Ransom; Boston, especialment, estava sembrat de sorpreses, i ell era 
un home a qui agradava comprendre. La senyora Luna s’estava posant 
els guants; Ransom mai no n’havia vistos de tan llargs; li feien pensar 
en unes mitges, i es preguntà com s’aguantaven sense unes lligues per 
damunt del colze. 

—Bé, suposo que m’ho podria haver pensat —continuà per fi. 
—Us podríeu haver pensat què? 
—Doncs que la senyoreta Chancellor seria tot això que dieu. La 

van educar a la ciutat de les reformes. 
—Oh! Si no és per la ciutat... és la manera de ser de la senyoreta  

Chancellor.  Reformaria el sistema solar,  si  ho tingués a l’abast.  Us 
reformarà a vós, si no aneu amb compte. Així la vaig trobar quan vaig 
tornar d’Europa. 

—Heu anat a Europa? —preguntà Ransom.
—Sí, és clar! Que no hi heu anat? 
—No, no he anat enlloc. I la vostra germana? 
—Sí, però només s’hi quedà una hora o dues. Detesta Europa; li 

agradaria abolir-la.  No sabíeu que he anat a Europa? —continuà la 
senyora Luna en el to lleugerament ofès de la dona que descobreix els 
límits de la seva fama. 

Ransom  considerà  que  podria  contestar-li  que  fins  cinc  minuts 
abans no sabia que existís; però recordà que aquesta no era la manera 
com parlava un cavaller del Sud a les dames i s’acontentà dient que 
havia d’exculpar-lo per aquesta toixa ignorància (era aficionat a les 
frases elegants); que vivia en una part del país on no es pensava gaire 
en Europa i que sempre havia suposat que residia a Nova York. Féu 
aquesta darrera observació a l’atzar, car naturalment no havia dedicat 
mai cap mena de suposició a la senyora Luna. Aquesta mentida, però, 
encara el deixà més indefens. 

—Si us pensàveu que vivia a Nova York, per quin motiu no m’heu 
vingut a veure? —preguntà la dama. 

—La veritat és que no surto gaire, si no és quan vaig als tribunals. 
—Voleu dir als tribunals de justícia? Tothom té alguna professió, 

per aquí! Sou molt ambiciós? En feu cara. 
—Sí, molt —respongué Basil Ransom amb un somriure i la curiosa 

suavitat femenina amb què els cavallers del Sud pronuncien aquest 
adverbi. 
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La  senyora  Luna  explicà  que  havia  passat  uns  quants  anys  a 
Europa —des que va morir el seu marit— però que havia tornat un 
mes abans, amb el seu fillet, l’única cosa que tenia al món, i que ara 
estava fent una visita a la seva germana, que, per descomptat, era la 
cosa més propera després del nen. 

—Però no és el mateix —digué—. L’Olive i jo discrepem tant! 
—Mentre que amb el vostre fill no ho feu —observà el jove. 
—No,  i  ara;  mai  no discuteixo amb en Newton!  —I la  senyora 

Luna afegí que, ara que havia tornat,  no sabia què fer.  Això era el 
pitjor de tornar a l’edat que tenia... havia de començar la vida de bell 
nou. No sabia ni per què havia tornat. Algunes persones volien que 
passés  l’hivern  a  Boston;  però  això  no  ho  podria  resistir...  sabia, 
almenys, quins motius no l’havien feta tornar! Potser buscaria casa a 
Washington;  ¿no n’havia sentit  parlar,  ell,  d’aquest petit  indret? Se 
l’havien inventat mentre ella era fora. A més, l’Olive no la volia a 
Boston, i no gastava gaires compliments a l’hora de dir-li-ho. Aquesta 
era la part bona de l’Olive; que mai no gastava compliments. 

Basil  Ransom  s’havia  aixecat  just  quan  la  senyora  Luna  feia 
aquesta  última  declaració;  car  una  dama  jove  havia  entrat 
silenciosament a l’habitació i s’havia aturat en sec en sentir-la. Restà 
allí mirant el senyor Ransom de manera intencionada i bastant severa;  
un  somriure  extremament  difús  li  passà  pels  llavis  (fou  tot  just  
perceptible per il·luminar la gravetat natural de la cara. Hom el podria 
comparar a un raig de lluna sobre la paret d’una presó). 

—Si fos veritat —digué—, no us hauria de dir que em sap molt 
greu haver-vos fet esperar. 

La veu era baixa i agradable —una veu cultivada— i allargà una 
mà prima i blanca al visitant,  que declarà amb certa solemnitat  (se 
sentia  una  mica  culpable  d’haver  participat  en  la  indiscreció  de  la 
senyora  Luna)  que  se  sentia  encantat  de  fer  la  seva  coneixença. 
Advertí que la mà de la senyoreta Chancellor estava al mateix temps 
freda i laxa; simplement l’havia posada en la d’ell, sense exercir gens 
de pressió. La senyora Luna explicà a la seva germana que es prenia 
aquella llibertat parlant-hi perquè es tractava d’un parent, tot i que, en 
realitat, no semblava que sabés gran cosa d’elles. La senyora Luna no 
creia  que  hagués  sentit  parlar  mai  d’ella,  encara  que  amb la  seva 
cavallerositat sudista ho fes veure. Se n’havia d’anar al sopar, veia que 
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el carruatge ja era allí i en la seva absència Olive podria explicar-li la 
versió que li semblés. 

—Li he dit que ets una radical i tu li pots dir, si et sembla bé, que 
sóc  una  perduda.  Prova  de  reformar-lo;  una  persona  de  Mississipí 
segur que està equivocada en tot. Tornaré molt tard; anem a una festa 
de teatre; per això sopem tan d’hora. Adéu-siau, senyor Ransom —
continuà  la  senyora  Luna  recollint  un  xal  lleugeríssim  de  plomes 
blanques  que  ressaltava  la  seva  bellesa.  Espero  que  us  quedeu  un 
quant  temps  per  poder  jutjar-nos  vós  mateix.  M’agradaria  que 
coneguéssiu  en  Newton,  també;  és  un  nen  amb  molt  bon  fons,  i 
m’agradaria algun consell sobre ell. Només us quedareu demà? Per 
què, a què treu cap això? Bé, no deixeu de venir a veure’m a Nova 
York;  estic  segura  que hi  passaré  part  de  l’hivern.  Us  enviaré  una 
targeta; no us ho perdonaré. No sortiu; la meva germana abans que 
res, ara. Olive, per què no el portes a la vostra convenció feminista? 
—  Fins i tot amb la seva germana la senyora Luna es prenia massa 
confiances;  declarà  a  la  senyoreta  Chancellor  que  semblava  que 
estigués  a  punt  per  fer  un  viatge  per  mar—.  Estic  contenta  de  no 
defensar opinions que m’impedeixin mudar-me els vespres —digué 
des del llindar—. Quin tip de pensar en la roba es fan la gent que 
tenen por de semblar frívols!

II

Tant si s’havia preocupat gaire del resultat com si no, la senyoreta 
Chancellor no mereixia de cap manera aquest retret. Portava un vestit 
negre senzill,  sense cap ornament,  i  els  cabells  llisos  i  sense color 
estaven recollits amb tanta cura com la que dedicava la seva germana 
a deixar-se’ls esbullats.  S’havia assegut immediatament i, mentre la 
senyora Luna parlava, conservà la mirada baixa, mirant menys cap a 
Basil  Ransom que cap a aquella dona tan xerraire. El jove disposà, 
doncs, de llibertat per mirar-se-la, una contemplació que li mostrà que 
estava  agitada  i  tractava  de  dominar-ho.  Es  preguntà  el  motiu 
d’aquesta  agitació,  sense  preveure  que  amb  el  temps  acabaria 
descobrint  que  el  seu  esperit  era  com un esquif  enmig d’una  mar 
tempestuosa. Després i tot que la germana hagués sortit de l’habitació, 
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s’estava  allí  asseguda,  sense  mirar-se’l,  com  si  algun  encanteri  li 
impedís aixecar els ulls. La senyoreta Olive Chancellor, em permeto 
de fer  aquesta  confidència  al  lector,  a  qui,  en  el  curs  de  la  nostra 
història,  em veuré  en  la  necessitat  de  comunicar  molta  informació 
oculta, era presa d’uns accessos tràgics de timidesa, durant els quals  
no era capaç ni de suportar el propi esguard al mirall. Ara, de sobte, 
un d’aquests atacs s’havia apoderat d’ella, sense cap causa òbvia, si bé 
és cert que la senyora Luna l’havia aguditzat en abordar, sense més ni 
més, un tema tan personal. En aquest aspecte, ningú no podria superar 
la senyora Luna; la seva germana l’hauria arribada a odiar per això, si 
no s’hagués prohibit aquesta emoció en tant que dirigida als individus. 
Basil  Ransom  era  un  jove  d’una  intel·ligència  remarcable,  però 
conscient  que,  fins  a  aquell  moment,  la  seva  experiència  era  molt 
limitada.  Anava  amb  compte  amb les  generalitzacions  imprudents, 
però havia arribat a formular-ne dues o tres que resultaven valuoses 
per a un cavaller admès recentment al cos d’advocats de Nova York i 
que buscava clients. Una d’elles consistia a creure que la divisió més 
simple que es pot fer en la raça humana és entre la gent que s’agafen 
les coses a la valenta i els que se les prenen amb calma. Advertí molt 
ràpidament que la senyoreta Chancellor pertanyia al primer grup. Ho 
duia  tan  marcat  a  la  cara  delicada,  que  sentí  per  ella  una  pietat 
indefinida  abans  que  haguessin  intercanviat  vint  paraules.  Ell,  en 
canvi, s’agafava les coses amb calma per naturalesa; si darrerament 
s’havia vist  obligat a estrènyer-se el cinturó, havia estat després de 
reflexió i perquè les circumstàncies l’hi havien obligat. Però aquella 
noia  pàl·lida,  d’ulls  verd  clar,  de  faccions  anguloses  i  maneres 
nervioses, era visiblement una fatalista... tan clar com l’aigua que era 
així. El pobre Ransom constatà aquest fet com si s’hagués tractat d’un 
gran descobriment; però en realitat mai no havia estat tan “toix” com 
en  aquell  moment.  No  provava  res  d’importància,  en  relació  a  la 
senyoreta Chancellor, dir que era una fatalista. Qualsevol anàlisi d’una 
certa profunditat aniria més enllà d’aquesta consideració. Per què era 
fatalista i en què es caracteritzava aquesta condició? Ransom hauria 
estat content d’arribar a esbrinar aquest misteri. Les dones que havia 
conegut fins aquell  moment eren principalment del seu propi clima 
suau, i no passava sovint que presentessin la tendència que detectava 
(i a primera vista deplorava) en la germana de la senyora Luna. Així 
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era com li agradaven, que no pensessin massa, que no sentissin cap 
responsabilitat pel govern del món, tal com, n’estava segur, sentia la 
senyoreta Chancellor. Havien de dur una vida privada i passiva, no 
tenir cap interès fora d’això i deixar la vida pública per al sexe fort! 
Ransom estava encantat amb la visió d’aquesta fórmula; cal repetir  
que era molt provincià. 

Aquestes reflexions no se li presentaven d’una manera tan definida 
com jo he descrit; es resumien en la vaga compassió que sentia per la 
figura de la seva cosina, i que, a més a més, anava acompanyada per 
una  sensible  desgana  a  conèixer-la  millor,  tot  i  que  una  cara  com 
aquella deixava ben palès que havia de ser una persona extraordinària. 
Li sabia greu per ella, però s’adonà en un instant que ningú no podria 
ajudar-la. Això era el que feia d’ella una figura tràgica. Quan, per fer 
fortuna, havia marxat del Sud arruïnat, amb el cor encongit pel record 
de la terra, no ho havia fet per buscar tragèdies. Almenys no en volia 
fora de l’oficina de Pine Street. Trencà el silenci que seguí la sortida 
de  la  senyora  Luna  amb  un  d’aquells  discursos  cortesos  que  les 
regions arruïnades encara es poden permetre, i ara es trobava parlant  
amb prou comoditat a la seva amfitriona. Tot i haver fet el pensament 
que ningú no la podria ajudar, l’efecte del seu to fou el de dissipar la  
seva timidesa; ella tenia el gran avantatge (per a la tasca que s’havia  
proposat)  que  en  certes  ocasions  tendia  a  ser  agosarada.  S’havia 
tranquil·litzat  en  adonar-se  que  el  visitant  era  una  persona  ben 
peculiar; la seva manera de parlar li féu pensar que no era gens estrany 
que hagués l1uitat a la banda sudista. Mai no havia conegut abans un 
personatge  tan  exòtic,  i  sempre  se  sentia  més  a  gust  en  presència 
d’algun element estrany. Eren els aspectes habituals de la vida, els que 
l’omplien de ràbia callada; fet ben natural, donat que, des del seu punt 
de vista, quasi tot el que abundava era injust. Ara no li resultà gens 
difícil  demanar-li si  es quedaria a sopar...  esperava que l’Adeline li 
hagués transmès el missatge. Era a dalt amb l’Adeline quan li pujaren 
la seva targeta,  i  havia tingut  la  idea sobtada i  fora  del  corrent  de  
concedir-li  aquest favor tan insòlit  (per a ella);  res de més allunyat 
dels seus hàbits que convidar tot sol, a un àpat qualsevol, un cavaller 
que no havia vist mai. 

Era el mateix tipus d’impuls que l’havia empesa a escriure Basil 
Ransom, a la primavera, després de saber per atzar que havia vingut al 
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Nord i  intentava,  a Nova York,  exercir  la seva professió.  Era molt 
típic  d’ella  preocupar-se  pel  deure,  deixar  que  la  consciència  li 
imposés  certes  obligacions.  Aquest  vigia  interior,  després  d’una 
consulta  a  fons,  l’havia  presentat  a  ell  com un  plançó de  la  vella 
oligarquia esclavista que, tal com ella mateixa recordava vívidament, 
havia  submergit  el  país  en  sang  i  llàgrimes,  i,  identificat  amb 
circumstàncies  tan abominables,  aquell  home no era  un objecte  de 
protecció valuós per a una persona els dos germans de la qual (els 
únics) havien donat la vida per la causa del Nord. Però la consciència 
li recordava també que ell també havia quedat molt desposseït i que, a 
més,  havia  l1uitat  i  ofert  la  vida,  per  bé  que  no  hagués  estat 
arrabassada.  No  podia  deixar  de  sentir  una  forta  admiració  —una 
mena  de tendra  enveja— per  qualsevol  persona  que  hagués gaudit 
d’una oportunitat semblant. L’esperança més secreta, més sagrada del 
seu esperit  era tenir algun dia l’ocasió de fer el mateix, de ser una 
màrtir i morir per alguna causa. Basil Ransom havia sobreviscut, però 
ella sabia que ho havia fet per viure hores amargues. La seva família 
s’havia arruïnat; havia perdut els esclaus, les propietats,  els amics i  
parents,  la llar; havia tastat tota la crueltat de la derrota. Durant un 
temps havia intentat pel seu compte tirar endavant la plantació, però 
s’havia hagut d’enfrontar a uns deutes massa feixucs i desitjava algun 
treball  que  li  permetés  viure  en  llocs  més  freqüentats.  L’estat  de 
Mississipí  li  semblava l’estat de la desesperació; així que lliurà les 
romanalles del seu patrimoni a la mare i les germanes i, amb quasi 
trenta  anys  d’edat,  desembarcà  per  primera  vegada  a  Nova  York, 
vestit  a  la manera  de la seva província,  amb cinquanta  dòlars a la  
butxaca i una gana turmentadora al cor. 

El que Olive Chancellor no podia arribar a entendre era que aquest 
episodi havia revelat al jove la ignorància que tenia de moltes coses —
tot  i  que  només  havia  servit  per  fer-li  fer  el  propòsit,  després  del  
primer accés de ràbia, d’entrar en el joc i de guanyar-lo. En tenia prou 
sabent  que  s’havia  replegat,  com  diuen  els  francesos,  que  havia 
acceptat el fet consumat, que havia admès que Nord i Sud formaven 
una unitat política indivisible. El parentesc —el dels Chancellor i els 
Ransom— no era gaire proper; era aquella mena de cosa a la qual hom 
pot  parar  esment  o  deixar  estar,  tal  com  plagués.  Era  per  línia 
femenina,  tal  com havia  escrit  Basil  Ransom en  contestar  la  carta 
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d’ella amb gran devessall de formalisme i floritures; en parlava com si 
s’hagués tractat de cases reials. La mare d’ella havia desitjat parar-hi 
esment; només el temor de semblar paternalista amb gent caiguda en 
desgràcia li  havia  impedit  escriure’ls  a Mississipí.  Si  hagués pogut 
enviar diners a la senyora Ransom, o fins i tot roba, s’hauria donat per 
satisfeta;  però  no  tenia  manera  de  saber  com prendrien  una  oferta 
semblant. Quan Basil Ransom vingué al Nord, prenent, com qui diu, 
la  iniciativa,  la  senyora  Chancellor  havia  mort;  per  tant  li  tocava 
decidir a Olive, que havia quedat sola a la caseta de Charles Street 
(Adeline era a Europa).

Sabia què hauria fet la seva mare i això l’ajudà a decidir; perquè la 
seva mare sempre triava el camí més encertat. Olive tenia por de tot,  
però el  que més por li  feia era passar por.  Desitjava moltíssim ser 
generosa,  i  com  podia  ser  generosa  sense  córrer  un  risc?  S’havia 
imposat com a norma de conducta que allà on veiés un risc l’havia de 
córrer; i tot sovint se sentia humiliada en trobar que, al capdavall, el  
suposat  perill  no  existia.  Es  trobava  perfectament  fora  de  perill 
després d’escriure Basil  Ransom; i  era ben difícil  veure què hauria 
pogut  fer-li  ell,  a  part  d’agrair-li  la  carta  (això  sí,  en  termes 
excepcionalment superlatius) i assegurar-li que aniria a veure-la tan 
bon punt la feina (començava a tenir-ne una mica) el dugués a Boston. 
Havia vingut ara, en compliment de la promesa i per mostrar el seu 
agraïment, i ni ara sentia que hagués corregut cap risc. Veié (tan bon 
punt l’hagué mirat) que ell no faria aquelles interpretacions mundanes 
que ella desafiava tant per instint com per principi. Era massa simple 
(massa mississipià)  per a això;  quasi  estava decebuda.  Cert  que no 
esperava pas fer-li la impressió que es comportava d’una manera “poc 
femenina”  (la  senyoreta  Chancellor  odiava  aquest  epítet  quasi  tant 
com el seu antònim); però tenia el pressentiment que ell seria massa 
bonifaci, que el seu primitivisme arribaria fins a aquest punt. De totes 
les  coses  de  la  vida  la  controvèrsia  era  el  que  li  resultava  més 
agradable (tot i que és difícil imaginar per què, car sempre li costava 
llàgrimes, mal de cap, un dia o dos de llit, emocions agudes...) i era 
molt possible que Basil Ransom no tingués cap interès a discutir. Res 
no pot ser més desagradable que aquesta indiferència quan la gent no 
tenen la mateixa opinió que nosaltres. Que ell  tingués les mateixes 
opinions que ella no era ni molt menys previsible; com hi podia estar 
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d’acord, un mississipià? Si hagués suposat que havia de ser així, ja no 
li hauria escrit. 

III

Quan ell li digué que, si l’acceptava tal com anava vestit, estaria 
encantat  de sopar-hi,  ella s’excusà un moment i  anà al  menjador a 
donar una ordre. El jove, en trobar-se sol, contemplà el saló —els dos 
salons contigus que, estrets i allargats, formaven sense cap mena de 
dubte una sola peça— i caminà cap a les finestres posteriors, des d’on 
es podia veure una extensió d’aigua; la senyoreta Chancellor tenia la 
sort de viure en aquella banda de Charles Street cap on, a la part de 
darrere, es decanta el sol rogenc de la tarda des d’un horitzó retallat de 
tant  en  tant  per  pinacles  de  fusta,  pals  de  les  barques  solitàries  i  
xemeneies de les fàbriques sutjoses, per damunt d’un eixamplament 
salabrós de contorn irregular, massa gran per ser riu i massa petit per 
ser badia. La vista li semblà molt pintoresca, tot i que el capvespre tot 
just  en deixava veure,  a  l’oest,  una  franja  d’un  groc esmorteït,  un 
espurneig d’aigua fosca i el reflex dels llums que havien començat a 
mostrar-se  en una fila  de cases  que impressionaren Ransom per  la 
seva extrema modernitat, construïdes amb pedres toscament apilades 
sobre  un  terraplè  que  dominava  la  banda  esquerra  de  la  mateixa 
albufera. Considerà que aquest panorama, vist  des d’una casa de la 
ciutat, era gairebé romàntic; i es girà cap a l’interior (il·luminat ara 
amb un llum que la serventa havia col·locat sobre una taula mentre ell 
era prop de la finestra) i encara el trobà més acollidor i interessant.  
Basil Ransom no tenia un sentit artístic gaire cultivat; tampoc no tenia 
gaire definit (tot i que havia passat els primers anys com a fill d’un 
home ric)  el  concepte  de  confort  material;  consistia  sobretot  en  la 
visió de gran quantitat de cigars, conyac, aigua i diaris, i d’una butaca 
de vímet  amb la  inclinació idònia  per  poder  estirar  les  cames.  No 
obstant això, li semblà que mai no havia vist una decoració que donés 
tanta  sensació  d’intimitat  com  aquell  saló  singular  en  forma  de 
passadís,  a  casa  d’aquella  cosina que acabava de conèixer;  mai  no 
s’havia sentit en presència d’una intimitat tan organitzada ni de tants 
objectes que parlessin d’hàbits i gustos. La majoria de gent que havia 
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conegut fins aquell moment no tenia gustos; tenia uns quants hàbits, 
però no eren d’una mena que requerís gaire equipament. A Nova York 
encara no havia entrat a gaires cases i mai no havia contemplat fins  
ara tants accessoris. La personalitat del lloc li deixà la impressió de ser  
típicament bostoniana; això era, de fet, el que havia esperat de Boston. 
Sempre havia  sentit  que Boston era  una ciutat  de  cultura  i,  ara,  hi 
havia cultura en les taules i sofàs de la senyoreta Chancellor, en els 
llibres  que  hi  havia  pertot  arreu  sobre  prestatgets  que  semblaven 
pedestals  (com si  un  llibre  fos  una  estatueta),  en  les  fotografies  i 
aquarel·les  que  omplien  les  parets,  en  les  cortines  dels  llindars, 
subjectades als costats dels llindars. Mirà alguns llibres i veié que la 
seva cosina sabia llegir en alemany; i la importància que atorgà a això 
(com a  símptoma de  superioritat)  no minvà pel  fet  que  ell  mateix 
havia estudiat  aquesta llengua (en assabentar-se que comptava amb 
una vasta bibliografia de jurisprudència)  durant un estiu llarg, buit, 
insuportable a la plantació. És una prova genuïna de la modèstia de 
Basil Ransom que el principal efecte d’observar els llibres alemanys 
de la seva cosina fos que es formà una idea sobre l’energia natural de 
la gent del Nord. Hi havia pensat tot sovint; ja tenia decidit que calia 
comptar-hi.  Tan  sols  després  de  molta  experiència  va  arribar  a 
descobrir que poques persones del Nord tenien, en el més profund del 
seu  esperit,  tanta  energia  com ell.  Molts  d’altres  ja  ho  havien  fet 
abans. Sabia ben poc de la senyoreta Chancellor; només havia vingut a 
veure-la perquè ella li havia escrit; mai no hauria pensat que pogués 
admirar-la, i des d’aleshores no hi havia hagut ningú a Nova York a 
qui poder preguntar sobre ella. Per tant, només podia imaginar que es 
tractava  d’una  dona  rica  i  jove;  una  casa  com  aquella,  moblada 
d’aquella  manera  per  a  una  dona  soltera,  implicava  una  renda 
considerable.  Quant?  es  preguntà.  Cinc  mil,  deu  mil,  quinze mil  a 
l’any? L’àvid jove considerava una fortuna la més petita d’aquestes 
xifres. No era d’esperit mercenari, però tenia un immens desig d’èxit i 
més d’una vegada havia arribat a la conclusió que un capital moderat 
era un bon ajut per al triomf. Havia vist en els anys de joventut una de 
les  fallides  més  grans  que  recorda  la  història,  un  immens  fiasco 
nacional, i això havia implantat en la seva ment una profunda aversió 
per la ineficàcia. Li vingué al cap, mentre esperava la tornada de la 
seva amfitriona,  que a més de rica era soltera,  que era sociable (la 
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carta ho demostrava) a l’ensems que fadrina; i tingué per un moment 
una visió fantasiosa en la qual ell esdevenia soci d’una empresa tan 
pròspera. Va fer carrisquejar una mica les dents mentre pensava en els 
contrastos del gènere humà; aquell niu femení encoixinat el feia sentir 
com si  no tingués on caure  mort  i  com si  estigués  desnodrit.  Una 
disposició semblant, tanmateix, només podia ser momentània, car en 
el fons se sentia amb un estómac massa gran per poder-lo omplir amb 
tota la cultura de Charles Street. 

Després, quan la seva cosina havia tornat i havien baixat junts a 
sopar, assegut de cara a ella en una tauleta amb un centre de flors, una 
posició que li permetia veure, a través d’una finestra amb la cortina 
replegada per ordres seves (la senyoreta Chancellor li féu notar que ho 
feia en benefici seu) un altre panorama del riu fosc i buit esquitxat de 
punts  lluminosos...  durant  aquesta  estona,  dic,  li  resultà  molt  fàcil 
adonar-se que res no el podria induir a galantejar una persona com 
aquella.  Alguns  mesos  més  tard,  a  Nova  York,  conversant  amb la 
senyora Luna, a qui estava destinat a veure molt sovint,  al·ludí per 
casualitat  a  aquest  àpat,  a  la  manera  com la  seva  germana  l’havia 
col·locat a taula i li havia fet notar l’avantatge del seu seient. 

—Això és el que a Boston en diuen ser molt considerat —digué la 
senyora Luna—; fer-vos mirar la Back Bay (no el trobeu odiós, aquest 
nom?) i atribuir-se’n el mèrit. 

Això,  tanmateix,  havia  de  passar  més  endavant;  el  que  Basil 
Ransom  veia  actualment  era  que  la  senyoreta  Chancellor  era 
clarament una  conca. Aquest era el seu tret més característic, aquest 
era el seu fat; res no podria ser escrit més categòricament. Hi ha dones 
solteres per accident  i  d’altres que ho són per pròpia  elecció;  però 
Olive Chancellor n’era per cada faceta de la seva personalitat. N’era 
com Shelley era un poeta líric o el mes d’agost és xafogós. Era una 
celibatària tan per essència que Ransom descobrí que hi pensava com 
si fos una vella, tot i que, si se la mirava detingudament (tal i com ell 
reflexionà)  era  palpable  que  tenia  menys  anys  que  ell.  No  li 
desagradava —havia estat tan amable!— però de mica en mica li anà 
causant un sentiment d’incomoditat: la sensació que mai no es podia 
estar segur amb una persona que s’agafava les coses tan a la valenta. 
Se li acudí que era perquè s’agafava les coses tan a la valenta que 
havia cercat la seva coneixença; havia estat per tenacitat, no pas per 
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cordialitat; s’havia proposat —i amb quanta força!— no un plaer, sinó 
un deure.  Devia esperar que ell,  en compensació,  també fos  tenaç;  
però ell no podia —en la seva vida privada no podia—; la intimitat per 
a  Basil  Ransom  consistia  enterament  en  el  que  ell  anomenava 
“abandonament”. Ara que la coneixia millor, no era tan senzilla com li 
havia semblat de bon principi; fins i tot el jove mississipià tenia prou 
cultura per adonar-se que era refinada. La seva pell  blanca tenia la 
singular  aparença  d’estar  tensada  entorn  de  la  cara;  però  els  trets, 
encara  que  angulosos  i  irregulars,  tenien  una  certa  delicadesa  que 
suggeria  un origen elevat.  El  perfil  era rar,  però no pobre.  El  més 
curiós dels ulls  era el  color viu;  quan els girava cap a ell,  li  feien  
pensar vagament en trossos de gel verd. No tenia silueta en absolut i 
donava una certa aparença de fredor. Amb tot això, hi havia alguna 
cosa molt moderna i molt desenvolupada en el seu aspecte; tenia tant 
els avantatges com els inconvenients d’un organisme nerviós. Somreia 
constantment al seu hoste, però des del començament fins al final del  
sopar,  tot  i  que  ell  féu  alguns  comentaris  que  es  pensava  que 
resultarien divertits, no rigué ni un sol cop. Més tard s’adonà que era 
una dona sense rialles; la hilaritat, si mai trucava a la porta, era muda.  
Només  una  vegada,  en  el  curs  de  la  coneixença  posterior,  aquesta 
prengué veu; i aleshores aquell so romangué en les orelles de Ransom 
com el més estrany que mai hagués sentit. 

Ella li demanà moltes coses i no féu cap comentari de les respostes, 
que només servien per suggerir-li noves preguntes. La timidesa l’havia 
abandonada completament i no tornà; tenia prou confiança per intentar 
fer-li veure que es prenia un gran interès per ell. I per què? pensava  
ell. No podia creure que es tractés d’un de la seva classe; pensà en la  
seva  vida  bohèmia  —bevia  cervesa  pels  cellers,  a  Nova  York,  no 
coneixia  dames  i  estava  familiaritzat  amb  una  actriu  de  varietats. 
Certament, quan el conegués millor, en tindria una mala opinió, tot i 
que, naturalment, ell  no faria mai esment de l’actriu, ni tampoc, si  
calia,  de  la  cervesa.  El  concepte  que  tenia  Ransom  del  vici  era 
purament una sèrie de casos especials, d’accidents explicables. No era 
pas que li importés. Si ser curiós formava part del caràcter bostonià, 
ell seria fins al final un mississipià cortès. Li parlaria de Mississipí 
tant  com  volgués;  no  li  importava  repetir-li  les  vegades  que 
convingués que les  velles idees  del  Sud havien quedat  desterrades. 
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Ella no l’entendria pas millor per això; ni sabria que els punts de vista 
d’ell tenien ben poc a veure amb aquella concessió sense importància. 
El que li havia comunicat la seva germana sobre la mania de reformar 
li havia deixat a la boca un regust desagradable; sentia, en qualsevol 
cas, que si ella tenia la religió de la compassió —Basil Ransom havia 
llegit  Comte,  ho  havia  llegit  tot—  mai  no  arribaria  a  entendre’l. 
També ell tenia una visió personal de les reformes, però el seu primer 
principi era que calia reformar els reformistes. Mentre s’apropaven al 
final d’un àpat que, a despit de les incompatibilitats latents, havia anat 
prou bé, ella li digué que l’hauria de deixar havent sopat, llevat del cas 
que, tal vegada, tingués ganes d’acompanyar-la. Anava a una petita 
reunió a casa d’una amiga, que havia convidat unes quantes persones 
“interessades en les idees noves” a conèixer la senyora Farrinder. 

—Oh, gràcies —digué Basil Ransom—. Es tracta d’una festa? No 
he anat a cap festa des de l’escissió de Mississipí.

—No; la senyoreta Birdseye no organitza festes. És una asceta. 
—Bé, de fet  ja hem sopat  —replicà Ransom rient.  L’amfitriona 

restà  callada  un moment,  amb  els  ulls  baixos;  en  ocasions  així 
semblava que dubtés intensament entre diverses coses que podia dir, 
totes tan importants que es feia difícil elegir. 

—Em sembla que us podria interessar —observà ara—. Sentiríeu 
alguna discussió,  si  us agrada.  Potser no hi  estareu d’acord –afegí, 
deixant que els ulls estranys s’aturessin damunt seu. 

—Potser  no...  no  estic  pas  d’acord  amb tot  —digué  somrient  i 
donant-se copets a la cama.

—No  us  interessa  el  progrés  de  la  humanitat?  —continuà  la 
senyoreta Chancellor.

—No ho sé... no n’he vist mai cap. Que me’n podeu mostrar algun? 
—Us puc mostrar un esforç seriós per aconseguir-ne. Això és tot el 

que us puc assegurar. Però no estic convençuda que us ho mereixeu. 
—Es tracta d’alguna cosa típica de Boston? M’agradaria veure-ho 

—féu Basil Ransom. 
—Hi ha moviments en altres ciutats. La senyora Farrinder va pertot  

arreu. És possible que aquesta nit parli. 
—La senyora Farrinder, la cèlebre... ? 
—Sí,  la  cèlebre  apòstol  de  l’emancipació  de  la  dona.  És  molt 

amiga de la senyoreta Birdseye. 
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—I qui és la senyoreta Birdseye? 
—És  una  de  les  nostres  celebritats.  És  la  dona,  crec,  que  ha 

treballat més per totes les reformes assenyades. Em sembla que hauria 
d’explicar-vos  —continuà  la  senyoreta  Chancellor  al  cap  d’un 
moment— que fou una de les primeres, una de les més apassionades 
entre els antics abolicionistes. 

Havia cregut, realment, que li havia de dir allò, i fer-ho li provocà 
un petit tremolor d’excitació. Tanmateix, si tenia por que es mostrés 
irritat  davant d’aquella revelació, quedà decebuda per l’alegria amb 
què exclamà: 

—Vaja! Pobra dona! Deu ser molt gran! 
Fou per això que replicà amb una certa severitat: 
—Mai no serà vella. És l’esperit més jove que conec. Però si no hi 

simpatitzeu, potser serà millor que no vingueu —continuà. 
—Simpatitzar  amb  què,  estimada  senyora?  —preguntà  Basil 

Ransom,  encara  sense  adoptar,  pel  que  li  semblà  a  ella,  un  to 
autènticament seriós—. Si, tal com dieu, hi ha d’haver una discussió, 
hi  haurà diferents bàndols,  i  evidentment no es pot  pas simpatitzar 
amb tots dos. 

—Sí,  però  tothom,  a  la  seva  manera,  defensarà  la  causa  de  les 
veritats noves. Si aquestes veritats no us interessen, no vingueu.

—Però si us dic que no tinc ni la més mínima idea de què es tracta! 
Mai no he trobat en el món altra cosa que veritats velles, tan velles 
com el sol i la lluna. Com puc saber si...? Però porteu-m’hi, si us plau; 
és una oportunitat tan bona de conèixer Boston! 

—No es tracta de Boston, es tracta de la humanitat! –la senyoreta 
Chancellor,  mentre feia aquesta observació,  s’aixecà de la cadira,  i 
amb el seu moviment semblà indicar que hi consentia. Però abans de 
deixar el seu cosí per anar a arreglar-se, li recalcà que estava segura 
que sabia què volia dir; que simplement feia veure que no. 

—Bé,  potser,  comptat  i  debatut,  en  tinc  una  idea  general  —
confessà—, però no veieu fins a quin punt aquesta petita reunió em 
donarà l’ocasió de precisar-la?

Ella s’aturà un moment, amb expressió ansiosa. 
—La senyora Farrinder la precisarà? —digué, i se n’anà a arreglar-

se. 
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Era  propi  del  tarannà  d’aquesta  pobra  noia  estar  ansiosa,  patir 
escrúpol sobre escrúpol,  pronosticar les conseqüències de les coses. 
Tornà  al  cap  de  deu  minuts,  amb  la  còfia,  triada  aparentment  en 
reconeixement a l’ascetisme de la senyoreta Birdseye. Mentre era allà 
dreta  posant-se  els  guants  —i  el  seu  visitant  s’havia  preparat  per  
defensar-se de la senyora Farrinder amb un altre got de vi— declarà 
que estava totalment penedida d’haver-li proposat que l’acompanyés; 
alguna cosa li deia que ell seria un factor desfavorable. 

—Per  què?  Que  hi  haurà  una  séance d’espiritisme?  —demanà 
Basil Ransom. 

—Bé, a casa de la senyoreta Birdseye he sentit gent parlant sota 
l’efecte  de  la  inspiració  —Olive  Chancellor  estava  determinada  a 
mirar-lo directament a la cara mentre deia això; adonar-se de l’opinió 
que pogués formar-se d’ella actuava com a força persuasiva, i no pas 
dissuasiva. 

—I doncs, senyoreta Olive, si això està fet a propòsit per a mi! —
exclamà el jove mississipià, fregant-se les mans d’alegria. Ella el trobà 
molt  atractiu  mentre  ho  deia,  però  pensà  que,  malauradament,  els 
homes s’interessen per les veritats, especialment les de nova mena, en 
raó  inversa  a  la  seva bona aparença  exterior.  Tenia,  tanmateix,  un 
últim recurs moral; ja li havia servit de consol, algunes vegades en què 
experimentava una sensació punyent, odiar els homes com a classe—. 
I m’agradaria tant conèixer una vella abolicionista. Mai no n’he vista 
cap —afegí Basil Ransom. 

—Evidentment no se’n podien veure pel Sud; us feien massa por 
per  deixar-les-hi  arribar!  —ara  intentava  dir  alguna  cosa  prou 
desagradable perquè deixés d’insistir a acompanyar-la; car, encara que 
sembli mentida (si alguna cosa, en una persona d’una sensibilitat tan 
intensa, pot semblar més inversemblant que qualsevol altra), el canvi 
d’opinió des que li havia demanat que l’acompanyés era tan gran que 
havia esdevingut un terror irracional als efectes de la seva presència
—. Potser a la senyoreta Birdseye no li caureu bé —continuà mentre 
esperaven el carruatge. 

—No ho sé. Compto que sí! —digué Basil Ransom de bon humor. 
Evidentment, no tenia cap intenció de perdre l’oportunitat. 

Per la finestra del menjador, en aquell moment, sentiren arribar el 
carruatge. La senyoreta Birdseye vivia al South End; la distància era 
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considerable  i  la  senyoreta  Chancellor  havia  demanat  un  cotxe  de 
lloguer;  un  dels  avantatges  de  viure  a  Charles  Street  era  que  les 
quadres quedaven a prop. La lògica de la seva conducta no era gaire 
clara; perquè, si hagués estat sola, s’hi hauria arribat amb òmnibus; no 
pas per raons d’economia (tenia la sort de no haver de pensar-hi fins a 
aquest punt), ni pel gust de passejar-se per Boston de nit (una mena de 
risc que li desagradava en gran manera), sinó per una teoria a la qual 
prestava una devota atenció, una teoria que l’obligava a prescindir de 
les diferències injustes i confondre’s en la manera de fer de la gent 
corrent. Hauria anat a peu fins a Boylston Street i allí hauria pres el  
vehicle públic (en el fons l’abominava) fins al South End. Boston era 
ple de noies pobres que havien de caminar de nit i ficar-se en aquells 
carruatges que ofenien tots cinc sentits; i per què ella hauria de sentir-
s’hi superior? La senyoreta Chancellor regulava la seva conducta amb 
principis elevats, i aquest és el motiu pel qual, gaudint aquella nit de la 
protecció d’un cavaller,  féu demanar un fiacre per tal  de desvirtuar 
aquesta  tutela.  Si  haguessin anat  junts  de la  forma habitual,  hauria 
tingut la sensació de deure-li la possibilitat de ser tan temerària, i ell 
pertanyia a un sexe al qual no volia deure cap favor. Mesos abans, 
quan ella li escriví, ho féu més aviat amb la intenció de deixar-lo a ell 
en deute. Mentre es dirigien cap al South End, força silenciosos l’un al 
costat de l’altre, suportant bots i sotracs provocats per les guies del 
tramvia, encara que molt menys que si anessin en el vehicle per al 
qual  estaven  instal·lades,  mirant  a  cada  banda  les  files  de  cases 
vermelles,  obscures  enmig  de  la  claror  artificial,  de  façanes 
prominents, amb escales de pedra; mentre prosseguien el camí, enmig 
de  vaivens  i  contemplació,  la  senyoreta  Chancellor  digué  al  seu 
acompanyant,  amb un desig intens  de desafiar-lo  com a càstig  per 
haver-li provocat (no podria dir per què) aquella vacil·lació: 

—No creieu,  doncs,  en  l’adveniment  d’uns  dies  millors...  en  la 
possibilitat de fer alguna cosa per la raça humana? 

El pobre Ransom s’adonà del desafiament i se sentí bastant atordit; 
es  preguntà,  fet  i  fet,  amb quina  mena de persona havia  entrat  en 
contacte i en quin joc s’havia ficat. Per què li havia obert les portes, si  
volia ferir-lo d’aquella manera? En qualsevol cas, ell era bo en tots els 
jocs —i aquest com els altres— i veié que “s’hi havia ficat” per veure 
alguna cosa que durant molt temps havia desitjat veure de més a prop.
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—Bé,  senyoreta  Olive  —respongué  tornant  a  posar-se  el  gran 
barret, que tenia als genolls— tinc la impressió, més que res, que el 
que li convé a la raça humana és resignar-se. 

—Això és el que diuen els homes a les dones, perquè aguantin amb 
paciència el paper que els han reservat. 

—Ah, el paper de les dones! —exclamà Basil Ransom—. El paper 
de les dones és fer tornar ximples els homes. Canviaria el meu paper 
pel vostre qualsevol dia —continuà—. Això és el que em deia mentre 
seia allí, a la vostra casa tan elegant. 

Ransom no  pogué  veure,  en  l’obscuritat  del  carruatge,  que  ella 
havia enrogit sobtadament, i no sabé fins a quin punt li desagradava 
que li recordessin certes coses que, per a ella, eren pal·liatius de la 
duresa  del  destí  femení.  Però  el  tremolor  apassionat  amb què,  un 
moment més tard, ella contestà li assegurà prou bé que havia tocat una 
fibra sensible. 

—Em retraieu que tingui la sort de posseir alguns diners? El desig 
més profund del meu cor és fer-ne alguna cosa per a les altres... per a 
les que pateixen. 

Basil  Ransom  podria  haver  encomiat  aquesta  última  declaració 
amb la simpatia que mereixia, podria haver elogiat la noble aspiració 
de la seva cosina. Però el que més li cridà l’atenció fou l’estranyesa 
d’una  actitud,  d’una brusquedat  tan inesperada,  en una relació que 
havia començat una hora o dues abans en perfecta harmonia, i esclafí  
un cop més una rialla irresistible. La seva companya s’adonà que, per 
a ella, tot aquell afer distava molt de ser una broma. 

—No sé per què m’hauria de preocupar del que penseu —digué. 
—No us preocupeu, no us preocupeu. Tant se val! No té la més 

mínima importància. 
Podia dir-ho,  però no era cert;  ella sentí  que hi havia raons per 

preocupar-se. L’havia ficat en la seva vida i ara hauria de pagar-ho.  
Però desitjava saber el pitjor d’una vegada. 

—Esteu en contra de la nostra emancipació? —demanà girant cap a 
ell una cara blanca per la resplendor momentània d’un fanal.

—Voleu  dir  en  contra  de  deixar-vos  votar  i  sermonejar  i  tota 
aquesta mena de coses? —va preguntar ell, però veient amb quanta 
serietat s’agafaria ella la resposta, gairebé s’espantà i li donà allargues
—. Us ho diré quan hagi sentit la senyora Farrinder. 
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Havien arribat a l’adreça que la senyoreta Chancellor havia donat 
al cotxer i el vehicle s’aturà amb una sacsejada. Basil Ransom sortí;  
restà al costat de la porta amb una mà allargada per ajudar la jove. 
Però ella semblà dubtar; estava allí asseguda amb una cara espectral. 

—Odieu la nostra lluita —exclamà en un to baix. 
—La  senyoreta  Birdseye  em  convertirà  —digué  Ransom 

intencionadament; car se li havia despertat una gran curiositat i temia 
que ara, a l’últim moment, la senyoreta Chancellor li impedís entrar a 
la  casa.  Ella  davallà  sense  ajuda  i  ell  pujà  darrere  seu  pels  alts 
esglaons de la residència de la senyoreta Birdseye. Molta curiositat, se 
li havia despertat, i una de les coses que volia saber era per què diantre  
li havia escrit aquella soltera susceptible.

IV

Abans de sortir ella li havia dit que calia arribar d’hora; tenia ganes 
de veure la senyoreta Birdseye a soles, abans que arribés ningú més. 
Senzillament  pel  plaer  de  veure-la...  era  una  oportunitat;  sempre 
estava  tan  atrafegada  amb  els  altres!  Aquesta  rebé  la  senyoreta 
Chancellor al vestíbul de la mansió, que tenia una façana prominent, 
un número enorme i molt alt —756— pintat de color daurat en el llum 
de vidre de sobre la porta,  una placa metàl·lica amb el  nom d’una 
doctora (Mary J. Prance) penjada d’una finestra de la planta baixa, i 
un  aspecte  peculiar  de  ser  alhora  nova  i  gastada  —una  mena  de 
deteriorament precoç, com certs articles que es venen amb descompte 
perquè s’han fet vells a la botiga. El vestíbul era molt estret; una part 
considerable l’ocupava una perxa d’on penjaven ja uns quants abrics i  
xals; la part restant permetia a la senyoreta Birdseye una certa llibertat 
de moviments. Es bellugà tímidament entre els visitants i, per fi, anà a 
obrir una porta interior que resultà tancada per dintre. Era una vella 
menuda amb un cap enorme; això fou el primer que veié Ransom; el 
front ample, bell, prominent, càndid, sense cap ornament, situat sobre 
un  parell  d’ulls  febles,  amables,  d’aspecte  cansat,  i  compensat 
ineficaçment  a  la  part  posterior  per  un  capell  que  semblava  caure 
endarrere i que la senyoreta Birdseye, mentre parlava, es palpava de 
manera inesperada amb moviments poc hàbils i irrellevants. Tenia una 
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cara trista, flàccida, pàl·lida, que semblava (i aquesta era la impressió 
que feia tot el cap) humida, desdibuixada i borrosa per contacte amb 
algun dissolvent d’acció lenta. La llarga pràctica de la filantropia no 
havia  accentuat  les  seves  faccions;  n’havia  esborrat  els  nexes,  els 
significats. Les onades de solidaritat, d’entusiasme, hi havien treballat 
de la mateixa manera amb què les onades del  temps rectifiquen la 
superfície  dels  bustos  de  marbre,  emportant-se’n  gradualment  les 
arestes, els detalls. En el seu rostre gran el somriure apagat amb prou 
feines resultava visible. Era un mer esbós de somriure, una mena de 
paga i senyal o de pagament a compte; com si digués que somriuria 
més si tingués temps, però que hom podia veure, sense això, que era 
amable i de bon captivar. 

Sempre es vestia de la mateixa manera: portava una jaqueta negra 
baldera,  de  butxaques  fondes  i  atapeïdes  de  papers,  els  romanents 
d’una correspondència voluminosa; i per sota de la jaqueta penjava un 
vestit curt de drap. La concisió d’aquest vestit senzill era l’únic mitjà 
amb què suggeria que era una dona amb ocupacions,  que desitjava 
llibertat de moviments. Pertanyia a la Lliga de les Faldilles Curtes, per 
descomptat, car pertanyia a totes i cadascuna de les lligues fundades 
per  a  gairebé qualsevol  propòsit.  Això no li  impedia  ser  una vella 
desconcertada, embolicada, inconseqüent, divagadora, la caritat de la 
qual  començava a casa i  no acabava enlloc,  amb una credulitat  en 
consonància i que, després de cinquanta anys de zel humanitari, sabia 
menys sobre el  proïsme, si  això fos possible,  que el  dia que havia 
entrat en el camp de batalla per testimoniar contra la iniquitat de la 
major part de les normes socials. Basil Ransom sabia molt poc sobre 
vides com aquella, però tingué la sensació que, a través d’ella, se li 
revelava tota  una classe,  i  una multitud de figures  socialistes,  i  de 
noms i episodis sobre els quals havia sentit parlar, s’agruparen darrere 
la seva figura. Semblava que hagués passat  tota la vida damunt de 
plataformes, en audiències, convencions, falansteris, séances; a la seva 
cara descolorida quasi es notava el reflex dels focus deplorables que 
s’hi  usaven;  la  tendència  a  mirar  enlaire  feia  que  semblés  girada 
contínuament  cap  a  un  orador  públic,  amb  un  esforç  per  respirar 
enmig de l’aire viciat en què es discuteixen habitualment les reformes 
socials.  Parlava contínuament,  amb una veu que semblava tenir  les 
molles  trencades,  com la d’una sirena gastada;  i  quan la senyoreta 
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Chancellor explicà que havia portat el senyor Ransom perquè estava 
ansiós de conèixer la senyora Farrinder, allargà al jove una maneta 
delicada, bruta, democràtica, i el mirà amablement, perquè no podia 
evitar-ho, però sense la més petita discriminació en relació a altres que 
no havien tingut la sort (que implicaria, possiblement, una injustícia) 
de ser presents en una ocasió tan interessant. Li donà la impressió de 
ser molt pobra, però no fou fins més tard que s’assabentà que mai en 
tota la seva vida no havia tingut un penic. Ningú no tenia idea de què 
vivia; cada vegada que li arribava a les mans algun diner, el lliurava a 
un negre o a un refugiat. No hi podia haver cap dona més imparcial,  
però ella, en general, preferia aquestes dues classes del gènere humà. 
Des  de  la  Guerra  Civil  bona  part  de  les  seves  ocupacions  havien 
desaparegut, ja que abans havia dedicat les millors hores a imaginar 
que ajudava a escapar-se algun esclau del Sud. Hauria estat una bona 
pregunta demanar-se si, en el fons del seu cor, no desitjava de vegades 
que  els  negres  tornessin  a  l’esclavatge.  Havia  sofert  de  la  mateixa 
manera el relaxament de molts despotismes europeus, perquè en els 
primers  anys  molt  del  somieig  de  la  seva  vida  s’havia  concretat 
pal·liant  les  condicions d’exili  d’alguns conspiradors  desterrats.  Els 
seus refugiats li havien estat molt valuosos; sempre buscava diners per 
a  algun  polonès  cadavèric  o  lliçons  per  a  algun  italià  descamisat. 
Circulava una llegenda segons la qual un hongarès l’havia enamorada 
i havia desaparegut després de robar-li tot el que tenia. Això tanmateix 
era  ben  apòcrif,  perquè  mai  no  havia  posseït  res,  i  resultava  molt 
dubtós  que  hagués  pogut  experimentar  un  sentiment  tan  personal. 
Estava enamorada, fins i tot en aquells temps, només de causes i tan 
sols sospirava per emancipacions. Però aquells havien estat els dies 
més feliços,  perquè quan les causes eren encarnades per estrangers 
(què eren, sinó, els africans?), eren certament més atractives. 

Acabava de baixar a preguntar a la doctora Prance si li agradaria 
pujar. Per no era a la seva habitació i la senyoreta Birdseye endevinà 
que havia sortit a sopar; sopava en una fonda un parell de blocs més 
avall. La senyoreta Birdseye expressà el desig que Olive ja ho hagués 
fet; ella havia tingut temps de sobres per prendre-se’l, perquè encara 
no  havia  arribat  ningú;  no  sabia  per  què  anava  tothom  tan  tard. 
Ransom s’adonà que les peces de roba penjades a la perxa no eren pas 
senyal que els amics de la senyoreta Birdseye ja estiguessin reunits; 
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amb  una  mica  més  d’intuïció,  hauria  identificat  la  casa  com  una 
d’aquelles on sempre hi ha peces de roba misterioses penjades d’algun 
lloc del rebedor. Les visites de la senyoreta Birdseye, les de la doctora 
Prance  i  les  d’altres  llogaters  —el  número  756  era  la  residència 
comuna  de  diverses  persones  i  l’espai  reservat  a  cada  una  d’elles 
estava  delimitat  molt  vagament—  solien  descuidar-se  coses  que 
després  havien  de  reclamar.  Moltes  es  presentaven  amb carteres  i  
bosses i es passaven l’estona buscant on deixar-les. El que completava 
el caràcter d’aquest interior era el propi apartament de la senyoreta 
Birdseye, on ara entraven els hostes i se’ls ajuntaren diversos altres 
membres del cercle. El que feia, en realitat, era completar la mateixa 
senyoreta Birdseye, si es pogués dir que alguna cosa acomplís aquest 
paper en el cas d’aquesta anciana essencialment informe, que no tenia 
més perfil que un garba de fenc. Però la pobresa del saló llarg, buit i  
de  forma  imprecisa  (tenia  exactament  la  mateixa  que  el  de  la 
senyoreta  Chancellor)  mostrava  que  mai  no  havia  tingut  altres 
necessitats que les necessitats morals i que tota la seva història era la 
de les seves solidaritats. Il·luminava el lloc un llumet de gas de claror 
intensa,  que  li  donava  una  aparença  blanca  i  monòtona.  A  Basil 
Ransom li semblà fins i tot poc acollidor i es digué que la seva cosina 
havia de ser molt d’idees fixes per agradar-li una casa com aquella. 
Aleshores no sabia, i mai no ho descobrí, que la detestava i que en una 
vida constantment exposada a l’ofensa i a la mortificació, el sofriment 
més punyent el causaven les ofenses al bon gust. Havia intentat vèncer 
aquesta  reacció,  persuadir-se  que  el  bon  gust  no  era  res  més  que 
frivolitat  disfressada  de  coneixement;  però  la  seva  susceptibilitat 
aflorava de bell nou i li feia dubtar si l’absència d’objectes atractius 
era  una  part  necessària  del  zel  humanitari.  La  senyoreta  Birdseye 
sempre  intentava  aconseguir  feina,  lliçons  de  dibuix,  encàrrecs  de 
retrats per a artistes estrangers pobres, la grandesa del talent dels quals 
garantia sense reserves; però en realitat no tenia el més mínim sentit 
escènic ni plàstic de la vida. 

Cap a les nou, la claror que naixia en els cremadors de gas xocà 
amb la figura majestuosa de la senyora Farrinder, que podria haver 
contribuït a respondre negativament aquesta pregunta de la senyoreta 
Chancellor. Era una dona exuberant, atractiva, en la qual els perfils 
angulosos havien quedat corregits per l’aire de l’èxit; duia un vestit 
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remorós (era  evident  què en pensava ella,  del  bon gust),  tenia  uns 
cabells abundants d’una negror brillant i duia els braços plegats, com 
si volgués dir que el descans, en una tasca com la seva, era tan dolç 
com  breu,  i  hi  havia  una  terrible  regularitat  a  les  seves  faccions. 
Aplico  aquesta  expressió  a  la  seva  màscara  de  placidesa,  perquè 
semblava encarar-se a la gent amb una pregunta de la qual ja sabia la 
resposta; feia que la gent es demanés com podia una fesomia deixar de 
ser bella contenint uns trets tan regulars. Hom no podia discutir-ne ni 
els trets ni la bellesa i era impossible ignorar que la senyora Farrinder 
s’imposava.  Hi havia  en ella una llisor litogràfica  i  una barreja de 
matrona  americana  i  personatge  públic.  Hi  havia  alguna  cosa  de 
personalitat pública en els ulls, grans, freds i reposats; havien adquirit 
una mena d’aire de reticència per l’hàbit de mirar des d’una taula de 
conferències,  per  sobre  un  mar  de  caps,  mentre  algun  ciutadà 
important feia la presentació elogiosa de la seva distingida propietària. 
La senyora Farrinder quasi sempre tenia l’aspecte de ser presentada 
amb alguns comentaris.  Parlava  amb una  gran lentitud  i  claredat  i 
evidentment amb un elevat sentit de la responsabilitat; marcava cada 
síl·laba de cada paraula i insistia a ésser explícita. Si, conversant-hi, 
algú intentava donar alguna cosa per descomptada o saltar-se dos o 
tres  passos  d’una  vegada,  ella  feia  una  pausa,  mirant  amb  una 
paciència freda, com si conegués aquella trampa, i després continuava 
amb el  seu propi  pas mesurat.  Parlava sobre temprança i  sobre els 
drets de les dones; els fins per als quals treballava eren aconseguir el  
sufragi per a totes les dones del país i apartar tots els homes de la 
beguda. Es deia que tenia un caràcter molt refinat, que encarnava les  
virtuts domèstiques i les gràcies de saló; que era una mostra brillant, 
en  poques  paraules,  que  el  fòrum,  per  a  les  dones,  no  era 
necessàriament hostil a la llar. Estava casada amb un home anomenat 
Amariah. 

La doctora Prance havia tornat de sopar i féu aparició en resposta a 
una invitació que l’assossegada veu de la senyoreta Birdseye li havia 
fet arribar des de la barana del saló, repetint-ho unes quantes vegades 
per assegurar-se que s’hi fixava. Era una noia poc atractiva i prima, 
amb els cabells curts i monocle; mirava al seu voltant amb aquell aire 
de desaprovació típic dels miops, amb el desig que ningú no esperés 
d’ella  cap  generalització  ni  suposés  que  havia  pujat  per  cap  altre 
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propòsit  social  que  veure  què  volia  aquella  vegada  la  senyoreta 
Birdseye. Cap a les nou havien arribat vint persones més i s’havien 
instal·lat a les cadires arrenglerades a totes dues bandes d’una cambra 
llarga i nua, on acabaren fent la impressió de seure en un òmnibus 
enorme. La peça contenia ben poca cosa més que aquestes cadires, 
moltes de les quals, amb el seu aspecte d’emmanllevades, insinuaven 
l’existència de dormitoris desmoblats a la part de dalt de la casa; una 
taula o dues amb la part  superior de marbre descolorit,  uns quants 
llibres, una col·lecció de diaris amuntegats pels racons. Ransom pogué 
veure per si mateix que la situació no tenia res de festiva; hi mancava 
animació  i  fins  i  tot,  entre  la  major  part  dels  visitants,  mutu 
reconeixement. Seien allí com si esperessin alguna cosa; miraven la 
senyora  Farrinder  de  reüll  i  en  silenci  i  feien  la  impressió  que, 
afortunadament, no eren allí per divertir-se. Les dames, que eren amb 
diferència les més nombroses, duien el capell posat, com la senyoreta 
Chancellor;  els  homes  duien  la  roba  de  feina,  molts  d’ells  abrics 
d’aspecte gastat. Dos o tres portaven encara les botes de goma i quan 
t’hi atansaves es feia perceptible l’olor de cautxú. Però la senyoreta 
Birdseye no s’adonava de res  de tot  això;  no sabia  què olorava ni 
assaboria el que menjava. Molts amics seus tenien un aspecte inquiet i  
macilent,  tot i que hi havia diverses excepcions —mitja dotzena de 
cares  plàcides  i  rogenques.  Basil  Ransom es  preguntà  qui  era  tota 
aquella  gent;  tenia  la  idea  general  que  es  tractava  de  mèdiums, 
comunistes  i  vegetarians.  La  senyoreta  Birdseye  no  deixava  de 
passejar entre ells fent preguntes repetidament i sense escoltar-ne la 
resposta;  s’asseia per torn a la vora de molts d’ells  dient  “Sí!  Sí!” 
d’una manera vaga i amable a les observacions que li feien, palpant 
els  papers  de  les  butxaques  de  la  jaqueta  baldera,  redreçant-se  el 
capell, renunciant a les ulleres i preguntant-se més que res amb quina 
finalitat havia convocat aquella gent. En un moment donat recordà que 
era  d’alguna manera en relació a  la  senyora Farrinder;  que aquella 
dona eloqüent  havia promès obsequiar la concurrència amb el relat 
d’alguns episodis de l’última campanya; d’esbossar fins i tot les línies 
de treball de l’hivern següent. Això era el que Olive Chancellor havia 
vingut a escoltar; això devia ser el que havia atret l’home d’ulls foscos 
(semblava un geni) que l’havia acompanyada. La senyoreta Birdseye 
tornà cap a la gran conferenciant, que dedicava una atenció indulgent 
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a la senyoreta Chancellor; aquesta darrera es comprimia en un espai 
petit per estar a prop d’ella, i asseguda amb les mans encaixades, la  
interrogava amb una tal expressió de concentració, que per contrast 
feia semblar el comportament de la senyora Farrinder relaxat i franc. 
Però l’amfitriona es va haver d’aturar per l’arribada de nous pelegrins; 
no  tenia  idea  que hagués parlat  de  l’esdeveniment  a  tanta  gent  —
només recordava, com qui diu, aquells de qui s’havia oblidat— i això 
era certament una prova de l’interès que despertava el treball  de la 
senyora Farrinder. Els que acabaven d’entrar eren el doctor Tarrant, la 
seva muller i la seva filla Verena; ell era mesmerista i ella venia d’una 
família d’abolicionistes. La senyoreta Birdseye dirigí el seu somriure 
vague i eixut a la filla, a qui no havia vist mai, i li passà pel cap que 
arribaria a tenir un geni notable; el llinatge ho suggeria. La senyoreta 
Birdseye  descobria  genis  a  cada  cantonada.  Selah  Tarrant  havia 
realitzat cures meravelloses; ella coneixia tanta gent que haurien pogut 
donar-li  una  oportunitat!  La  seva  muller  era  filla  d’Abraham 
Greenstreet; havia mantingut durant trenta dies un esclau evadit a casa 
seva.  Això  passava  anys  abans,  quan  aquella  noia  devia  ser  una 
criatura;  però  ¿no  li  havia  posat  aquest  fet  una  aurèola  sobre  el 
bressol, i no havia de tenir per raó natural algun do? La noia era molt 
atractiva, tot i que tenia el cabell roig. 

V

La senyora Farrinder, mentrestant, no tenia pressa a adreçar-se a 
l’assemblea. Així ho confessà a Olive Chancellor, amb un somriure 
que  demanava  que  no  jutgés  amb  massa  duresa  aquella  manca 
passatgera de puntualitat. Ja s’havia adreçat a moltes assemblees i ara 
hauria  preferit  sentir  què  tenia  per  dir  l’altra  gent.  La  mateixa 
senyoreta Chancellor havia pensat molt en aquell tema tan important; 
no  podria  fer  una  breu  xerrada  i  explicar  alguna  de  les  seves 
experiències? Quina posició mantenien les dames de Beacon Street 
respecte al sufragi? Potser ella podria parlar-hi millor. Tal vegada hi 
havia  en  aquella  qüestió  un  aspecte  sobre  el  qual  les  líders  del 
moviment no tenien prou informació;  i  tanmateix volien abastar-ho 
tot; per què la senyoreta Chancellor no havia de fer seu aquest camp? 
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La senyora Farrinder parlava amb el to de qui domina una perspectiva 
molt  àmplia;  tant,  que al  principi,  quan encara no se li  coneixia la 
manera  d’argumentar,  hom  podia  fàcilment  trobar-la  pedant; 
l’amplitud de la seva anàlisi obligava la imaginació dels interlocutors 
a  anar  més  enllà  de la  primera  volada.  Incità  la  seva companya a 
actuar en el món elegant; semblava atribuir-li relacions familiars amb 
aquest reialme misteriós i volia saber per què no havia de fer bellugar 
algunes de les seves amigues d’allà baix al Mill-dam. 

Olive  Chancellor  rebé  aquesta  exhortació  amb  sentiments 
confusos. Amb tota la seva immensa simpatia per la reforma, sovint 
hauria desitjat que les reformistes fossin una mica diferents. Hi havia 
alguna cosa d’elevat en la senyora Farrinder;  t’aixecava fins al  seu 
nivell; però no s’ajustava a la realitat  quan parlava a la jove amiga 
sobre les dames de Beacon Street. Olive odiava sentir parlar d’aquesta 
avinguda distingida com si es tractés d’un lloc notable, com si viure 
allí fos una prova de glòria mundana. Tota mena de gent inferior hi 
vivia, i una dona tan brillant com la senyora Farrinder, que vivia a 
Roxbury,  no  hauria  de  barrejar  els  conceptes.  Era  deplorable, 
certament, sentir-se irritada per errors com aquest; però no era pas la 
primera vegada que la senyoreta Chancellor havia constatat el fet que 
tenir una gran sensibilitat no era motiu suficient per abraçar les noves 
veritats. Coneixia el seu lloc en la jerarquia de Boston, i no era pas el  
que  la  senyora  Farrinder  suposava;  per  tant,  era  una  manca  de 
perspectiva parlar-li com si fos una representant de l’aristocràcia. Res 
no podia ser més inconsistent, ho sabia prou bé, que aplicar aquest 
terme massa literalment (als Estats Units); no obstant això,  val a dir, 
per deixar les coses al  seu lloc,  que els Chancellor pertanyien a la 
bourgeoisie,  la  més  antiga  i la  millor.  Podien  donar  importància  a 
aquesta posició o no (en realitat n’estaven molt orgullosos), però era 
un fet  i no entendre-ho feia que la senyora Farrinder semblés molt 
provinciana  (també tenia  alguna  cosa  de  provincià,  fet  i fet,  en  el 
pentinat). Quan la senyoreta Birdseye en parlava com si fos una líder 
de l’alta societat, Olive li podia perdonar fins i tot aquesta expressió 
odiosa, perquè, naturalment, no es podia esperar que ella (la pobra!) 
tingués el més mínim sentit de la realitat. Era heroica, era sublim, tota 
la  història  moral  de  Boston  es  reflectia  en  les  seves  ulleres  mal 
col·locades;  però  part  de  la  seva  originalitat  consistia  a  ser  tan 
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deliciosament  provinciana.  Olive  Chancellor  se  sentia  prou 
privilegiada sense estar afiliada a les capelletes ni rebre invitacions per 
a  les  festes  d’admissió  restringida,  que  eren  el  criteri  real;  era  un 
alleujament per a ella que no pesés sobre la seva consciència aquesta 
immoralitat.  Les  dames a qui  es  referia  la senyora Farrinder  (calia 
suposar que es referia a algunes en particular) podien parlar tot soles.  
Ella  desitjava treballar  en un altre camp;  l’havien preocupada molt 
temps els sentiments de les capes populars. Tenia un desig immens de 
conèixer íntimament alguna noia molt pobra. Això podria semblar un 
plaer dels més accessibles; però ella, en canvi, no l’hi havia pas trobat. 
Hi havia dues o tres dependentes pàl·lides amb qui havia cercat de fer 
coneixença; però semblaven espantar-se d’ella i l’intent no havia dut 
enlloc. Se les mirava amb una concepció més tràgica que no pas elles 
mateixes;  no  podien  arribar  a  entendre  què  n’esperava  i  sempre 
acabaven estant odiosament embolicades amb algun Charlie. Charlie 
era un home jove amb un abric blanc i un coll de cartró; era ell, en 
últim  terme,  el  que  els  importava  més  de  tot.  Els  importava  més 
Charlie que el sufragi. Olive Chancellor es preguntava com tractaria la 
senyora Farrinder aquest aspecte de la qüestió. En les seves recerques 
entre  les  joves  conciutadanes  sempre  havia  topat  amb  aquest 
pretendent inoportú interferint en el camí i havia arribat a desagradar-
li extremament. L’omplia de desesperació pensar que hagués de ser 
tan necessari per a la felicitat de les seves víctimes (s’havia adonat 
que, per més coses que parlessin amb ella, sempre era ell, i només ell,  
qui omplia les converses que tenien entre elles) i  si havia arribat a 
somiar  en la  fundació d’un club nocturn per  a les  seves  germanes 
cansades,  mal  pagades,  era  més que res  perquè això soscavaria  en 
algun grau la seva posició —anava prou enganyada per no adonar-se 
que “ell” hi seria, esperant prop de la porta. Amb prou feines sabé què 
dir  a  la  senyora  Farrinder  quan  aquesta  dona,  momentàniament 
desencaminada, preocupada encara pel Mill-dam, tornà a la càrrega. 

—Ens cal gent que actuï en aquest camp, tot i que conec dues o 
tres  dones encantadores  (dones de sa casa  molt  agradables)  que es 
mouen en cercles força tancats per a les veus noves i que estan fent tot 
el que poden per ajudar en la lluita. Tinc diversos noms que us podrien 
sorprendre,  noms ben coneguts a State  Street.  Però no aconseguim 
reclutar gaires persones, especialment entre les capes més refinades. 
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Si és necessari, estem disposades a fer algunes passes per atreure’ns 
gent tèbia. El nostre moviment és per a tothom, interessa les dames 
més distingides. Aixequeu la bandera entre elles i porteu-me un miler 
de noms. N’hi ha uns quants que m’agradaria tenir. M’interessen tant  
els detalls com els aspectes generals —afegí la senyora Farrinder en 
un to tan aclaridor com podia esperar-se d’una dona com aquella, amb 
un  somriure  que  va  commoure  la  seva  interlocutora  per  la  seva 
simpatia. 

—No  puc  parlar  amb  aquesta  gent,  no  puc!  —digué  Olive 
Chancellor,  amb  una  cara  que  semblava  implorar  que  la  redimís 
d’aquesta responsabilitat—. Vull donar-me a d’altres; vull conèixer tot 
allò que se’ns oculta, sabeu? Vull entrar a les vides de dones solitàries, 
miserables. Vull ser prop d’elles... ajudar-les. Vull fer alguna cosa... 
oh! m’agradaria tant saber parlar! 

—Estaríem molt contentes de sentir-vos dir unes quantes coses ara 
—declarà  la  senyora  Farrinder  amb  una  celeritat  que  revelava  les 
seves facultats per dirigir. 

—Oh, no, per favor, no sé parlar; no tinc en absolut aquesta mena 
de  talent.  No  tinc  aplom,  ni  eloqüència.  No  sabria  ajuntar  tres 
paraules. Però vull col·laborar, de debò! 

—Què teniu,  doncs? —preguntà  la  senyora  Farrinder,  mirant  la 
interlocutora de dalt a baix, amb una mirada comercial no exempta 
d’una certa fredor—. Teniu diners? 

A Olive la  inquietava tant  l’esperança que aquella  gran dona li 
acceptés ajuda en l’aspecte financer, que no s’aturà a reflexionar que 
aquesta  hauria  hagut  d’insinuar,  per  cortesia,  alguna  altra  qualitat. 
Confessà  que  posseïa  un  cert  capital,  i el  to  amb  què  la  senyora 
Farrinder  li  contestà:  “Doncs  col·laboreu  així” fou  exquisit  i 
convincent. I tot seguit li desenvolupà tan bé aquesta idea, li pintà tan 
bé el paper que podia fer la senyoreta Chancellor realitzant generoses 
donacions a una fundació per a la difusió entre les dones d’Amèrica 
d’un  concepte  més adequat  dels  seus  drets  privats  i  públics  —una 
fundació que la seva consellera ja havia inaugurat darrerament—, que 
aquesta  descripció,  vigorosa  i  ràpida,  tingué  la  vivacitat  que 
caracteritzava els discursos públics més reeixits de la conferenciant. 
Col·locà  Olive  sota  una  mena  d’encantament;  la  féu  sentir  quasi 
inspirada.  Si  la  seva  vida  despertava  tant  interès  en  altra  gent  —
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especialment  en  una  dona  com la  senyora  Farrinder,  d’horitzó  tan 
ampli— significava que tenia alguna cosa a fer. Era una elecció que li 
corresponia  a  ella  mateixa,  però  ara  la  gran  representant  de 
l’alliberament del seu sexe (de tot tipus d’esclavatge) havia escollit 
per ella. 

Aquella habitació pobra,  amb claror de gas,  es tornà més i  més 
preciosa en els seus ulls severs; semblava engrandir-se, obrir-se a la 
gran vida de la humanitat. Aquella gent greu, cansada, amb capells i  
abrics, començaren a resplendir com una companyia d’herois. Sí, faria 
alguna cosa,  es  deia Olive Chancellor;  alguna cosa per  esbandir  la 
foscor d’aquella imatge espantosa que tenia sempre al davant, contra 
la  qual,  creia  de  vegades,  havia  nascut  per  dirigir  una  croada:  la 
imatge  de  la  infelicitat  de  les  dones.  La  infelicitat  de  les  dones! 
Sempre tenia a les orelles la veu de llur sofriment silenciós; l’oceà de 
llàgrimes  que  havien  vessat  des  del  principi  dels  temps  semblava 
brollar  a  través  dels  seus  propis  ulls.  Èpoques  senceres  d’opressió 
havien passat per damunt d’elles; incomptables milions havien viscut 
només  per  ser  torturades,  per  ser  crucificades.  Eren  les  seves 
germanes, eren ella mateixa, i el dia de l’alliberament havia traspuntat. 
Aquesta era l’única causa sagrada; aquesta era la gran revolució, la 
revolució justa. Havia de triomfar, havia d’escombrar-ho tot de davant 
seu; havia d’exigir de l’altre gènere —el brutal, l’ensangonat, el rapaç
— fins a la darrera partícula d’expiació! Seria el canvi més gran que el  
món hagués vist; s’obriria una nova era per a la família humana, i els 
noms de totes aquelles que haguessin ajudat a obrir camí i guiat els  
esquadrons serien els més brillants en les llistes de la fama. Serien 
noms de dones dèbils, insultades, perseguides, però dones que haurien 
dedicat cada batec del seu ésser a la causa, sense demanar cap destí  
millor que el de morir per ella. No tenia gens clar de quina manera se 
li podria demanar a ella un sacrifici semblant (aquest últim); però ho 
veia tot a través d’una mena d’emotiva boirina que convertia el perill 
en una cosa tan falaguera com el triomf. Quan la senyoreta Birdseye 
s’atansà,  aquest  efecte  transfigurà  la  seva forma familiar  i  còmica, 
convertint  aquell  escarràs  ple  de pobresa i  humanitat  quasi  en una 
màrtir. Olive Chancellor se la mirà amorosament i recordà que mai, al 
llarg de la seva vida dura, mancada de recompensa, havia tingut un 
pensament  o  un  impuls  per  a  ella  mateixa.  L’havia  consumida  la 
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passió de la solidaritat; l’havia deixada tan rebregada com un guant 
vell de setí estireganyat. Se n’havien rigut, però ella sempre ho ignorà; 
havia estat tractada com un destorb, però a ella mai no li importà. No 
tenia al món res més que la roba que duia a sobre, i quan baixés a la  
fossa  no deixaria  darrere  d’ella  altra  cosa que el  seu nom grotesc,  
desconegut  i  patètic.  I  encara  la  gent  deia  que  les  dones  eren 
presumptuoses, egoistes, que eren interessades! Mentre la senyoreta 
Birdseye era allí, demanant a la senyora Farrinder si no voldria dir res, 
Olive  Chancellor  li  cordà  tendrament  un  petit  fermall  deslluït  que 
tancava el seu collaret i que duia mig desenganxat.

VI

—Oh, gràcies —digué la senyoreta Birdseye—. Em sabria tant de 
greu,  perdre’l!  Me’l  va  donar en Mirandola.  —Havia estat  un dels 
seus refugiats dels vells temps; dos o tres amics, que estaven al corrent  
de la seva manca de recursos, es preguntaren com havia arribat a fer-
se amb aquella bagatel·la. Després de saludar el doctor i la senyora 
Tarrant, la senyoreta Birdseye s’entretingué un altre cop presentant a 
la  doctora  Prance  aquell  jove  alt  i  bru  que  havia  vingut  amb  la 
senyoreta  Chancellor.  S’havia  fixat  en  la  seva  figura  una  mica 
ombrívola repenjada a la paret, prop de la porta; s’estava recolzat allí,  
solitari, passant per alt oportunitats que la senyoreta Birdseye creia de 
gran valor per a tothom i que eren, ben segur, la mena de coses que els 
forasters venien a veure a Boston. No se li ocorregué preguntar-se per 
què no hi  parlava Olive, si  era ella qui  l’havia portat;  la  senyoreta 
Birdseye era incapaç d’una especulació d’aquest tipus. Olive, de fet, 
s’havia adonat perfectament de l’aïllament del seu cosí fins al moment 
que la  senyora Farrinder,  amb les  seves  paraules,  li  transfigurà  els 
pensaments elevant-los a un pla superior. L’havia mirat des de l’altra 
banda de la sala; veié que devia avorrir-se. Però es proposà no parar-hi 
esment;  al  capdavall,  li  havia demanat  que no vingués.  A més,  no 
estava pas pitjor que els altres; simplement esperava, com tothom; i 
abans  que  marxessin  el  presentaria  a  la  senyora  Farrinder.  Abans 
podria explicar a aquesta dama qui era; a molta gent podia resultar-li 
desagradable conèixer una persona que havia tingut una participació 
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tan gran en la deslleialtat del Sud. Se li acudí que, quan havia cercat la 
coneixença  d’aquell  cosí  distant,  havia  fet  una  acció  molt  més 
complicada  que  no  es  pensava.  El  desassossec  sobtat  que  li  havia 
inspirat  en el  carruatge no l’havia  abandonada,  tot  i  que el  notava 
menys ara que es trobava amb altra gent, i especialment a prop de la 
senyora Farrinder, una veritable font d’energia. En qualsevol cas, si 
s’avorria, podia parlar amb algú; tenia gent excel·lent a prop, ni que es 
tractés de reformistes fervents. Podia parlar amb aquella noia bonica 
que acabava d’entrar —la del cabell roig— si li semblava; els homes 
del Sud tenien tanta fama de galants!

La senyoreta Birdseye raonava molt menys i no s’oferí a presentar-
lo a Verena Tarrant; pel que semblava, els seus pares la presentaven a 
un  grup  d’amics  a  l’altre  cap  de  l’estança.  La  senyoreta  Birdseye 
recordà, per cert,  que Verena segurament havia passat fora molt de 
temps, gairebé un any; havia visitat amics de l’Oest i devia resultar 
desconeguda,  per  tant,  a  la  majoria  de  components  del  cercle  de 
Boston. La doctora Prance se la mirava –la senyoreta Birdseye— amb 
unes pupil·les  petites,  agudes,  fixes;  i  la  bona dona es  preguntà  si 
estava enfadada per haver-li demanat que pugés. Tenia la idea que,  
quan la intel·ligència d’una persona era elevada, també n’era el seu 
mal caràcter, i que aquest era el cas de la doctora Prance. Li hauria 
agradat dir-li que podia entornar-se’n si ho desitjava; però fins per a 
un  cervell  tan  poc  sofisticat  com  el  de  la  senyoreta  Birdseye,  no 
semblava  una  manera  adequada  d’acomiadar  un  hoste.  Intentà 
atreure’s el jove del Sud; li digué que esperava que aviat gaudirien 
d’una certa distracció –la senyora Farrinder podia resultar interessant 
si  s’ho proposava!  I  aleshores  se  li  acudí  presentar-lo  a  la  doctora 
Prance; podia servir d’excusa per haver-la feta pujar. A més, li era bo 
interrompre  el  treball  de  tant  en  tant;  estudiava  medicina  fins  ben 
entrada la nit, i la senyoreta Birdseye, que no tenia res de dormilega 
(Mary Prance, precisament, havia volgut tractar-la per això), l’havia 
sentida en la quietud de la matinada, amb les finestres obertes (tenia 
obsessió  per  l’aire  fresc),  esmolant  instrumental  (la  senyoreta 
Birdseye  creia  de  bona  fe  que  es  dedicava  a  dissecar)  en  un  petit 
laboratori  fisiològic  que  havia  instal·lat  a  la  cambra  de  darrere,  la 
cambra  que,  si  no  hagués  estat  metgessa,  hauria  pogut  fer-li  de 
dormitori;  i  potser  ho  era,  malgrat  les  disseccions,  la  senyoreta 

38



Birdseye no en sabia res! Va fer les presentacions dels seus amics, 
potser  una  mica  incoherentment,  i  se  n’anà a  engrescar  la  senyora 
Farrinder. 

Basil  Ransom ja  s’havia  fixat  en  la  doctora  Prance;  no  s’havia 
avorrit en absolut; havia observat tota la gent de l’habitació i havia 
arribat a tota mena d’enginyoses deduccions. La metgessa menuda li 
féu la  impressió d’un perfecte  exemple de “dona ianqui”,  la típica 
figura que produí en la imaginació empedreïda dels infants dels estats 
del cotó el sistema escolar de Nova Anglaterra, el codi purità, el clima 
de  manca  d’amabilitat,  d’absència  de  cavallerositat.  Prima,  eixuta, 
dura,  sense ni  una  corba,  una modulació,  una  gràcia;  semblava  no 
demanar cap avantatge en la batalla de la vida ni estar disposada a 
donar-ne  cap.  Però  Ransom  veié  que  no  era  una  entusiasta  del 
reformisme i, després del contacte amb l’entusiasme de la seva cosina, 
allò li era un alleujament. Semblava un noi, i ni tan sols un bon noi.  
Era evident que, si ho hagués estat, hauria abandonat l’escola amb la 
intenció d’experimentar, pel seu compte, en mecànica o fer recerques 
en el camp de la història natural. Era cert que, si hagués estat un noi,  
hauria tingut relació amb alguna noia, mentre que la doctora Prance 
feia la impressió de no mantenir-ne cap.  A part  de  la  seva mirada  
intel·ligent, no tenia cap facció digna d’esment. Ransom li preguntà si 
ja coneixia la celebritat i, quan ella se’l mirà, explicà que es referia a 
la senyora Farrinder. 

—Bé, no sé si puc dir que la conec; l’he sentida, a la tribuna. Vaig 
pagar el meu mig dòlar —afegí la doctora, una mica sorruda. 

—I doncs, us va convèncer? —preguntà Ransom.
—Convèncer-me de què, senyor?
—Que les dones són superiors als homes.
—Oh,  feu-me el  favor!  —digué la  doctora Prance amb un petit 

sospir d’impaciència—. Em sembla que sé més sobre les dones que no 
pas ella. 

—I aquesta no és la vostra opinió, espero —digué Ransom rient. 
—Homes  i  dones  són  el  mateix  per  a  mi —observà  la  doctora 

Prance—.  No  hi  veig  cap  diferència.  Tots  dos  sexes  haurien  de 
millorar molt. Cap dels dos està a l’alçada que caldria —digué, i quan 
Ransom li preguntà quina era aquesta alçada, respongué—: Haurien 
de viure millor; això és el que haurien de fer. —I continuà declarant 
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que, a més, trobava que tothom parlava massa. Ransom feia tant temps 
que n’estava convençut, que sentí fins i tot admiració per la doctora 
Prance i reté homenatge a la seva saviesa a la manera de Mississipí: 
amb una abundància de compliments tan gran, que va fer que ella li 
dirigís una mirada penetrant i  recelosa. Això el frenà; era capaç de 
creure que ell també parlava massa, ja que ella, aparentment, no tenia 
el costum de conversar. Era pertinent, això sí, recordar que hi hauria 
una conferència de la senyora Farrinder  i que no sabia per què no 
començava. 

—Sí —digué la doctora Prance en un to força eixut—. Suposo que 
és per això que m’ha cridat la senyoreta Birdseye. Es devia pensar que 
no m’agradaria perdre-m’ho. 

—Dedueixo, per tant,  que no us faria res perdre-us el sermó —
insinuà Ransom. 

—Bé, tinc una mica de feina. No vull que ningú m’ensenyi el que 
pot fer una dona! —declarà la doctora Prance—. Pot trobar coses si ho 
intenta. A més, ja conec les teories de la senyora Farrinder; sé tot el 
que ha de dir. 

—Digueu-me en què consisteix, doncs, ja que continua sense badar 
boca. 

—Bé, consisteix a dir que les dones volen una vida millor, passar-
s’ho  millor.  Aquí  és  on  va  a  parar  tot,  al  capdavall.  Jo  ja  n’estic 
assabentada, sense que m’ho expliqui. 

—I no us solidaritzeu amb una aspiració semblant. 
—Doncs no estic segura per on van els meus sentiments —digué la 

doctora  Prance—.  Ja  gaudeixen  de  moltes  simpaties,  no  els  cal  la 
meva. Que vulguin passar-s’ho millor, suposo que és natural; també 
els passa als homes, crec. Però no sé com em poden demanar que em 
sacrifiqui  per això;  això ja  no seria passar-m’ho bé,  o de la millor 
manera! 

Aquella dona menuda era implacable i subtil; evidentment, no li 
interessaven els  grans moviments;  a  cada moment  esdevenia més i 
més interessant als ulls de Basil Ransom, que, és de témer, disposava 
d’una bona provisió de cinisme. Li preguntà si coneixia la seva cosina, 
la  senyoreta  Chancellor,  i  la  hi  assenyalà  al  costat  de  la  senyora 
Farrinder; ella creia, al contrari, en temps meravellosos (pensava que 
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eren a punt d’arribar); ella era molt solidària de la causa i ben segur 
que desitjava sacrificar-s’hi. 

La  doctora  Prance  se  la  mirà  a  través  de  l’estança  durant  un 
moment; aleshores digué que no la coneixia, però que creia que en 
coneixia d’altres com ella. Les anava a visitar quan no es trobaven bé. 

—Li estan fent una conferència privada per a ella sola —observà 
Ransom, i la doctora replicà: 

—Em fa l’efecte que li tocarà pagar-la —semblava sentir recança 
del seu propi mig dòlar i una vaga inquietud pel comportament del seu 
sexe.  Ransom ho percebé fins  a tal  punt,  que s’adonà que era  una 
manca de delicadesa continuar al·ludint a la causa de la dona, i, per 
canviar de tema, féu un esforç per obtenir de la seva companya una 
mica  d’informació  sobre  els  assistents  masculins.  Era  una  bona 
oportunitat d’encetar una conversa tòpica, però s’adonà que ella no 
s’interessava  per  res,  exceptuant  les  recerques  de  què  l’havien 
apartada  aquell  vespre,  i  que  era  incapaç  de  preguntar-li  a  ell  res 
personal. Coneixia dos o tres senyors; els havia vistos abans a casa de 
la  senyoreta  Birdseye.  Naturalment,  coneixia  principalment  dames; 
encara no havia arribat el temps en què es sol·licités una metgessa per 
passar visita a un home i esperava que això mai no s’esdevingués, tot i 
que  semblava  haver-hi  gent  que  pensés  que  era  per  això  que 
treballaven les metgesses. Coneixia el senyor Pardon; era el jove amb 
patilles  i  cabells  blancs;  era  una  mena  d’editor  i  escrivia,  també, 
articles signats —potser Basil Ransom n’havia llegit algun treball; no 
arribava  als  trenta,  a  despit  dels  cabells  blancs.  Se’l  tenia  molt  en 
compte en els cercles de les revistes. Creia que era molt brillant, però 
no  n’havia  llegit  res.  No  llegia  gaire,  almenys  per  entreteniment; 
només el  Transcript. Creia que el senyor Pardon de vegades escrivia 
al Transcript; bé, suposava que era molt brillant. L’altre que coneixia 
—tot  i  que en realitat  no el  coneixia (ja suposava que Basil  devia 
trobar-ho  enrevessat)  era  el  senyor  alt,  pàl·lid,  amb bigoti  negre  i 
ulleres. El coneixia perquè l’hi havien presentat en societat; però no el  
coneixia... bé, perquè no volia. Si venia a parlar-li —i feia tota la cara 
de tenir aquesta intenció— li diria simplement “Sí,  senyor” o “No, 
senyor” amb molta fredor. No podria evitar que la trobés eixuta; si ell 
mateix fos una mica més eixut, hi sortiria guanyant. Què li passava? 
Oh, es pensava que ja n’havia parlat; era un curandero mesmèric, feia 
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cures miraculoses. No creia en el seu sistema ni deixava de creure-hi, 
ni una cosa ni l’altra; només sabia que l’havien avisada per reconèixer 
senyores que ell ja havia visitat i trobava que els havia fet perdre un 
munt de temps preciós. Els parlava...  com si no sabés què deia. El 
considerava bastant ignorant en fisiologia i li semblava que no hauria 
d’anar pel món carregant-se de responsabilitats.  No volia ser massa 
rígida però li semblava que una persona hauria de saber alguna cosa. 
Suposava que Basil Ransom la devia trobar molt arrogant; però era ell 
qui  havia preguntat,  com qui  diu.  L’únic que podia dir  era que no 
volia que posés les mans sobre cap dels seus parents; es feia tot amb 
les mans... el que no es feia amb la llengua! Ransom s’adonà que la 
doctora  Prance  estava  irritada;  que  aquella  franquesa  extrema  en 
al·ludir  el  proïsme  probablement  no  era  habitual  en  ella,  com  a 
membre d’una societat en la qual, quan algú expressava alguna opinió 
dura, generalment provocava onades de silenci. Però ell venerà la seva 
irritació,  de  tan  il·luminadora  que  li  resultava;  i  per  treure’n  més 
profit, li demanà qui era la noia dels cabells roigs —una de bonica en 
qui s’havia fixat els darrers deu minuts. Era la senyoreta Tarrant, la 
filla del curandero; no li n’havia dit el nom? Selah Tarrant, per si volia 
demanar els seus serveis. La doctora Prance no la coneixia, a ella, a 
part  de  saber  que  era  l’única  filla  de  l’hipnotitzador;  també  havia 
sentit dir que tenia una mena de do, no recordava quin. Oh, si era la  
seva filla, amb tota seguretat havia de tenir algun do, ni que fos el de 
la x...  bé, no volia dir això; un talent per a la conversa. Potser podia 
morir i tornar a viure; potser els mostraria el do, ja que ningú no tenia 
intenció de fer res. Sí, era atractiva, però tenia símptomes d’anèmia, i 
li sorprendria que no mengés massa caramels. Basil pensà que tenia un 
aspecte  exterior  captivador;  segons  la  seva  consideració  personal, 
influïda sens dubte per prejudicis típics de la seva regió, era la primera 
noia  atractiva que  havia  vist  a  Boston.  Parlava  amb unes  dames a 
l’altre  cap  de  la  sala;  tenia  un  gran  ventall  vermell  i  el  mantenia 
constantment en moviment. No era una noia reposada; es bellugava 
nerviosament, no parava mai mentre parlava i tenia l’aire de ser una 
persona que, fes el que fes, ja pensava a fer alguna altra cosa. Si la  
gent se la mirava molt,  ella els retornava la mirada,  i  els  seus ulls 
encisadors s’havien trobat diverses vegades amb els de Basil Ransom. 
Però  es  dirigien  sobretot  cap  a  la  senyora  Farrinder,  s’entretenien 
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contemplant  la  serena  corpulència  de  la  gran  oradora.  Era  fàcil 
adonar-se  que  la  noia  admirava  aquella  dona  benefactora  i  que 
considerava un privilegi ser prop d’ella. Era palpable, realment, que 
estava emocionada per la companyia en què es trobava, fet ben natural 
si es té en compte aquell període recent d’exili a l’Oest de què ja hem 
tingut  esment,  i  a  conseqüència  del  qual  l’ocasió  present  devia 
semblar-li  un  retorn  a  la  vida  intel·lectual.  Ransom  deplorà 
secretament que la seva cosina —ja que el fat li havia reservat una 
cosina a Boston— no fos una mica més com ella. 

A hores d’ara l’agitació era perceptible; algunes dames, impacients 
per  la  demora  inútil,  havien  abandonat  els  llocs  per  reclamar 
personalment  la  senyora  Farrinder,  que  ara  es  veia  assetjada  de 
protestes  amables.  La  senyoreta  Birdseye  l’havia  deixada;  n’havia 
tingut prou que digués, quan li insistí que accedís a les peticions del 
públic (fins al punt en què l’amfitriona, de tarannà dòcil, era capaç 
d’insistir a ningú), que només podia expressar el seu missatge davant 
d’un  públic  que  li  semblés  parcialment  hostil.  Allà  no  hi  havia 
hostilitat; tots eren massa simpatitzants. 

—No necessito simpatia —digué amb un somriure tranquil a Olive 
Chancellor—; només sóc jo mateixa, només em poso a to, quan veig 
prejudicis,  quan  veig  intolerància,  quan  veig  injustícia,  quan  veig 
conservadorisme, tot concentrat davant meu com un exèrcit. Aleshores 
em sento... em sento tal com m’imagino que es devia sentir Napoleó 
Bonaparte en la vigília d’una de les seves grans victòries. Necessito 
elements hostils... m’agrada vèncer damunt d’ells. 

Olive pensà en Basil Ransom i es preguntà si ell serviria com a 
element hostil. En parlà a la senyora Farrinder, que expressà el desig 
sincer que, si ell s’oposava als principis que eren tan estimats a la resta 
de persones, hom podria induir-lo a sortir a la palestra a defensar els 
seus punts de vista. 

—M’agradaria molt respondre’l —digué la senyora Farrinder amb 
una delicadesa suprema—. Estaria contenta, en qualsevol cas, de tenir 
un intercanvi d’idees. 

La  idea  d’una  discussió  pública  entre  aquelles  dues  persones 
enèrgiques (tenia la sensació que Ransom devia ser enèrgic) alarmà 
profundament  Olive,  no  perquè  dubtés  d’un  desenllaç  feliç,  sinó 
perquè  ella  es  trobaria  en  una  situació  falsa  pel  fet  d’haver  portat 
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aquell jove desagradable, i sentia horror per les situacions falses. La 
senyoreta Birdseye era incapaç d’enfadar-se; havia convidat quaranta 
persones a sentir parlar la senyora Farrinder i ara la senyora Farrinder 
no volia parlar. Però tenia una raó tan bonica per fer-ho! Hi havia un 
no sé què de marcial i heroic en el pretext, i era tan personal, tan franc, 
que  la  senyoreta  Birdseye  s’hi  conformava  i  s’allunyà,  mirant-se 
vagament els altres hostes, com si no els distingís els uns dels altres,  
mentre  els  feia  saber,  a  l’atzar,  el  motiu  de  la  decepció,  confiant, 
evidentment, que tothom estaria d’acord que era un bon motiu. 

—Però no podem pas fer veure que hi som contraris, simplement 
per engrescar-la, oi? —demanà al senyor Tarrant, que seia al costat de 
la  seva  muller,  conscient,  però  gens  complagut,  del  seu  aïllament 
respecte als altres convidats.

—No ho sé... em fa l’efecte que aquí hi ha unanimitat —replicà 
l’home mirant entorn seu amb un somriure lent i artificiós que li va fer 
mostrar una boca enorme, amb dos sécs a cada banda, tan llargs com 
les ales d’un rat-penat, i una gran dentadura d’animal carnívor. 

—Selah —digué la seva muller, posant-li la mà sobre la màniga de 
l’abric—. Em pregunto si  a la senyoreta Birdseye no li interessaria 
escoltar Verena. 

—Bé, si voleu dir que canta, és una llàstima, però no tinc piano —
s’encarregà de respondre la mateixa senyoreta Birdseye.  Recordava 
vagament que la noia tenia un do. 

—No li cal cap piano... no cal res —observà Selah Tarrant, sense 
parar atenció, aparentment, en la seva dona. Tenia el costum de fer  
veure  que  mai  no  devia  a  ningú  cap  suggeriment,  que  mai  no  es 
deixava sorprendre ni agafar desprevingut. 

—Doncs... no sé si a tothom li interessarà escoltar cançons –digué 
la senyoreta Birdseye, que no se sentia gens negligent per no preparar 
cap substitut de l’entreteniment que havia fallat. 

—No  es  tracta  de  cançons,  ja  ho  veureu  —declarà  la  senyora 
Tarrant.

—De què es tracta, doncs? 
El senyor Tarrant desplegà els sécs i mostrà els queixals: 
—És qüestió d’inspiració. 
La senyoreta Birdseye féu una rialleta vaga i escèptica: 
—Bé, si podeu garantir que... 
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—Em sembla que resultaria acceptable —digué la senyora Tarrant; 
i  aixecant  una  mà  mig enguantada,  casolana,  atragué  la  senyoreta 
Birdseye i la parella explicà, alternant-se, què era allò que la seva filla 
sabia fer. 

Mentrestant, Basil Ransom confessava a la doctora Prance que, fet 
i fet, estava bastant decebut. Esperava més del programa; volia sentir 
alguna de les noves veritats. La senyora Farrinder, tal com digué ell, 
restava dins de la tenda, i ell havia esperat, no tan sols veure aquelles 
persones tan distingides, sinó també escoltar-les. 

—Doncs jo no estic pas decebuda —replicà la immutable doctora
—. Si s’hagués encetat algun tema, suposo que m’hauria tocat quedar-
me. 

—Espero que no tingueu intenció de retirar-vos. 
—Haig de prosseguir els meus estudis una estona. No vull que els 

senyors metges em passin al davant. 
—Oh, ningú no us passarà al davant, n’estic segur. I ara aquella 

noia tan bonica se’n va a parlar amb la senyora Farrinder. Li demanarà 
un discurs... La senyora Farrinder no pot resistir-s’hi. 

—Aleshores m’escapoliré abans no comenci. Bona nit, senyor —
digué  la  doctora  Prance,  que  ja  havia  començat  a  semblar-li  més 
susceptible  de  domesticació,  com  si  es  tractés  d’un  animalet  dels 
boscos, un gat mesquer o una daina, que hagués après a estar-se quieta 
mentre l’amanyagaven,  o fins i  tot  a allargar la pota.  Administrava 
salut i ella mateixa en gaudia. Si la seva cosina hagués estat d’aquesta 
mena, Basil Ransom també s’hauria sentit més afortunat. 

—Bona nit, doctora —respongué—; no m’heu explicat, després de 
tot, la vostra opinió sobre la capacitat de les dones. 

—Capacitat  per  a  què?  —digué  la  doctora  Prance—.  Tenen 
capacitat per fer perdre temps a la gent. Tot el que sé és que no vull  
que ningú m’expliqui què pot fer una dona—. I s’allunyà d’ell a poc a 
poc, com si travessés una sala d’hospital, i la veié arribar a la porta.  
S’estigué allà un instant,  girant-se cap a la reunió amb una mirada 
ràpida de vigilant nocturn, i després sortí ràpidament. Ransom s’adonà 
que era intransigent en el tema d’aquell vespre i que la molestava que 
li recordessin, ni que fos en bé dels seus drets, que era una dona, un 
detall que estava acostumada a oblidar, ja que tenia tants drets com 
temps per fer-ne ús. El cert era que, qualsevol cosa que s’esdevingués 
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amb  el  moviment  a  la  llarga,  la  petita  revolució  particular  de  la 
doctora Prance era un èxit. 

VII

Tan bon punt ella se n’hagué anat, se li apropà Olive Chancellor 
amb uns ulls que semblaven dir “No m’importa que sigueu aquí o no...  
jo m’hi trobo molt bé”. Però el que digueren els llavis fou molt més  
amable;  li  demanà  si  no  podria  tenir  el  plaer  de  presentar-lo  a  la 
senyora Farrinder. Ransom hi consentí, amb una mostra del seu estil 
ple de floritures del Sud, i al cap d’un moment la dama s’aixecava per 
rebre’l enmig del cercle que ara l’envoltava. Era una bona ocasió per a 
ella de justificar la reputació de maneres elegants, i per ser imparcial, 
cal dir que donà a Ransom la impressió de tenir una conversa digna i 
un domini de l’estil aristòcrata com no l’hauria pogut superar el d’una 
filla —una de les filles més refinades, de més antiga nissaga— de la 
seva regió d’origen. Semblava assabentada que ell no tenia cap pressa 
per veure els canvis que ella defensava i que li volgués mostrar que, 
especialment  amb  un  derrotat  del  Sud,  el  seu  sexe  podia  ser 
magnànim. Notava que les altres dames (que no li havien presentat) 
coneixien  també  la  seva  heretgia  secreta,  però  veia  en  les  seves 
mirades circumspectes que ho consideraven més una llàstima que no 
pas una vergonya.  Sentia totes  aquelles mirades  de dones de mitja 
edat, amb rínxols flàccids sobresortint dels capells foscos, amb el cap 
tirat endavant, avesades a esperar, a escoltar; sentia tot de gent que no 
mostrava ni animació ni alegria —exceptuant, només, la noia en qui 
s’havia fixa’t abans, la que tenia un cap brillant i que ara es veia en un 
extrem del conclave. Trobà un cop més la seva mirada; ella també 
l’observava.  Li  passà pel  cap la idea que la senyora Farrinder,  que 
podia haver sentit de la seva cosina una visió desfigurada de la seva 
persona, potser el desafiaria i es preguntà si es podria sobreposar prou 
(es trobava extremament desconcertat) com per fer honor a un repte 
semblant.  Si  li  llançava el  guant  per la qüestió  de la  temprança,  li 
semblava que el recolliria; car la idea d’una legislació que fiqués el  
nas en aquest tema l’omplia de ràbia; el gust del licor li agradava i  
tenia la ferma convicció que la civilització mateixa estaria en perill si 
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un grapat  de  dones  baladreres  (només  transmeto  la  seva  expressió 
irritada) arribés a tenir la possibilitat d’impedir als homes “fer el got”. 
La senyora Farrinder li demostrà que no tenia la impaciència que sol 
acompanyar els insegurs; li demanà si no li agradaria fer als assistents 
una mica d’explicació sobre la situació política i social del Sud. Ell 
pregà que l’excusessin, i expressà al mateix temps el gran honor que 
se li havia fet amb una tal petició, mentre reia per dintre amb la idea 
d’improvisar  ell  una  conferència.  Somrigué  i  tot  quan  sospità  el 
significat de la mirada que li dirigí la senyoreta Chancellor: “Bé, al 
capdavall no calia que em preocupés tant per vós!” Parlar del Sud a 
aquella gent... si haguessin pogut endevinar el poc interès que tenia a 
fer-ho!  Sentia  una  tendresa  apassionada  pel  seu  propi  país  i  una 
sensació de contacte íntim amb ell, un contacte que feia que li resultés 
tan impossible expressar-se davant  d’una sala plena de fanàtics del 
Nord, com llegir en veu alta les cartes de la seva mare o de la seva 
amant.  Deixar  el  Sud  en  pau,  no  tocar-lo  amb  mans  matusseres,  
deixar-lo sol amb les seves ferides i records, no mercadejar cap ni un 
dels seus problemes o esperances, sinó esperar tal com havia d’esperar 
un home el procés lent, el benefici perceptible del temps... aquest era 
el desig íntim de Ransom i sabia prou bé que allò contribuiria ben poc 
a entretenir els hostes de la senyoreta Birdseye. 

—Sabem tan poc sobre les dones del Sud! Estan tan privades de 
veu!  —observà  la  senyora  Farrinder—.  En  quina  mesura  podem 
comptar  amb elles?  Quantes  s’unirien  a  la  nostra  bandera?  M’han 
recomanat que no faci cap conferència a les ciutats del Sud. 

—Ah, senyora, aquest fou un consell ben cruel... per a nosaltres —
exclamà Basil Ransom amb galanteria. 

—Vaig tenir un públic magnífic la primavera passada a St Louis —
anuncià una veu nova, jovenívola, per sobre els caps del grup... una 
veu que, en girar-se Basil, com tothom, per saber d’on venia, resultà 
ser de la noia atractiva de cabells roigs. Havia envermellit una mica 
per l’esforç de fer aquesta declaració i era allí somrient a la gent que 
l’havien escoltada. 

La senyora Farrinder li dirigí una expressió benèvola, tot i que era 
evident que la sorprenia. 

—Oh, és clar; i sobre quin tema, estimada jove? 
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—La història passada, la situació present i les perspectives futures 
del nostre sexe. 

—Bé, vaja, St Louis, això no és pas ben bé el Sud —digué una de 
les dames. 

—Estic  segur  que  aquesta  noia  hauria  tingut  el  mateix  èxit  a 
Charleston o a Nova Orleans —objectà Basil Ransom. 

—De fet  volia  anar més enllà  —continuà la  noia—, però no hi 
tenia amics. A St Louis sí que n’hi tinc. 

—I  encara  que  no  n’hi  haguéssiu  tingut  —digué  la  senyora 
Farrinder  amb  una  delicadesa  que,  en  aquells  moments,  ja  havia 
justificat la seva reputació—. A St Louis ens són molt addictes.

—Bé,  després  d’això  m’haureu  de  permetre  que  presenti  la 
senyoreta Tarrant; s’està morint de ganes de conèixer-vos. 

Aquestes paraules procedien d’un dels senyors, el jove de cabells 
blancs  que  la  doctora  Prance  havia  esmentat  a  Ransom  com  un 
periodista famós. Ell també, fins aquell moment, havia restat al fons, 
però  ara  s’obria  pas  a  poc  a  poc  entre  el  grup  (algunes  dones 
s’apartaven), i hi introduïa la filla de l’hipnotitzador. 

Ella reia i seguia ruboritzada —el seu rubor era d’un rosa pàl·lid; 
se la veia molt  jove,  prima i bonica mentre la senyora Farrinder li  
obria camí cap al sofà que Olive Chancellor havia abandonat. 

—He  volgut  conèixer-vos.  Us  admiro  tant!  Desitjava  tant  que 
parléssiu  aquesta  nit!  És  realment  bonic  de  veure-us  —així 
s’expressava  mentre  els  assistents  contemplaven  l’encontre  amb  la 
sensació que es tornava a allunyar la possibilitat de treure algun profit 
d’aquella vetllada—. Vós no sabeu qui sóc, naturalment; sóc només 
una noia que vol agrair-vos el que heu fet per nosaltres. Perquè heu 
parlat  per  nosaltres,  les  noies,  tan com...  tan com...  —ara dubtava, 
mirant el grup d’entorn seu amb ulls exultants i trobant un cop més la 
mirada fixa de Basil Ransom. 

—Tan  com  per  les  dones  grans  —digué  la  senyora  Farrinder 
cordialment—. Sembleu capaç de parlar pel vostre compte. 

—Parla d’una manera tan bella... si volgués fer... ni que fos una 
petita xerrada —indicà el jove que l’havia presentada—. Té un estil 
nou, força original —afegí.  Era allí,  amb els braços plegats,  mirant 
amb un somriure la seva obra, l’encontre de les dues dames; i Basil 
Ransom, recordant el que li havia dit la senyoreta Prance i coneixent 
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d’haver-les vist a Nova York les fonts de què es nodreixen els diaris, 
arribà immediatament  a la convicció que observava aquell  moment 
com el material per a una columna. 

—Estimada noia,  si  us hi  animeu,  posaré ordre  en la  reunió —
digué la senyora Farrinder. 

La  noia  se  la  mirava  amb  una  franquesa  i  una  confiança 
extraordinàries. 

—Només  que  us  pogués  sentir  primer  a  vós...  simplement  per 
ambientar-me. 

—No ambiento res, jo; no és la meva manera de fer. Parlo de fets... 
fets innegables —replicà la senyora Farrinder—. M’heu sentit mai? Si 
és així, ja sabeu com sóc d’incisiva. 

—Si  us  he  sentit?  M’heu fet  viure.  És  tan  important  per  a  mi, 
veure-us!  Pregunteu  a  la  meva  mare  si  no  ho  he  fet!  —S’havia 
expressat, des de la primera paraula que pronuncià, amb tanta rapidesa 
i seguretat, que quasi donava la impressió d’una lliçó recitada. I tot i  
així hi havia una estranya espontaneïtat en les seves maneres i un aire 
d’entusiasme sense artifici, d’integritat personal. Si era teatral, n’era 
amb  naturalitat.  Contemplava  la  senyora  Farrinder  amb  els  ulls 
somrients  plens  d’emoció.  La  dama  havia  estat  objecte  de  moltes 
ovacions; estava acostumada a veure l’ànima col·lectiva del seu sexe 
dirigir-se cap a ella; però ara estava visiblement desconcertada amb 
aquesta personificació imprevista de l’agraïment i de l’eloqüència, i 
els seus ulls resseguien la noia amb una certa reserva, mentre la part 
més pregona del seu pensament es preguntava si la senyoreta Tarrant 
seria  una  noia  notable  o  simplement  una  oportunista.  Trobà  una 
resposta que no la comprometia a res; digué simplement: 

—Ens cal gent jove... i tant que ens cal gent jove. 
—Qui és aquesta criatura encantadora? —sentí Basil Ransom que 

preguntava la seva cosina, en un to greu i apagat, a Matthias Pardon, 
el jove que havia presentat la senyoreta Tarrant. No sabia si Olive el 
coneixia o si la curiositat l’havia empesa a aquell atreviment. Ransom 
era a prop de la parella i captà la resposta del senyor Pardon. 

—La filla del doctor Tarrant, el curandero mesmèric... la senyoreta 
Verena. Una conferenciant de primera categoria. 

—Què voleu dir? —demanà Olive—. Fa xerrades en públic? 
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—Sí,  i  tant.  Ha  fet  tota  una  carrera  a  l’Oest.  La  vaig  sentir  la 
primavera passada a Topeka. Diuen que és una qüestió d’inspiració. 
No sé què és... només sé que ho fa d’una manera magnífica; tan fresca 
i poètica! Necessita que el seu pare l’ajudi a començar. Sembla com si 
li entrés a dins —i Matthias Pardon féu tot de gestos que intentaven 
representar el trànsit. 

Olive  Chancellor  només  respongué  amb  un  petit  sospir 
d’impaciència; traslladà l’atenció a la noia, que ara agafava la mà de 
la senyora Farrinder i li suplicava que li fes una mica d’introducció. 

—Vull  un  punt  de  partida...  vull  saber  on  sóc  —deia—. 
Simplement dos o tres dels vostres grans pensaments. 

Basil  avançà  en  direcció  a  la  seva  cosina;  li  comentà  que  la 
senyoreta Tarrant era molt atractiva. Ella es girà un instant i llavors 
digué: 

—Sí? —Un moment més tard afegí—: Com deveu odiar aquest 
lloc! 

—Oh, no pas ara, que tindrem una mica de diversió —replicà ell de 
bon humor i una mica toscament; i l’afirmació era pertinent, perquè la 
senyoreta  Birdseye  reaparegué  en  aquell  moment,  seguida  pel 
curandero mesmèric i la seva muller. 

—Ah,  bé,  veig  que  l’ajudeu  a  decidir-se  —digué  la  senyoreta 
Birdseye a la senyora Farrinder; i la idea que aquest ajut fos necessari 
provocà  en  Ransom  un  atac  sufocant  d’hilaritat,  un  espasme  que 
indicava que, per a ell, la diversió ja havia començat, i que li procurà 
una altra mirada greu de part d’Olive. La senyoreta Verena li donava 
la impressió d’estar perfectament decidida—. Aquí hi ha el seu pare, 
el  doctor  Tarrant  (té  un  do  meravellós)  i  la  seva  mare  (és  filla 
d’Abraham  Greenstreet).  —La  senyoreta  Birdseye  presentà  amb 
aquestes paraules la seva acompanyant; estava segura que a la senyora 
Farrinder li interessaria; no devia voler perdre cap oportunitat, fins i 
tot  quan les  condicions no li  eren favorables  a  ella!  I  aleshores  la 
senyoreta Birdseye s’adreçà a tots els assistents, eixamplant el cercle 
per fer lloc als hostes més dispersos i pensant que, al capdavall, era  
una sort tenir a casa una noia amb inspiracions estranyes, ja que les 
celebritats  de  més  envergadura  havien  mostrat  els  capricis  del  seu 
geni. Com a mostra d’aquests capricis, ara semblava que la senyora 
Farrinder —al lector li pot resultar difícil seguir les seves mutacions— 
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havia decidit pronunciar uns quants pensaments seus, de tal manera 
que l’amfitriona pogué comentar a  tothom que seria  magnífic tenir 
ocasió de comparar l’escola antiga amb la nova. 

—Bé, potser Verena us decebrà —digué la senyora Tarrant, amb 
aire de resignar-se a tot el  que passés, i  asseient-se amb el mantell  
recollit  a la punta d’una cadira,  com si  ella,  almenys, ja estigués a 
punt, tot i que la gent continuava parlant. 

—No sóc jo, mare —replicà amb una certa gravetat Verena, ara 
bastant separada de la senyora Farrinder, asseguda pensativament amb 
els ulls  fixos a terra.  Per deferència a la senyoreta Tarrant,  es feia 
necessari  dir  alguna  cosa  més,  car  la  noia  encara  no  estava  prou 
preparada.  La  senyoreta  Birdseye  se  n’adonava,  però  com que  no 
sabia gaire com sortir-se’n, es lliurà, amb la familiaritat amb què ho 
tractava tot i a tothom, a una narració afable i divagadora en la qual 
tornava a  aparèixer  Abraham Greenstreet,  s’especificaven les  cures 
miraculoses del doctor Tarrant, sense entrar en fets concrets, i en la  
qual els èxits de Verena a l’Oest s’explicaven, no pas amb èmfasi ni 
hipèrboles, en les quals la senyoreta Birdseye mai no incorria, sinó 
com a meravelles acceptades i reconegudes, naturals en una època de 
noves revelacions. Havia sentit parlar detalladament d’aquestes coses 
només deu minuts abans, per boca dels pares de la noia, però el seu 
esperit acollidor només havia necessitat un moment per empassar-se-
les  i  assimilar-les.  Si  l’explicació  que  en  feia  no  era  gaire  lúcida, 
caldria dir en disculpa seva que era impossible fer-se una idea del que 
era Verena Tarrant si no se l’havia escoltada, i més impossible per tant  
donar-ne  una  idea  als  altres.  La  senyora  Farrinder  estava 
perceptiblement  irritada;  semblava  haver  arribat  a  la  conclusió, 
després  del  dubte  inicial,  que  la  família  Tarrant  era  fantasiosa  i  
comprometedora.  Havia  llançat  sobre  Selah  i  la  seva  muller  una 
llambregada freda i probablement els havia considerat una família de 
saltimbanquis. 

—Aixequeu-vos  i  expliqueu-nos  el  que hàgiu  de dir  —indicà a 
Verena amb una certa duresa, i aquesta només aixecà els ulls cap a 
ella, ara silenciosament, amb la mateixa tendresa, i els dirigí després  
cap al seu pare. Aquest semblà reaccionar a una crida irresistible, mirà 
la gent entorn seu ensenyant les dents i digué que aquelles al·lusions 
afalagadores no l’engavanyaven perquè els seus èxits o els de la seva 
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filla  eren  absolutament  impersonals;  insistí  en  aquesta  paraula. 
Acabaven de sentir que ella deia “No sóc jo, mare” i ell i la senyora 
Tarrant i la noia mateixa sabien igualment que no era ella. Era algun 
poder de fora —semblava que fluís a través d’ella; no era capaç de dir 
per què havia estat cridada la seva filla en comptes de qualsevol altra. 
Però la realitat era que l’havien cridada a ella. N’hi havia prou posant-
li  la  mà  a  sobre  durant  uns  moments  quan  estava  relaxada  i  la 
inspiració  arribava.  Així,  a  l’Oest,  aquesta  inspiració  havia  pres  la 
forma d’una eloqüència considerable. Havia parlat a públics cultes i 
refinats amb gran facilitat.  Durant  molt  de temps havia seguit  amb 
simpatia  el  moviment  per  l’alliberament  del  seu  sexe de qualsevol 
tipus d’esclavatge; havia estat el seu interès principal fins i tot quan 
era una nena; podria mencionar que a l’edat de nou anys havia batejat 
la seva nina preferida amb el nom d’Eliza P. Moseley, en memòria de 
la gran precursora que tots veneraven, i ara la inspiració, si se’n podia 
dir  així,  semblava  brollar  d’ella  per  aquest  conducte.  Pel  que 
semblava,  la  veu  que  li  sortia  dels  llavis  assumia  aquella  lluita. 
Aparentment  no  podia  tocar  altre  tema.  Ella  la  deixava  fluir 
lliurement, no intentava exercir cap control. Ja jutjarien ells mateixos 
si no es tractava d’un cas únic. Per això parlava així de la seva filla,  
davant dels senyors i les dames reunits allí; perquè no s’atribuïen cap 
mèrit... perquè sabien que es tractava d’un poder exterior. Si Verena 
creia  que  aquell  vespre  rebria  l’estímul,  estava  ben  segur  que  els 
resultaria interessant. L’únic que li caldria seria demanar uns moments 
de silenci, mentre ella escoltava la veu. 

Unes quantes dames declararen que els encantaria, que esperaven 
que  la  senyoreta  Tarrant  es  trobés  en  bona  disposició;  d’altres  les 
corregiren, els recordaren que no era “ella”, ella no hi podia fer res, la 
seva disposició no tenia importància; i un senyor afegí que imaginava 
que  molts  dels  presents  havien  conversat  amb  Eliza  P.  Moseley. 
Mentrestant, Verena, més i més concentrada, sense que la destorbés 
gens ni mica la discussió pública sobre les seves facultats místiques, 
es girà encara una vegada més, molt amablement, cap a la senyora 
Farrinder, i li demanà si no li trencaria el gel... simplement per donar-
li coratge. En aquells moments la senyora Farrinder passava per un 
moment de profund pessimisme; respongué a la seva súplica arrufant 
les  celles  amb  arrogància.  Desaprovava  totalment  el  discurset  del 
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doctor Tarrant i cada vegada estava menys disposada a deixar associar 
la seva persona a la d’un traficant de miracles. Abraham Greenstreet 
estava molt bé, però Abraham Greenstreet era a la tomba; i Eliza P.  
Moseley  havia  estat,  al  capdavall,  molt  tèbia.  Basil  Ransom  es 
preguntà si era cinisme o innocència el que permetia a la senyoreta 
Tarrant afrontar amb tanta tranquil·litat la fredor d’aquella dona més 
gran. En aquell moment sentí que Olive Chancellor exclamava, molt a 
prop seu, amb un tremolor d’excitació en la veu:

—Comenceu, si us plau; comenceu, si us plau! Una veu, una veu 
humana és tot el que volem. 

—Parlaré després vostre i, si sou una farsant, us desemmascararé –
digué la senyora Farrinder. Se la veia més aviat majestuosa que no pas 
irònica. 

—Estic segura que hi ha unanimitat, aquí, tal com diu el doctor 
Tarrant.  Ara el que cal és que hi hagi silenci —indicà la senyoreta 
Birdseye.

VIII

Verena Tarrant s’aixecà i es dirigí al centre de l’habitació, on era el  
seu pare; Olive Chancellor, passant entremig de la gent, recobrà el lloc 
al  costat  de  la  senyora  Farrinder,  en  el  sofà  que  la  noia  havia 
abandonat; la resta de visitants de la senyoreta Birdseye s’acomodaren 
en cadires o es recolzaren a les parets nues del saló. Verena prengué 
les  mans  del  seu  pare,  les  mantingué  agafades  un  moment  mentre 
estava  davant  d’ell,  sense  mirar-se’l,  amb  els  ulls  dirigits  als 
assistents;  aleshores,  al  cap  d’un  moment,  la  seva  mare  s’aixecà  i 
empenyé  endavant,  amb un  estrany  sospir,  la  cadira  on  seia.  Li’n 
proporcionaren una altra mentre Verena, deixant anar el seu pare, s’hi 
asseia després que aquest la col·loqués en una posició adequada. Quan 
s’hagué aposentat allí, amb els ulls closos, Tarrant li posà al cap les 
mans llargues i primes. Basil Ransom mirava amb molt interès aquests 
procediments, ja que la noia el divertia i li agradava. Tenia molt més 
color que cap altra persona d’allí, com si tota la brillantor que hom 
pogués trobar en aquella colla grisa de casa de la senyoreta Birdseye 
s’hagués concentrat  en aquella noia atractiva però ambigua.  El  seu 
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soci, per cert, no en tenia res, d’ambigu; Ransom l’abominà des del 
moment en què va obrir la boca. Li resultava intensament familiar —
o, més ben dit, li’n resultava la mena de gent com ell. Era senzillament 
un xarlatà detestable. Era fals, garneu, vulgar, innoble, la més baixa 
estofa del gènere humà. Que fos el pare d’una noia atractiva i refinada, 
que semblava a més intel·ligent, tant si tenia un do com si no, era un 
fet  enutjós,  desconcertant.  Aquella  mare blanca,  galtaplena,  amb el 
front alt, donava més des del seu racó la imatge d’una dama; però, si  
era una dama, tanta més vergonya per a ella d’haver-se ajuntat amb un 
lacai  com aquell,  es  deia  Ransom fent  ús,  com sempre,  de  termes 
reprovadors extrets de l’antiga literatura anglesa. Ja havia vist moltes 
vegades  Tarrant,  o  els  seus  equivalents;  l’havia  derrotat 
dialècticament, creia ell, una i altra vegada en assemblees polítiques a 
les  ciutats  arrasades  del  Sud,  durant  l’horrible  període  de  la 
reconstrucció. Si la senyora Farrinder s’havia mirat Verena com una 
saltimbanqui, devia haver-hi alguna raó per fer-ho, perquè a Ransom li 
feia  una  impressió  força  semblant.  Mai  no  havia  vist  una  barreja 
d’elements tan rara; tenia una cara d’allò més agradable i angelical i, 
tanmateix,  al  costat  d’això,  tenia l’aspecte de fer  una exhibició,  de 
pertànyer a una companyia de circ, de viure amb llum de gas, i aquest 
aspecte  impregnava  fins  i  tot  els  detalls  del  vestit,  de  marcada 
tendència  histriònica.  Un  parell  de  castanyoles  o  una  pandereta  hi 
haurien fet joc perfectament. 

La menuda doctora Prance, amb un profund bon sentit, havia notat 
que estava anèmica i havia avisat que enganyava. El valor de la seva 
actuació estava  per  veure,  però certament  era  molt  pàl·lida,  blanca 
com totes les dones de cabells roigs, que fan la impressió que tota la 
sang se’ls hagi concentrat als cabells. Hi havia, nogensmenys, alguna 
cosa d’exquisit en la bellesa de la noia; era forta i flexible, tenia color  
als llavis i als ulls, i les trenes, recollides en una espiral enrevessada, 
semblaven  escampar  la  claror  de  la  seva  naturalesa.  Els  ulls  eren 
curiosos, radiants, aquosos; el somriure era com una mena de reflex, 
com la lluïssor d’una pedra preciosa, i tot i que no era alta, la manera 
d’alçar el cap feia que en semblés molt més. Ransom hauria pensat 
que semblava una oriental, si no fos perquè els orientals tenen la pell 
fosca;  només  que  l’hagués  acompanyada  una  cabra,  s’hauria 
assemblat a Esmeralda, i això que Ransom tenia una idea molt vaga de 
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qui havia estat Esmeralda. Duia un vestit marró prim, d’una forma que 
li semblà fantasiosa, un cosset groc i una gran faixa carmesí lligada 
pel costat; del coll, fins més avall del pit incipient, penjava un doble 
joc  de  collarets  d’ambre.  Cal  afegir  que,  a  despit  del  seu  aire 
melodramàtic, no hi havia cap símptoma que la seva actuació, fos de 
la mena que fos, hagués de ser de caràcter melodramàtic. Ara per ara, 
estava molt quieta (havia plegat el ventall) i el seu pare continuava el 
misteriós procés de calmar-la. Ransom es preguntà si no l’adormiria; 
durant  uns  minuts  havia  mantingut  els  ulls  tancats;  una  dona, 
familiaritzada  pel  que  semblava  amb  fenòmens  d’aquell  tipus, 
comentà  prop  d’ell  que  el  trànsit  havia  començat.  De  moment 
l’exhibició no era emocionant, tot i que certament era agradable tenir  
al davant una noia tan atractiva, com una estàtua amb moviment. El 
doctor Tarrant no mirava ningú mentre acariciava i calmava la filla; 
resseguia  amb els  ulls  la  cornisa  de la  cambra i  feia  ganyotes  cap 
enlaire, com si les dirigís a una tribuna imaginària.

—A poc  a  poc...  a  poc  a  poc  —murmurava  de  tant  en  tant—. 
Vindrà, filleta, vindrà. Deixa’l fer, deixa’l concentrar-se. L’esperit, ja 
ho  saps;  has  de  deixar  sortir  l’esperit  quan  ell  vulgui.  —Algunes 
vegades  tirava  els  braços  enlaire,  per  deslliurar-se  de  les  ales  de 
l’impermeable, que li queien sobre les mans. Basil Ransom observava 
tot  això,  com també,  a  l’altra  banda,  la  cara  expectant  de  la  seva 
cosina, que fitava, des del sofà, els ulls closos de la jove profetessa. Al 
final la impaciència de Ransom cresqué, no pas per pressa de sentir la 
veu,  tot  i  que  ja  havia  passat  una  estona,  sinó  per  les  grotesques 
manipulacions de Tarrant, que l’afectaven com si ell mateix en sentís 
el tacte i que semblaven un deshonor per a aquella noia immòbil. El 
posaven nerviós, de mal humor, i fins molt més tard no es preguntà 
per  què el  molestaven ni  si  el  xarlatà  no tenia  dret  a  fer  el  que li 
plagués amb la seva filla. Sentí un alleujament quan Verena s’aixecà 
de la cadira, amb un moviment que deixà Tarrant al fons de l’escena,  
com  si  la  seva  part  ja  s’hagués  acabat.  Restà  allí,  amb  una  cara 
tranquil·la, seriosa, amb els ulls tancats; aleshores, després d’una altra 
petita espera, començà a parlar. 

Començà  incoherentment,  gairebé  de  manera  inaudible,  com  si 
parlés  en  somnis.  Ransom  no  podia  entendre-la;  ho  trobà  molt 
extravagant i es preguntà què n’hauria dit la doctora Prance.
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—Tot just està organitzant les idees, intenta posar-se en contacte, 
se’n  sortirà  bé  —sentí  que  comentava  en  veu  baixa  el  curandero 
mesmèric; “en contacte” era aparentment la traducció de Tarrant d’en 
rapport. La profecia s’acomplí i Verena sortí del sopor al cap d’una 
mica; ho féu amb molta gràcia, causant un efecte peculiar i estrany.  
S’expressava  molt  lentament,  amb  precaució,  com  si  escoltés  un 
apuntador, com si es limités a repetir un rumor que li arribava de molt 
lluny,  més  enllà  del  món  tangible.  Aleshores  la  memòria,  o  la 
inspiració, li  tornà,  i  ara ja dominava el seu paper.  El  representava 
amb una senzillesa i una gràcia extraordinàries; al cap de deu minuts,  
Ransom veié que tot el públic —la senyora Farrinder, Olive i el rude 
ciutadà de Mississipí— estaven sota el seu encís. Parlo de deu minuts, 
però per dir la veritat el jove perdé completament la noció del temps. 
Més tard es demanà quanta estona havia parlat; i calculà que aquella 
improvisació  estranya,  agradable,  crua,  absurda,  encantadora  devia 
haver durat mitja hora. No era pel que deia; a ell no li importava això, 
amb prou feines ho entenia; només veia que anava sobre la delicadesa 
i la bondat de les dones i la manera com, durant llargues etapes de la  
història, les havia trepitjades la bota de ferro de l’home. Anava sobre 
la igualtat —potser fins i tot (Ransom no ho veia ben clar) sobre la 
seva superioritat. Sobre el dia que per fi arribaria, sobre la germanor 
universal de les dones, sobre el deure que tenien envers elles mateixes 
i  totes  les  altres.  Anava  sobre  temes  semblants  i  Ransom  es 
meravellava en observar que aquests temes no n’espatllaven l’encís. 
L’encís no era en el que deia, tot i que deia algunes coses boniques, 
sinó en la seva imatge de damisel·la mal engiponada (movent ara, altre 
cop, el ventall vermell), en la frescor i la puresa visibles, en el seu 
braó. Quan hagué guanyat confiança, obrí els ulls i la seva brillantor i 
delicadesa aconseguiren bona part dels propòsits del discurs. Era ple 
de  frases  pròpies  d’una  escolar,  de  reminiscències,  d’incoherències 
infantils, d’elucubracions fantasioses que devien haver estat un èxit a 
Topeka; Ransom pensà que, per molt pitjor que ho hagués fet, n’hi 
hauria hagut prou, car el tema, el contingut, no importava en absolut. 
Es  tractava  clarament  d’una  exhibició  personal  i  resultava  que  la 
persona que la feia era fascinant. Podia ofendre el gust de certa gent 
—Ransom imaginava que hi hauria cercles de Boston que l’haurien 
trobada vulgar;  però ell,  tot  el  que podia  fer  era  experimentar  una 
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atracció irresistible dels seus sentits famolencs.  Era un conservador 
d’allò  més  empedreït  i  tenia  la  mentalitat  blindada  contra  les 
estupideses que predicava ella —els encerts i els errors de les dones, 
la  igualtat  dels  sexes,  la  histèria  dels  convencionalismes,  la  futura 
reforma del sufragi, la perspectiva d’introduir dones en el Senat de la 
Nació. No tenia importància, ella no volia dir allò, no sabia el que 
deia, el seu pare li havia entaforat al cap tota aquella porqueria i tant li  
feia  dir  allò  com qualsevol  altra  cosa;  perquè la  necessitat  del  seu 
esperit no era convertir gent a una causa ridícula, sinó emetre aquelles 
notes  encisadores  de  la  seva  veu,  mantenir  aquelles  positures 
jovenívoles  i  franques,  fer  ballar  els  rínxols  entrellaçats  com  una 
nàiada emergint de les ones, agradar tothom que se li atansés i ser tan 
feliç com volgués. No sé si Ransom s’adonava dels fonaments de la 
seva  interpretació,  que atribuïa  a  la  senyoreta  Tarrant  una  singular 
manca de caràcter;  s’acontentava creient  que era  tan innocent  com 
agradable  i  a  mirar-se-la  com una vocalista  de categoria  exquisida 
condemnada a cantar música dolenta. I, tanmateix, que bé que en feia 
sonar alguns fragments! 

—Per  descomptat  que  només  parlo  a  les  dones,  les  meves 
estimades germanes; no parlo als homes, car no crec que els agradi el 
que dic. Fan veure que ens admiren molt, però ja m’agradaria que ens 
admiressin  una  mica  menys  i  que  confiessin  una  mica  més  en 
nosaltres. No sé què devem haver fet, que ens mantinguin allunyades 
de tot. Hem confiat massa en ells i crec que ha arribat l’hora de jutjar-
los, de dir que no trobem pas que hagin fet tan bé de mantenir-nos 
apartades. Quan miro el món entorn meu i l’estat en què l’han deixat 
els homes, haig de confessar que penso: “Si les dones ho haguéssim 
organitzat així, ja m’agradaria veure què en dirien ells!” Quan veig 
l’espantosa  misèria  del  gènere  humà  i  penso  en  el  sofriment  que 
omple el món a cada hora, a cada moment, dic que si això és el millor 
que saben fer ells, seria preferible que ens hi deixessin ficar per veure 
què hi podem fer nosaltres. Certament no ho podríem pas fer pitjor, 
oi?  Si  haguéssim  fet  només  això,  no  n’estaríem  pas  orgulloses. 
Pobresa i  ignorància  i  crims;  malalties,  crueltat  i  guerres!  Guerres, 
sempre més guerres, sempre més i més sang, sang... el món és xop de 
sang. Matar els altres, amb tota mena d’instruments cars i sofisticats, 
això és el més brillant que han estat capaços d’inventar. Em sembla 
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que  nosaltres  podríem aturar-ho,  em  sembla  que  podríem inventar 
alguna cosa millor. La crueltat... la crueltat; n’hi ha tanta, tanta! Per 
què no podríem fer lloc a la tendresa? Per què han d’estar-ne tan plens 
els  nostres  cors  de dona i  s’ha de desaprofitar  i  marcir  mentre  els 
exèrcits i les presons i les misèries inútils segueixen creixent? Sóc tan 
sols una noia,  una simple noia americana,  i  naturalment no he vist  
gaires  coses,  i  no sé  res  de moltes  coses  de la  vida.  Però en noto 
moltes, tinc la sensació que hagi nascut per notar-les; em ressonen a 
les orelles enmig de la quietud de la nit o se’m presenten de cara en 
les visions de la foscor. És el que podria aconseguir la gran germanor 
de  les  dones  si  totes  ajuntessin  les  mans  i  aixequessin  la  veu  per 
damunt de l’enrenou brutal del món, enmig del qual es fa tan difícil 
demanar clemència o justícia, fer escoltar la queixa dels febles i dels 
que sofreixen. L’apagaríem, la tranquil·litzaríem, i el so dels nostres 
llavis esdevindria la veu de la pau universal! Per això cal que confiem 
les unes en les altres, cal que siguem sinceres, pacífiques i amables. 
Cal  que  recordem  que  el  món  també  ens  pertany  a  nosaltres,  a 
nosaltres... i tan poc com ens ha tocat dir-hi la nostra!... i que encara 
no està decidit si serà un lloc d’injustícies o un lloc d’amor. 

Fou així que la noia acabà la seva arenga, i després no es deixà 
caure exhausta en una cadira ni se li notà cap senyal de defalliment. 
Simplement  girà  i  anà lentament  cap a  la  seva mare,  somrient  per  
sobre l’espatlla a tota la sala com una sola persona, sense que se li 
notés  ni  una  mica  de  rubor  en  la  seva  blancor  ni  la  necessitat  de 
respirar  una mica  més a  fons.  Evidentment  li  havia  resultat  fàcil  i 
possiblement hi  havia una certa  impertinència en aquell  aire de no 
haver patit per aconseguir un efecte tan gran sobre tothom. Ransom 
esclafí  una  rialla  afable,  que  immediatament  reprimí,  davant  la 
sensació  extravagant  que  causava  aquella  criatura  virginal,  dreta 
davant  d’un  públic  de  mitja  edat  per  parlar-los  sobre  “amor”,  la 
paraula amb què havia conclòs l’arenga. Era el toc més encisador de 
tot, la prova més vívida de la seva innocència. Havia tingut un èxit 
immens i la senyora Tarrant, mentre l’abraçava i la besava, s’adonà 
que  el  públic  no  estava  gens  decebut.  Havia  desbordat  les 
expectatives;  els  assistents  romperen  en  exclamacions  i  murmuris. 
Selah Tarrant seguia conversant ostentosament amb els veïns, gratant-
se  la  panxa  lentament  amb  els  polzes  llargs  i  mirant  altre  cop  la 
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cornisa, com si no hi hagués res en l’estil brillant amb què la seva filla 
se n’havia sortit que pogués sorprendre’l a ell, que l’havia escoltada 
en moments encara més notables, i que recordava, a més a més, que 
era una qüestió del tot impersonal. La senyoreta Birdseye mirava els  
assistents amb una alegria confusa; en les seves galtes suaus i grans 
brillaven  tot  de  llàgrimes  que  no  s’havia  eixugat.  El  jove  senyor 
Pardon  comentà,  i  Ransom  ho  sentí,  que  coneixia  grups  que,  si 
haguessin estat presents, haurien volgut encomanar a Verena Tarrant 
el paper de gran figura per a la campanya d’hivern. I Ransom li sentí 
afegir en un to més baix: “Algú en pot treure diners, d’aquesta noia; ja 
veureu com farà carrera aviat”. El nostre mississipià es guardà per a 
ell la sensació agradable que havia experimentat, i només es preguntà 
si no podria demanar a la senyoreta Birdseye que li presentés l’heroïna 
d’aquell vespre. No de manera immediata, naturalment, perquè el jove 
tenia barrejat amb el seu orgull del Sud una timidesa que sovint el feia 
passar per humil. Se sentia foraster en una casa com aquella i estava 
disposat  a  esperar  aquella  satisfacció  fins  que  els  altres,  pel  seu 
compte, li haguessin demostrat una aprovació que ella valoraria més 
que qualsevol cosa que li pogués dir ell. Aquest episodi havia omplert 
d’animació  l’assemblea;  una  certa  alegria,  que  es  feia  visible  en 
l’augment de la conversa, semblava flotar en l’aire caldejat. La gent 
circulava amb més llibertat i Verena Tarrant ara quedava amagada de 
la vista de Ransom per les files atapeïdes que formaven els amics que 
acabava de guanyar-se.

—Mai  no  havia  sentit  tractar  el  tema d’aquesta  manera  —sentí 
Ransom que exclamava una de les dames; li respongué una altra que 
es preguntava si a alguna de les dames famoses no se’ls havia acudit  
abans. “És un do, no hi ha equivocació possible” i “Poden dir-ne el  
que vulguin, però és un gust sentir-ho”. Aquestes lloances entusiastes 
sortien  dels  llavis  d’un  parell  de  senyors  pensatius.  Ransom  sentí 
afirmar que, si n’hi hagués unes quantes més així, la qüestió quedaria 
aviat resolta; algú replicà que no es podia pas esperar que n’hi hagués 
gaires,  amb  un  estil  tan  personal!  Tothom  admetia  que  l’estil  era 
personal, però la personalitat de la senyoreta Tarrant era l’explicació 
del seu èxit.

59



IX

Ransom s’atansà altre cop a la senyora Farrinder, que havia restat 
al sofà amb Olive Chancellor; i quan girà la cara cap a ell, veié que 
havia  participat  en  el  contagi  general.  Els  ulls  penetrants  li 
espurnejaven, les galtes de matrona estaven enrogides i evidentment 
tenia decidit com actuar. Olive Chancellor seia immòbil; tenia els ulls 
fixos  a  terra  amb  l’expressió  rígida  i  alarmada  pròpia  dels  seus 
moments d’inseguretat nerviosa; no féu cap senyal en observar que el 
seu cosí s’apropava. Aquest digué alguna cosa a la senyora Farrinder, 
alguna cosa que manifestava amb imprecisió la seva admiració per 
Verena; i la dama respongué amb dignitat que no era estrany que la  
noia parlés tan bé, parlant per una causa tan bona! 

—Té molta gràcia, té un bon domini del llenguatge; el seu pare diu 
que és un do natural. 

Ransom veié que no descobriria mai en el més mínim l’opinió real 
de la senyora Farrinder i la seva manera de dissimular augmentà la 
impressió  que  es  tractava  d’una  dona  molt  diplomàtica.  No  era  la 
incumbència de Ransom saber si, en el fons, considerava Verena un 
lloro o un geni; s’adonava que la veia eficient, que ajudaria la causa.  
Durant un moment quasi se sentí horroritzat; s’adonà que agafaria la 
noia sota la seva tutela i que l’arruïnaria, que li faria exagerar la nota, 
que la convertiria en una cridanera. Però defugí ràpidament aquesta 
visió i es refugià en una conversa mecànica amb la seva cosina, a qui 
demanà fins a quin punt li havia agradat Verena. Olive no respongué; 
continuava amb el cap desviat, devorant la catifa amb la mirada. La 
senyora Farrinder se la mirà de reüll i aleshores digué a Ransom amb 
veu serena. 

—Vós aprecieu la gràcia de les dames del Sud. Però heu hagut de 
venir al Nord per veure una gasela humana. La senyoreta Tarrant és el 
bo i millor que tenim al Nord; del que jo en dic millor, vaja! 

—Estic segur que després del que he vist en les dones de Boston, 
cap  mostra  de  gentilesa  no  podrà  sorprendre’m —replicà  Ransom, 
dirigint un somriure a la seva cosina. 
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—L’ha  afectada  profundament  —explicà  la  senyora  Farrinder 
baixant un pèl el to de veu, perquè Olive continuava com si estigués 
sorda.

La senyoreta Birdseye s’acostà en aquell moment; volia saber si la 
senyora Farrinder  tenia  intenció d’expressar  l’agraïment  de tots  els 
presents  per l’estímul  que la  senyoreta Tarrant  els  havia  donat.  La 
senyora Farrinder digué que sí, que ara parlaria de bon grat; només 
que abans havia  de prendre un got  d’aigua.  La senyoreta  Birdseye 
respongué que en portarien de seguida; una dama n’havia demanat i el 
senyor Pardon acabava de baixar a buscar-ne. Ransom aprofità aquest 
interval per demanar a la senyoreta Birdseye si li concediria el gran 
privilegi de presentar-lo a la senyoreta Verena. 

—La senyora Farrinder la felicitarà en nom dels assistents —digué 
rient—, però no ho farà en nom meu. 

La  senyoreta  Birdseye  manifestà  una  disposició  immillorable  a 
complaure’l;  estava  tan  contenta  que  l’hagués  impressionat!  Es 
disposava  a  acompanyar-lo  fins  a  la  senyoreta  Tarrant  quan Olive 
Chancellor s’aixecà d’una manera abrupta de la cadira i posà la mà 
sobre el braç de l’amfitriona per deturar-la. Li explicà que se n’havia 
d’anar, que no es trobava gaire bé, que tenia el carruatge allí; també 
que esperava que la  senyoreta  Birdseye,  si  no era  demanar  massa, 
l’acompanyaria fins a la porta. 

—Bé, veig que esteu impressionada, també —digué la senyoreta 
Birdseye mirant-se-la amb cara de filosofia—. Sembla que ningú no 
se n’hagi escapat. 

Ransom  estava  decebut;  veié  que  se’l  volien  emportar,  i  sense 
poder evitar-ho, pronuncià apressadament una expressió (la primera 
expressió que li vingué al cap que podia retardar la marxa de la seva 
cosina): 

—Però,  senyoreta  Olive,  us  perdreu  les  paraules  de  la  senyora 
Farrinder? 

En  sentir  això,  la  senyoreta  Olive  se’l  mirà  amb  una  cara 
extraordinària, una cara que amb prou feines comprenia i ni tan sols 
reconeixia. Era desmesuradament greu, els ulls se li havien esbatanat, 
hi  havia  una  taca  vermella  a  cada  galta,  i  com dirigida  a  ell,  una 
pregunta ràpida, punyent, una mena de repte palpitant, en tota la seva 
expressió. Només pogué respondre-hi fitant-la i es preguntà novament 
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quina mala passada estava destinada a fer-li la seva cosina del Nord. 
Impressionat  ell,  també? Devia ser  això.  La senyora Farrinder,  que 
decididament era una dona de món, vingué a ajudar-lo, o més ben dit a 
ajudar la senyoreta Chancellor,  dient que esperava que Olive no es 
quedés (s’agafava aquestes coses massa fort!). 

—Si us quedeu, no parlaré —afegí—. Us acabaria de trasbalsar. —
I aleshores  continuà,  d’una  manera  tendra,  inexplicable  en  una 
persona  tan  predominantment  intel·lectual:  —Quan  les  dones  es 
prenen les coses com vós, com puc dubtar que ens en sortirem bé? 

—Oh, ens en sortirem bé, ho sé —murmurà la senyoreta Birdseye. 
—Però cal que us recordeu de Beacon Street —afegí la senyora 

Farrinder—. Cal que aprofiteu la vostra posició... heu de desvetllar la 
Back Bay! 

—Estic fastiguejada de la Back Bay! —digué Olive amb orgull; i 
marxà cap a la porta amb la senyoreta Birdseye, sense prendre comiat 
de  ningú.  Estava  tan  agitada,  que  no  es  controlava  a  si  mateixa  i 
Ransom no tingué altre remei que seguir. Quan ja eren a la porta de la 
sala, però, les dues dames s’aturaren de sobte: Olive restà allí dubtant. 
Mirà per l’habitació i veié Verena, que seia amb la seva mare al centre 
d’un grup de gent d’expressió satisfeta; aleshores, tirant enrere el cap 
amb aire de decisió, travessà la sala cap al lloc on era ella. Ransom 
pensà  que  tal  vegada  ara  se  li  presentava  la  seva  oportunitat  i  
acompanyà  ràpidament  la  senyoreta  Birdseye,  i  estigué  temptat 
d’entrar novament a la casa, ara que podria parlar amb la noia. Però es 
conformà amb el  record  del  seu  somriure  i  s’allunyà  pensant  que, 
comptat i debatut, era un alleujament alliberar-se d’una companyia tan 
estrafolària, i amb la sensació, a més (en un altre ordre de coses) que 
tenia molta set. 

X

L’endemà  Verena  anà  des  de  Cambridge  fins  a  Charles  Street; 
aquest  barri  de Boston està en comunicació directa amb el  suburbi 
universitari. Potser no li semblà gaire directa, a la pobra Verena, car 
en el  cotxe atapeït  de gent  que finalment la deixà a la porta de la 
senyoreta Chancellor, hagué de viatjar dreta tot el camí, aguantant-se 
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amb penes  i  treballs  d’una  corretja  de  cuir  que  penjava  del  sostre 
envernissat  d’aquell  vehicle  asfixiant,  com  un  penjoll  madur 
balancejant-se en un hivernacle. Estava avesada, tanmateix, a aquests 
viatges en posició perpendicular, i encara que, tal com hem vist, no se 
sentia inclinada a acceptar sense discussió les estructures socials del 
seu temps, mai no se li hauria acudit criticar els tramvies de la seva 
terra nadiua. La promptitud de la visita a Olive Chancellor havia estat 
idea de la seva mare i  Verena se l’escoltà lentament mentre,  en la  
intimitat de la caseta de Cambridge, amb Selah Tarrant “fora”, com 
deien entre elles quan era amb les pacients, li indicava com s’havia de 
comportar.  La noia era tan submisa com desconeixedora del  món i 
escoltà  l’enumeració  dels  avantatges  d’una  amistat  amb  Olive 
Chancellor  que li  feia  la mare tal  com hauria  escoltat  un conte  de 
fades. I també formava part del conte de fades que li posés amb les 
seves pròpies mans l’elegant capell de plomes, que li cordés els botons 
de la jaqueta (uns botons enormes i daurats) i li allargués vint cèntims 
per pagar el desplaçament. 

Mai no es podia saber per endavant  com s’agafaria una cosa la 
senyora Tarrant, i fins i tot Verena, molt menys propensa a discutir 
com  a  filla  que  no  pas  en  l’àmbit  cívic  i  en  l’activitat  pública, 
s’adonava que la seva mare era estrafolària. N’era realment: una dona 
flàccida,  deixada  anar,  malaltissa,  capriciosa,  però  encara  amb 
capacitat  per  aferrar-se  a  una  idea.  S’aferrava  a  la  idea  de  “l’alta 
societat”, la idea de fer-se una posició al món, una posició que una 
veu secreta li deia que mai no havia tingut, mentre que una altra de 
més audible li recordava que estava en perill de perdre. Mantenir-la,  
recuperar-la, reinstaurar-la, era l’ambició del seu cor; aquesta era una 
de  les  moltes  raons  per  les  quals  la  Providència  l’havia  trobada 
mereixedora de tenir una filla tan meravellosa com aquella. Verena no 
havia  nascut  només  per  guiar  llur  sexe  lluny  de  l’esclavatge,  sinó 
també per renovar el seu cercle d’amistats,  massa balder en alguns 
punts i massa ajustat en altres, com els vestits que es fan ells mateixos 
la  gent  del  camp.  Com a  filla  d’Abraham Greenstreet,  la  senyora 
Tarrant havia passat la joventut en els primers cercles abolicionistes i  
s’adonava  que  aquesta  perspectiva  havia  quedat  ennuvolada  per  la 
seva unió amb un jove que havia començat la vida com a venedor 
ambulant  de  llapis  (havia  trucat  a  la  porta  del  senyor  Greenstreet 
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exercint aquesta funció), havia estat després durant cert temps membre 
de la famosa comunitat Cayuga, on no hi havia esposes, o no hi havia 
marits,  o  alguna  cosa  per  l’estil  (la  senyora  Tarrant  mai  no  ho 
recordava) i encara més tard (tot i que abans de desenvolupar-se-li les 
facultats  curatives)  havia  assolit  una  distinció  en  el  món  de 
l’espiritisme  (fou  un  mèdium  extraordinàriament  afavorit,  i  només 
hagué de deixar-ho per raons de les quals la senyora Tarrant tenia la  
seva  pròpia  versió).  Fins  i  tot  en  una  societat  tan  preocupada  per 
esborrar  els  prejudicis,  havien  sorgit  certes  prevencions  contra  un 
ésser tan versàtil, a qui no havien mancat habilitats per guanyar-se el 
favor de la senyoreta Greenstreet, ja que ella, com ell mateix, tenia els 
ulls  totalment  enfocats  al  futur.  La  jove  parella  (ell  era 
considerablement més gran que ella) contemplà unida el futur fins que 
descobriren que el passat els havia deixat completament abandonats i 
que el present els oferia un suport ben estantís. La senyora Tarrant, en 
altres paraules, va incórrer en la desaprovació de la seva família, que 
donaren entenent al seu marit que, per molt que desitgessin alliberar 
els  esclaus  dels  seus  grillons,  hi  havia  certes  conductes  que  els 
mereixien la consideració de llicencioses. Segons el seu parer, aquest 
tipus de conductes havia estat un factor predominant a Cayuga, i no li 
serví de res dir que l’estada allí (per a ell, ja que la comunitat encara 
existia)  no  havia  estat  altra  cosa  que  un  episodi  passatger,  perquè 
també  eren  reprovables  els  pícnics  espirituals  i  els  aplecs  de 
vegetarians on ara cercava consol la desconcertada parella. 

Així d’estrets eren els punts de vista de gent que hom considerava 
capaç  d’obrir-se  a  tota  mena  de  novetats  saludables,  però  que  ara 
havien  estat  posats  a  prova  de  debò,  tal  com  pensava  la  senyora 
Tarrant. Els gustos del seu marit havien traspassat la seva superfície 
moral inconsistent i permeable i  la parella visqué en una atmosfera 
plena de novetats, enmig de les quals aquella muller resignada tingué 
ocasió de conèixer la sensació de no tenir res per sopar. El seu pare  
morí  i  deixà  al  capdavall  ben  pocs  diners;  havia  esmerçat  la  seva 
modesta  fortuna  en  els  negres.  Selah  Tarrant  i  la  seva  companya 
passaren  per  estranyes  aventures;  ella  es  trobà  completament 
embolicada  en  un  exèrcit  irregular  de  venedors  de  remeis,  amb 
domicili  a  l’hospitalària  Bohèmia.  Allò la  xuclà  com un aiguamoll 
social; s’hi enfonsava una mica més cada dia, sense mesurar el grau 
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del seu descens. Ara s’hi trobava empantanegada fins al coll; es podia 
dir que havia tocat fons. Quan anà a casa de la senyoreta Birdseye, 
tingué la sensació de tornar a entrar en la societat. L’acollida que se li  
dispensava no era la mateixa que rebien d’altres (mai no oblidaria el 
posat  d’orgull  de  la  senyora Farrinder),  però deixava albirar  noves 
possibilitats. Havia viscut amb homes de cabells llargs i amb dones de 
cabells curts, havia aportat una fe mal·leable i una insoluble manca de 
diners a una dotzena d’experiències, havia compartit  el  consol d’un 
centenar  de  religions,  havia  seguit  innombrables  règims  dietètics, 
sobretot  d’ordre  negatiu,  i  havia  anat  els  vespres  a  sessions  o 
conferències amb la mateixa regularitat amb què havia pres el sopar.  
El seu marit sempre aconseguia invitacions per anar a conferències; en 
moments d’irritació per la manca de continuïtat en la seva trajectòria, 
ella li retreia que era l’única cosa que aconseguia. El record de totes 
les nits d’hivern en què havien hagut de trescar pel mig del fang (els 
bitllets que rebien, per desgràcia, no eren bitllets de cotxe!) per sentir 
la senyora Ada T.P. Foat dissertant sobre el paradís de Summerland li 
venia  al  cap  amb  amargor.  Durant  un  temps  Selah  fou  bastant 
entusiasta de la senyora Foat, i la seva muller creia que hi havia estat 
associat (aquesta era l’expressió que usava Selah quan es referia als 
episodis  d’aquest  tipus)  a  Cayuga.  La pobra dona,  en la  seva vida 
matrimonial,  hagué de suportar  moltes coses;  hi  havia moments en 
què li calia tota la fe en el geni d’ell per poder resistir. Sabia que ell 
tenia  molt  magnetisme  (aquest  era,  en  realitat,  el  seu  geni)  i  li 
semblava que era aquesta propietat el que feia que continués amb ell.  
L’havia feta passar per coses de les quals ella realment no sabia què 
pensar; hi havia moments en què sospitava que havia perdut l’intens 
sentit moral que tanta fama havia donat als Greenstreet. 

Naturalment una dona que havia tingut el mal gust de casar-se amb 
Selah Tarrant  no podia  tenir,  en cap circumstància,  un judici  gaire 
recte; però no hi havia cap dubte que aquesta dona havia esdevingut 
terriblement  acomodatícia.  Havia  anat  d’una  banda  a  l’altra,  havia 
transigit, havia acceptat compromisos inacceptables; es preguntava si, 
fet  i  fet,  no  era  natural  que  hagués  volgut  ajudar  el  seu  marit  en 
aquells dies apassionants de l’espiritisme, quan de vegades la taula no 
volia alçar-se de terra, el sofà no volia flotar per l’aire i quan la mà 
suau de l’estimat perdut no resultava tan amatent com hauria d’haver 
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estat a visitar el cercle. La mà de la senyora Tarrant era prou àgil per 
produir els efectes sobrenaturals esperats i en tals ocasions calmava la 
seva  consciència  amb  la  idea  que  estava  fomentant  la  fe  en  la 
immortalitat.  Però  si  pensava  en  Verena  s’alegrava  d’haver  sortit 
d’aquella  època  de  tractes  amb  els  esperits;  les  ambicions  que 
alimentava  per  a  la  seva  filla  prenien  altres  formes,  ben  diferents 
d’esperar que ella també servís d’estímul per a la fe en la immortalitat.  
I  tot  i  així,  d’entre  els  múltiples  records  de  la  senyora  Tarrant, 
l’evocació  de  la  cambra  fosca,  del  cercle  de  gent  expectant,  dels 
copets a la taula o a la paret,  dels tocs a la galta i  als peus, de la  
música  a  l’aire,  de  la  pluja  de  flors,  de  la  sensació  d’alguna  cosa 
misteriosa voleiant entorn seu, es trobava entre els seus records més 
tendres. Odiava el seu marit per haver-la magnetitzat fins al punt de  
consentir, i fer i tot, certes coses el record de les quals encara avui la 
faria  enrogir  amb vehemència;  l’odiava per  haver  rebaixat,  així  ho 
veia ella, el seu estatus social; però al mateix temps l’admirava pel seu 
consumat desvergonyiment, que havia arribat a considerar (comparat 
amb les  mortificacions,  els  escàndols,  els  fracassos,  tota  la  misèria 
d’una existència  viscuda sempre de cara  al  dia)  com una mena de 
recurs  únic.  Sabia  que  era  un  farsant  acabat  i  tanmateix  el  seu 
coneixement  tenia  aquesta  imperfecció,  que  ell  mai  no  ho  havia 
confessat,  un  fet  realment  a  tenir  en  compte  si  es  pensa  en  les 
oportunitats que tingué de fer-ho. Mai no havia admès cap incorrecció 
en la seva conducta; la parella havia estat sovint en la posició dels dos 
àugurs darrere l’altar, i tot i així mai no havien bescanviat una mirada 
que calgués amagar a la resta del cercle. Fins i tot en la intimitat del 
tracte domèstic ell usava frases, excuses o explicacions que la dona 
trobava massa sublims per a ella sola; el seu to estava, així com la 
persona  de  Selah  Tarrant,  totalment  en  consonància  amb  la  vida 
pública que duien.  

I  havia  arribat  un  punt  que,  en  la  seva  consciència  relaxada  i 
amoralitzant, amb totes les coses que menyspreava en la seva vida i 
totes les que hauria preferit, cansada de la incapacitat del seu marit de 
guanyar-se  la  vida  i  aclaparada  per  la  lògica  d’ell  (segons  Selah, 
vivien magníficament bé), arribà un punt, repeteixo, que l’única crítica 
ben definida que es formulava respecte a ell era que no sabia parlar. 
Això era el que li feia la guitza, aquest era el defecte de Selah. No 
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sabia  captar  l’atenció  d’un  públic,  no  era  acceptable  com  a 
conferenciant. Prou tenia idees, però no sabia inculcar-les a la gent!  
Parlar  en  públic  havia  estat  una  tradició  en  els  Greenstreet,  i  si  li  
haguessin preguntat  a  la senyora Tarrant  si  de  jove s’hauria  pogut 
imaginar casada amb un curandero mesmèric, hauria respost: “Bé, el 
que no vaig imaginar-me mai és que em casaria amb un home que no 
sabria dir res des d’una tribuna”. Aquesta era la seva humiliació més 
gran; incloïa i sobrepassava totes les altres, i era un consol ben minso 
pensar  que  Selah  posseïa  en  canvi  (la  seva  trajectòria  com  a 
mesmerista, per no parlar d’altres, n’era una prova) l’eloqüència de la 
mà. Els Greenstreet no havien donat mai gaire importància a l’activitat 
manual; creien en la influència dels llavis. Hom pot imaginar, per tant, 
amb quina alegria rebé la senyora Tarrant saber que era mare d’una 
noia  amb  inspiració,  una  noia  dels  llavis  de  la  qual  l’eloqüència 
brollava  a  borbolls.  La  tradició  dels  Greenstreet  no  s’extingiria  i 
potser una ventada s’enduria els núvols que li ennegrien la vida. Cal 
afegir  que,  de  poc  temps  ençà,  una  altra  força  contribuïa 
moderadament  a  esbandir-li  l’horitzó.  Des  que  Selah  s’havia 
afeccionat al misteri mesmèric, la seva llar començava a semblar la  
llar  d’un  Greensreet.  Tenia  una  quantitat  considerable  de  pacients, 
guanyava dos dòlars per visita i  havia realitzat algunes cures d’allò 
més gratificants. Una dama de Cambridge li havia quedat tan agraïda, 
que feia poc els havia convençut que paressin casa prop de la seva, per 
tal que el doctor Tarrant pogués arribar-s’hi en qualsevol moment. Ell 
de seguida hi accedí —s’havien instal·lat en tants llocs, que un més un 
menys ja no venia d’aquí— i la senyora Tarrant començà a sentir que 
aquesta vegada sí que havien aconseguit alguna cosa. 

Fins  i  tot  Verena,  com  sabem,  la  trobava  desconcertada  i 
desconcertant; la noia encara no havia tingut l’oportunitat d’esbrinar 
en quins moments la seva vaguetat de principis es transformava en 
rigidesa. El fenomen s’esdevenia quan els vapors de l’ambició social 
li pujaven al cap; aleshores allargava el braç, embolcallat amb un batí 
arrugat,  per  aferrar  l’ocasió  que  passava.  En  aquestes  ocasions 
sorprenia la seva filla per la loquacitat amb què l’exhortava a complir 
el  deure  de  fer  coneixences,  i  per  la  seva  aparent  riquesa  de 
coneixements pel  que fa als misteris  de la bona societat.  Tenia, en 
particular,  una manera  d’explicar-li  confidencialment  —i en  el  seu 
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desig de ser expressiva sovint feia les ganyotes més estrafolàries— la 
interpretació que calia donar de vegades a les maneres de la gent de 
categoria,  i  a  la  fina dignitat  amb què cal  tractar-los,  que obligava 
Verena a rumiar quines fonts d’informació secretes tenia. Verena, per 
ara,  es prenia la vida d’una manera molt senzilla;  no s’adonava de 
tantes  diferències  en  el  conjunt  de  la  societat.  Sabia  que  algunes 
persones eren riques i altres pobres, i que a casa dels seus pares mai 
no hi havia hagut una abundància tan gran com per preguntar-se si era 
correcte, en un món tan ple de desheretats, rabejar-se en el luxe. Però 
exceptuant els moments en què la seva mare l’atabalava un xic amb el 
ressentiment per alguna ofensa de la qual ella ni s’havia adonat, o amb 
algun neguit  per  alguna  oportunitat  que  semblava  haver-se  escapat 
(mentre la senyora Tarrant buscava alguna cosa per posar-se), Verena 
no experimentava mai la sensació de no ser tan bona com qualsevol 
altre, ja que cap autoritat no havia tingut prou imaginació per definir 
el lloc dels curanderos mesmèrics en l’escala de la societat elegant.  
Era impossible preveure com es prendria les coses la senyora Tarrant. 
De  vegades  era  indiferent  fins  a  l’abjecció;  d’altres  pensava  que 
tothom qui la mirava tenia intenció d’insultar-la. A voltes es mostrava 
recelosa amb les dones (es tractava principalment de dones) que Selah 
hipnotitzava; després, altra vegada, semblava oblidar-se de tot el que 
no fos les seves plantofes i el diari de la tarda (de la lectura del qual  
obtenia un plaer inefable),  de tal manera que si la senyora Foat en 
persona hagués tornat del seu paradís (cap a on havia volat un temps 
abans),  no hauria pertorbat la serenitat gairebé cínica de la senyora 
Tarrant. 

Eren les seves subtileses socials, però, el que deixava la filla més 
astorada. La noia s’adonava de tot el que li quedava per aprendre quan 
li revelava els extraordinaris, per bé que latents, desigs que tenia la 
gent de fer coneixença amb ells. El seu únic propòsit era aprendre i cal 
afegir que contemplava la seva mare com una mestra magnífica. De 
vegades  restava  perplexa  davant  de  la  seva  mundologia;  allò  no 
formava  part  de  la  vida  superior  a  què  tothom,  en  una  casa  com 
aquella, havia d’aspirar per damunt de tot, aquelles foteses no tenien 
relació amb el regne de justícia que entre tots intentaven crear. Verena 
considerava el seu pare més conseqüent amb les seves idees, tot i que 
la indiferència que mostrava pels valors tradicionals i la seva perpètua 
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invocació d’un món millor encara no havien fet que es preguntés si,  
comptat i debatut, els homes no eren més desinteressats que les dones. 
¿Fou  interès  el  que  empenyé  la  seva  mare  a  respondre  tan 
calorosament a la senyoreta Chancellor, a dir a Verena, amb aire de 
saviesa, que el que calia fer era anar a veure-la immediatament? No hi 
ha cursiva que pugui expressar la intensitat de l’èmfasi de la senyora 
Tarrant. ¿Per què no digué, com havia fet en casos anteriors, que si la  
gent volia veure’ls podia venir a casa d’ells? ¿Que no ocupava un lloc 
tan baix en la societat per desconèixer la cerimònia de bescanvi de 
targetes?  Quan  la  senyora  Tarrant  començava  a  parlar  de  les 
cerimònies, era capaç d’arribar lluny; però en aquest cas havia anat al 
gra; li convenia més sostenir que la senyoreta Chancellor havia estat 
molt  amable,  que era  una amiga d’allò  més convenient,  que havia 
quedat  més  afectada  que  ningú  pel  bell  discurs  de  Verena;  que  li 
obriria  la  porta  dels  millors  salons  de  Boston;  que  quan  havia  dit 
“Veniu  aviat”  volia  dir  l’endemà,  que  era  així  com  ho  havia 
d’entendre,  en  qualsevol  cas  (cal  saber  prendre  la  iniciativa  amb 
elegància); en poques paraules, que ella, la senyora Tarrant, ja sabia 
de què parlava. 

Verena acceptà tot això, car era prou jove per gaudir d’un viatge en 
òmnibus  i sentia  una  curiositat  incansable  pel  món;  només  la 
preocupava una mica entendre com s’ho feia sa mare per saber tantes 
coses de la senyoreta Chancellor només mirant-se-la una vegada. El 
que Verena havia observat, sobretot, en la jove dama que se li  havia 
atansat la nit abans era que anava vestida d’una manera força lúgubre, 
que tenia l’aspecte d’haver plorat (Verena reconeixia aquest aspecte 
amb facilitat, l’havia vist  sovint)  i que tenia pressa de marxar. Ben 
mirat, si era o no tan interessant com deia sa mare ja es veuria aviat; 
mentrestant, el risc de fer un pas en fals no li feria gens l’amor propi 
ni la dignitat. No experimentava cap sentiment particular envers ella 
mateixa;  només li importaven,  per ara,  coses  exteriors.  Ni tan sols 
l’aparició  del  seu  “do”  no  l’havia  feta  sentir  massa  valuosa  per  a 
simples  experiments;  no  hi  havia  en  ella  ni  la  més  petita  engruna 
d’inseguretat ni de vanitat. Tot i que podria semblar ben natural que 
una filla de Selah Tarrant  i la  seva muller  tingués inspiració per a 
l’oratòria, quan es coneixia Verena millor era inevitable preguntar-se 
com podia haver arribat a sortir d’una parella semblant. Verena tenia 
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idees molt  simples sobre la manera de passar-s’ho bé;  li  encantava 
portar un barret nou, amb plomes per donar i per vendre,  i els vint 
cèntims li semblaven una quantitat molt important. 

XI

—Sabia que vindríeu, ho he pressentit tot el dia, alguna cosa m’ho 
deia.  —Fou amb aquestes  paraules  que Olive Chancellor  saludà la 
visitant, mentre anava ràpidament cap a ella des de la finestra on devia 
haver esperat la seva arribada. Algunes setmanes més tard explicà a 
Verena que aquest pressentiment era ben concret i l’havia omplerta tot 
el dia d’una agitació nerviosa, dolorosa de tan violenta. Li digué que 
aquests presagis eren una peculiaritat del seu caràcter, que no sabia 
què fer-hi, que havia d’acceptar-los; esmentà, com un exemple més, la 
basarda  sobtada  que  li  havia  vingut  la  nit  abans  en  el  carruatge, 
després de proposar al senyor Ransom que anés amb ella a casa de la 
senyoreta Birdseye. Havia estat tan estrany com instintiu i ben segur 
que  el  senyor  Ransom  devia  haver  notat  la  raresa  del  seu 
comportament, perquè la idea de fer-se acompanyar per ell havia estat 
d’ella, tot i que després s’ho havia repensat. No havia pogut evitar-ho; 
el  cor  li  havia  començat  a  estremir-se  amb  la  convicció  que,  si 
Ransom travessava aquell llindar, ella en sortiria perjudicada. No li ho 
havia  impedit  i  ara  ja  no  li  importava,  perquè  en  aquell  moment, 
segons confessava, comptava amb Verena i això la deixava indiferent 
davant  de qualsevol  perill,  davant  de  qualsevol  forma ordinària  de 
gaudi. Llavors Verena ja s’havia adonat de la peculiar manera de ser 
de la seva amiga, com era de nerviosa i greu, personal, exclusiva, ja li 
coneixia la força de voluntat, la tenacitat. Olive l’havia agafada, en el 
sentit literal de la paraula, com una au en ple vol, havia desplegat un 
parell d’ales extraordinàries i li havia fet travessar el buit vertiginós de 
l’espai.  A  Verena  li  havia  agradat,  en  general;  li  havia  agradat 
projectar-se enlaire sense esforç i contemplar tota la creació, tota la 
història, des d’una altura tan elevada. Des d’aquella primera entrevista 
se sentí aferrada i s’abandonà, simplement atavellant els ulls, tal com 
fem  sempre  quan  una  persona  en  qui  tenim  confiança  absoluta 
proposa, amb el nostre consentiment, sotmetre’ns a alguna sensació.
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—Us vull  conèixer  —digué Olive en aquesta  ocasió—; en vaig 
sentir  la  necessitat  anit,  tan  aviat  com  us  vaig  sentir  parlar.  Em 
sembleu meravellosa. No sé què fer amb vós. Em sembla que hauríem 
de ser amigues; per això us vaig demanar directament que vinguéssiu, 
sense preàmbuls,  i  tenia confiança que vindríeu.  Heu fet  tan bé de 
venir!  I  això  prova  que  no  em  vaig  equivocar.  —Aquestes 
observacions  sortien  dels  llavis  de  la  senyoreta  Chancellor  l’una 
darrere  l’altra,  amb  el  temps  just  de  recobrar  l’alè,  amb  aquell 
tremolor que hi havia sempre en la seva veu, fins i tot quan estava 
menys nerviosa, mentre feia seure Verena al sofà, prop d’ella, i se la 
mirava d’una manera que féu que la noia se sentís satisfeta d’haver-se 
posat  la  jaqueta  dels  botons  daurats.  Aquesta  mirada  era  el 
començament;  fou  amb aquesta  inspecció  ràpida,  que  no  deixà  de 
banda cap detall, que Olive en prengué possessió.

—Sou ben extraordinària; em pregunto si  us adoneu fins a quin 
punt —continuà, mussitant aquests mots com si estigués abandonant-
se, perdent consciència de tot enmig de la seva admiració. 

Verena seia allí somrient, sense cap mena d’enrojolament, amb una 
mirada franca i radiant que convertia en sobreres totes les objeccions 
que pogués fer. 

—Oh, no sóc jo, ja ho sabeu; ve de fora —mormolà ella dèbilment, 
com si estigués acostumada a dir-ho. I Olive es preguntà si es tractava 
d’una negació sincera o simplement d’una frase feta. En això no hi 
havia pas cap mena de crítica, car hauria pogut adonar-se que la noia 
era un seguit de llocs comuns sense que en sortís gens desmerescuda 
als seus ulls. Li agradava tal com era; era tan estranya, tan diferent de 
les noies que coneixia habitualment, li semblava formar part del món 
dels gitanos o de la Bohèmia més sublim. Amb la seva roba vistosa i 
vulgar, el seu aspecte cridaner, hauria pogut ser una funàmbula o una 
cartomàntica; i això, per a Olive, tenia el mèrit immens de presentar-la 
com un exemplar  del  “poble”,  la  submergia  en  les  capes  obscures 
d’aquella democràcia inconeguda,  de les quals,  segons la senyoreta 
Chancellor, les classes afortunades sabien tan poc i amb les quals (en 
un futur possiblement molt proper) haurien de comptar. A més la noia 
l’havia commoguda, com cap altra cosa no ho havia fet mai,  i una 
força que ho aconseguís, vingués d’on vingués, era digna d’admiració. 
La  seva  emoció  encara  era  intensa,  per  més  que  parlés  a  la  seva 
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visitant com si tot el que li havia passat li semblés natural; i el que li 
impedia apaivagar-la era la sensació que ja havia trobat el que havia 
cercat durant tant de temps: una amiga del seu propi sexe amb la qual 
poder mantenir una unió espiritual. Calia que n’hi hagués intenció per 
totes dues parts, per tal d’establir una amistat, però no creia possible 
que aquella noia tan amable refusés. Olive era prou observadora per 
descobrir que es tractava d’una criatura de generositat il·limitada. No 
sé  fins  a  quin  punt  es  realitzaren  les  altres  premonicions  de  la 
senyoreta Chancellor, però no hi ha dubte que en aquest aspecte clissà 
Verena  a  l’acte.  Era  el  que  volia;  després  d’això,  la  resta  ja  no 
importava; ja podia la senyoreta Tarrant portar botons daurats des del 
cap fins als peus: el seu esperit no podia ser vulgar. 

—La meva mare m’ha dit que el millor que podia fer era venir de 
seguida —féu Verena mirant-se la sala, molt contenta de trobar-se en 
un lloc tan agradable i descobrint moltes coses que li hauria agradat 
examinar detingudament. 

—La vostra mare s’ha adonat que jo volia dir exactament el que 
vaig dir;  no tothom em fa l’honor d’entendre-ho. Es va adonar que 
estava trasbalsada de cap a peus. Tot just vaig poder dir tres mots...  
era  incapaç  de  parlar  més!  Quina  força,  quina  força,  senyoreta 
Tarrant!

—Sí,  suposo que és  una força.  Si  no fos una força,  no sé com 
podria arrossegar-me a mi! 

—Sou  tan  senzilla...  tan  infantívola  —digué  la  senyoreta 
Chancellor.  Era la veritat  i  va voler  dir-la perquè així,  ràpidament, 
sense  formalitats  ni  circumloquis,  establia  una  intimitat  entre  elles 
dues. Aquí era on volia arribar; la seva impaciència era tan gran que,  
abans que la noia hagués estat cinc minuts a la sala, es precipità cap 
allò que li interessava i li preguntà, interrompent-se i interrompent-ho 
tot: —Voleu ser la meva amiga, la meva millor amiga, més enllà de 
tot i de tothom, per sempre més? –Tenia la cara plena d’impaciència i 
de tendresa. 

Verena  esclafí  una  rialla  clara  i  divertida,  sense  cap  ombra  de 
torbació ni de confusió: 

—Potser us caic massa bé! 
—Oi tant que em caieu massa bé! Quan algú em cau bé, me’n cau 

massa! Però certament, en el vostre cas, es tracta d’una altra cosa —
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afegí  Olive  Chancellor—.  Hem  d’esperar...  hem  d’esperar.  Quan 
alguna cosa m’importa, sé tenir paciència. 

Allargà  la  mà  a  Verena  i  amb  aquest  moviment  desplegà  a  la 
vegada tanta atracció i tanta confiança, que la noia instintivament li 
posà la mà en la seva. Així agafades, les dues noies es miraren uns 
moments. 

—Hi ha tantes coses que us vull preguntar! —digué Olive. 
—Bé, no puc dir gran cosa si no és sota l’influx del meu pare —

respongué Verena amb una ingenuïtat tan gran que, al seu costat, la 
humilitat hauria semblat pretensiosa. 

—No m’interessa gens el vostre pare —replicà Olive Chancellor 
amb molta gravetat i un aire de molta seguretat. 

—És  molt  bo  —digué  Verena  amb  senzillesa—.  I  té  un 
magnetisme meravellós. 

—No és el vostre pare ni és la vostra mare; no penso en ells ni són 
ells el que vull. Només vós, exactament com esteu ara! 

Verena  abaixà  la  mirada,  creient  que  es  referia  al  vestit.  “Com 
esteu ara?” A ella li semblava que anava molt ben vestida!

—Voleu que renunciï...? demanà somrient. 
Olive  Chancellor  retingué  l’alè  un  moment,  com  si  sentís  una 

burxada  de  dolor;  aleshores,  amb  veu  insegura  i  marcada  per  un 
tremolor angoixant, digué: 

—Oh,  com  puc  demanar-vos  que  renuncieu?  Sóc  jo  qui 
renunciarà... renunciaré a tot. 

Impressionada  per  l’agradable  intimitat  de  casa  de  la  seva 
amfitriona i pel que la seva mare li havia explicat sobre la riquesa de 
la  senyoreta  Chancellor  i  la  seva posició en la  societat  de  Boston, 
Verena,  en  escrutar  (aquesta  vegada  detingudament)  tot  el  que 
l’envoltava,  es  preguntà  quin  era  l’objecte  del  seu  propòsit  de 
renúncia.  No,  i  ara!  Esperava  de  debò  que  no  renunciés  a  res... 
almenys fins que ella, Verena, hagués tingut oportunitat de veure-ho 
tot. Comprengué, però, que per ara no obtindria altra resposta que la 
simple impaciència de la senyoreta Chancellor, aquella emoció intensa 
que  la  feia  exclamar  tot  d’una,  com si  estigués  dominada  per  una 
al·lucinació:

—Però hem d’esperar. Per què parlem d’això? Hem d’esperar. Tot 
anirà bé —afegí més calmada, amb molta suavitat. 
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Verena es preguntà més endavant per què no havia tingut més por 
d’ella en aquell moment; per què no havia girat cua i s’havia escapat 
precipitant-se cap a la porta de sortida. Però ni el temor ni la prudència 
formaven  part  de  la  seva  manera  de  ser;  encara  no  coneixia  el 
sentiment  de  la  por.  Sabia  massa  poc  del món per  haver  après  a 
desconfiar  dels  entusiasmes sobtats,  i  si  hagués  tingut  una sospita, 
hauria estat (d’acord amb el coneixement comú que es té del món) 
l’equivocada: la sospita que una atracció tan capriciosa es consumiria 
en ella mateixa. Aquesta sospita no la podia tenir, perquè hi havia una 
claror en la cara exaltada de la senyoreta Chancellor que semblava dir 
que  un  sentiment,  en  ella,  podia  consumir  el  seu  objecte,  podia 
consumir la senyoreta Chancellor, però mai podria consumir-se en ell 
mateix. Verena, per ara, no notava que aquest foc la socarrés; només 
sentia  una  escalforeta  agradable.  Ella  també  havia  somniat  en  una 
amistat, tot i que no era aquell el seu somni més intens, i se li acudí 
que aquella era la que el fat li havia reservat. Mai no vacil·là. 

—Viviu aquí tota sola? —demanà a Olive. 
—No seria pas així si volguéssiu venir a viure amb mi! 
Ni tan sols aquesta rèplica apassionada intimidà Verena; pensà que 

era  possible  que  la  gent  de  la  classe  adinerada  fessin  entre  ells 
propostes semblants amb tanta facilitat. Formava part de l’elegància, 
del  luxe,  de  la  riquesa;  pertanyia  al  món  de  les  invitacions,  que 
coneixia tan poc. Però li semblava quasi una burla quan pensava en la 
caseta de Cambridge, on les fustes dels graons del porxo ballaven. 

—Haig de restar amb el meu pare i la meva mare —digué—. I a  
més tinc la meva feina, sabeu? M’hi haig de dedicar, ara. 

—La vostra feina? —repetí Olive sense entendre-ho del tot. 
—El meu do —digué Verena somrient. 
—Sí, i tant, cal que us en serviu. Vull dir, cal que commogueu el 

món amb ell; és diví. 
Fins a quin punt era sincera en dir això, ho demostra el fet que 

havia  restat  desperta  tota  la  nit  pensant-hi,  i el  nucli  de  les  seves 
preocupacions era poder preservar la noia del  perill  de l’explotació 
mesquina,  poder  constituir-se  alhora  en  la  seva  protectora  i  amiga 
devota per tal  d’assolir  entre totes  dues  uns resultats  magnífics.  El 
geni de Verena era un misteri;  es feia difícil  de creure que aquella 
encisadora i senzilla criatura en flor, tota joventut, gràcia i innocència, 
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pogués posseir uns poders extraordinaris de reflexió. Quan el seu do 
no es mostrava, semblava qualsevol cosa menys reflexiva, i mentre 
seia allí,  per exemple,  ningú no l’hauria imaginada capaç de ser  el  
subjecte  d’una  revelació  tan  vívida.  Olive  s’havia  de  conformar, 
provisionalment, admetent que les seves precioses facultats li havien 
arribat exactament com la bellesa i la distinció (segons Olive, gaudia 
també  d’aquesta  qualitat);  havien  caigut  directament  del  cel  sense 
filtrar-se a través dels seus pares, que decididament no eren sant de la 
seva devoció. Fins i tot entre els reformistes establia discriminacions; 
creia que tota  la gent  de seny desitjava grans  canvis,  però que els  
partidaris del canvi no eren necessàriament assenyats. Restà silenciosa 
un moment, després de la seva última observació, i aleshores repetí,  
com si fos la solució de tot, com si això garantís amb absoluta certesa 
una felicitat immensa per al futur: 

—Hem d’esperar,  hem d’esperar.  —Verena  estava  perfectament 
decidida a esperar, per bé que no sabia exactament què calia esperar, i 
la franquesa creixent del seu assentiment es distingí en la seva cara i  
semblà apaivagar la mirada de totes dues. Olive li féu innombrables 
preguntes; volia entrar en la seva vida. Fou una d’aquelles converses 
que la gent recorda més endavant, en les quals cada paraula té la seva 
importància i on es veuen senyals d’un principi que cal justificar amb 
els fets del futur. Com més sabia Olive de la vida de la seva visitant, 
més  volia  entrar-hi,  més  astorada  quedava.  Que  unes  existències 
semblants eren possibles a Amèrica, ella ja ho sabia de sempre; però 
allò era més singular que tot el que podia imaginar, i el més singular 
de tot era que la noia no semblava pas trobar-l’hi. L’havien criada en 
cambres  fosques  i  li  havien  donat  el  pit  enmig  de  revelacions 
sobrenaturals; havia començat a “assistir a conferències”, tal com ella 
deia, quan tot just era una nena, perquè la seva mare no tenia ningú 
amb qui deixar-la. Havia segut a la falda de somnàmbuls, se l’havien 
passada  de  mà  en  mà  persones  en  ple  trànsit  hipnòtic;  estava 
familiaritzada  amb  cada  tipus  de  “cura”  i  havia  crescut  enmig 
d’editores  de  diaris  que  fomentaven  noves  religions  i  gent  que 
desaprovaven el vincle matrimonial.  Verena parlava d’aquest vincle 
com hauria pogut parlar de l’última novel·la, com si l’hagués sentit 
criticar tot sovint; i en certs moments, en sentir les respostes que li 
donava, Olive Chancellor tancà els ulls com si intentés allunyar un 
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rodament  de  cap.  En  efecte,  les  revelacions  de  la  jove  amiga  li  
causaven  vertigen;  li  mostraven  clarament  tots  els  perills  que 
amenaçaven la noia. Verena estava perfectament incontaminada i mai 
no la sollaria cap mal; però, encara que Olive no tenia cap punt de 
vista format sobre el vincle matrimonial, a part d’haver-ne exclòs la 
possibilitat pel que es referia a ella, no s’havia proposat prendre en 
consideració aquesta reforma en concret, no li agradava l’atmosfera 
dels cercles on aquestes institucions es posaven en qüestió. No tenia 
gens de ganes d’allargar-se sobre aquell tema; malgrat tot, va voler 
assegurar-se de l’opinió de Verena al respecte i li preguntà si també 
ella el desaprovava. 

—Bé, haig de dir —féu la senyoreta Tarrant— que m’estimo més 
les unions lliures. 

Olive  retingué  un  moment  l’alè,  de  tan  desagradable  que  li 
resultava  una  idea  semblant.  Després,  per  tota  resposta,  murmurà 
irresoludament: 

—Espero que em deixeu ajudar-vos! 
Però semblava, al mateix temps, que Verena necessités ben poca 

ajuda, ja que cada vegada era més clar que la seva eloqüència, quan 
era davant d’una sala plena de gent, era literalment inspiració. 

La franquesa de les seves respostes deixava palès que no es prenia 
la  molèstia  de  fer  les  coses  presentables,  que  s’esforçava  a 
correspondre a la seva atenció, no a agradar; però, a fi de comptes, era 
ben poc el  que podia dir  de si  mateixa.  Això resultà  evident  quan 
Olive li demanà com havia tingut esment del sofriment de les dones, 
car les paraules que digué a casa de la senyoreta Birdseye mostraven 
que també a ella (com a Olive mateixa) se li havia presentat aquesta 
visió en les seves vetlles nocturnes. Verena rumià un moment, com si 
intentés  entendre  a  què  es  referia  la  seva  companya,  i  després 
preguntà, sempre somrient, d’on havia tret Joana d’Arc la seva idea 
sobre el sofriment de França. Ho digué amb tanta gràcia, que Olive 
amb  prou  feines  es  pogué  estar  de  besar-la;  en  aquell  moment 
semblava  que,  com  Joana,  hagués  rebut  visites  dels  sants.  Olive, 
naturalment,  recordà  més  tard  que  la  pregunta  havia  quedat  sense 
resposta concreta; reflexionà també sobre un punt que feia la resposta 
més difícil:  el  fet  que  la  noia  hagués  crescut  enmig de  metgesses, 
dones  mèdiums,  editores,  predicadores,  curanderes,  dones  que, 
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havent-se escapat d’una existència passiva, a la llarga només podien 
il·lustrar parcialment la misèria del seu sexe. És cert que la podien 
haver il·lustrat parlant,  amb tot allò que havien viscut i que podien 
explicar  a  una  germana  més  jove;  però  Olive  estava  segura  que 
l’impuls profètic de Verena no havia estat propiciat per la xerrameca 
de les dones (la senyoreta Chancellor en coneixia el so tan bé com 
qualsevol altra persona); procedia més aviat de llur silenci. Digué a la 
seva  visitant  que,  tant  si  els  àngels  havien  davallat  fins  a  ella 
embolcallats en una cuirassa brillant com si no, li donava la impressió 
de ser l’única persona que havia trobat fins ara que sentia la mateixa 
tendresa,  la  mateixa  pietat  per  les  dones  que  ella.  La  senyoreta 
Birdseye en sentia, però a la senyoreta Birdseye li mancava passió,  
entusiasme,  era  capaç  de  fer  les  pitjors  concessions.  La  senyora 
Farrinder no, naturalment, i aportava una gran intel·ligència a la causa; 
però  no  era  prou  humana,  era  massa  abstracta.  Verena  no  era 
abstracta; semblava haver viscut amb la imaginació totes les èpoques. 
Verena  digué  que  creia  tenir  una  certa  quantitat  d’imaginació;  li 
semblava que no podria ser tan eficient a la tribuna si no tingués una 
dosi  abundant  de  fantasia.  Aleshores  Olive  li  respongué,  tornant  a 
agafar-li la mà, que volia que li  ho assegurés, que l’única cosa del 
món que li importava era la redempció de les dones, que amb l’ajut de 
la  Providència  esperava  lliurar  la  vida  per  aquella  causa.  Verena 
enrogí una mica davant d’aquesta interpel·lació i l’intens fulgor dels 
seus ulls fou el primer signe d’exaltació que mostrà. 

—Sí,  i  tant,  vull  donar  la  vida!  —exclamà  amb veu  vibrant;  i 
després afegí amb gravetat—: Vull fer alguna cosa grandiosa. 

—Ho  fareu,  ho  fareu,  ho  farem  totes  dues!  —exclamà  Olive 
Chancellor  extasiada.  Però  al  cap  d’una  mica  continuà—:  Em 
pregunto si sabeu què significa, tan jove i adorable com sou, donar la 
vida! 

Verena abaixà la mirada i medità un moment. 
—Doncs —respongué— em sembla que he pensat molt més del 

que sembla. 
—Compreneu l’alemany? Coneixeu el “Faust”? —digué Olive—. 

Entsagen sollst du, sollst ensagen! 
—No sé alemany; m’agradaria estudiar-ne; ho vull conèixer tot. 
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—Hi  treballarem  juntes...  ho  estudiarem  tot  —Olive  gairebé 
panteixava; i mentre parlava se li presentà a la imaginació un quadre 
pacífic,  amb vespres tranquils d’hivern, sota el llum, mentre la neu 
queia  a  fora,  amb  te  sobre  una  tauleta  i  traduccions  reeixides  de 
Goethe, quasi l’únic autor estranger que li interessava, en companyia 
d’una amiga íntima; detestava la manera d’escriure dels francesos, a 
despit de la importància que havien donat a la dona. Una visió com 
aquesta era la satisfacció més alta que podia procurar-se;  només la 
tenia  a  intervals  considerables.  Semblà  que Verena també en  tenia 
una, de visió fugissera, ja que la seva cara s’il·luminà encara més i 
digué que li agradaria molt. Al mateix temps demanà el sentit de les 
paraules alemanyes. 

—Hauràs de privar-te, sacrificar-te, renunciar! Així és com les ha 
traduïdes Bayard Taylor —respongué Olive. 

—Bé,  doncs,  sé  que  puc  renunciar  —exclamà Verena  amb una 
rialla. I s’aixecà d’una manera basant ràpida, com si anant-se’n pogués 
donar prova del que deia. Olive allargà les mans per retenir-la i en 
aquell moment empenyeren una de les portes de la sala mentre una 
serventa de la senyoreta Chancellor introduïa un cavaller.

XII

Verena el reconegué; l’havia vist la nit abans a casa de la senyoreta 
Birdseye i digué a la seva amfitriona: 

—Me n’haig d’anar... teniu una altra visita! —Verena creia que en 
el  món elegant  (igual  que  la  senyora  Farrinder,  es  pensava  que  la 
senyoreta Chancellor hi pertanyia i que, mentre era allí, ella mateixa 
en formava part), en els ambients socials més elevats era un costum 
que la primera visita marxés quan n’arribava una altra. De vegades li 
havien dit, a la porta d’alguna casa, que no la podien rebre perquè la  
senyora  de  la  casa  tenia  una visita,  i  en  aquestes  ocasions s’havia 
retirat,  no  pas  amb  una  sensació  d’insult,  sinó  més  aviat  amb  un 
sentiment de respecte. No li havia passat en cases del món elegant, 
però creia que, en aquest sentit, havien imitat la manera de fer dels 
cercles  refinats.  Olive  Chancellor  dispensà  a  Basil  Ransom  un 
acolliment que ella trobà propi d’una dama consumada i que el jove, 
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quan narrà  l’escena  alguns  mesos  més tard a  la  senyora  Luna,  les 
susceptibilitats  de  la  qual  no  se  sentia  obligat  a  considerar  (ella 
considerava tan poc les seves!), descriví dient que li havia dedicat una 
mirada furibunda.  Olive havia considerat  la possibilitat  que hi  anés 
aquell  dia,  atès  que  havia  de  marxar  de  Boston,  tot  i  que  era 
perfectament conscient que no l’havia encoratjat en absolut a fer-ho en 
el moment de separar-se. L’hauria contrariada que no hi hagués anat i 
l’hauria  posada  furiosa  en  cas  d’anar-hi;  també  era  perfectament 
conscient  d’això.  Però  tenia  el  pressentiment  que,  de  les  dues 
molèsties, el fat li deparava només la més petita; tot el que tenia contra 
ell era haver respost a la seva carta; ben poca cosa, certament. Però si 
venia, era probable que ho fes just abans de l’hora de sopar, com el dia 
anterior. S’havia anticipat d’una manera considerable i a la senyoreta 
Chancellor li  semblà que estava abusant d’ella,  que violava la seva 
intimitat. Això la deixà astorada, desconcertada, però, com ja he dit, 
actuà tal i com esqueia a una dama. Estava determinada a no deixar-se 
portar altre cop per la imaginació, tal com havia fet anant cap a casa 
de  la  senyoreta  Birdseye.  Estava  ferventment  convençuda  que 
l’estrany  terror  relatiu  a  deixar-l’hi  anar  amb  ella  s’havia  acabat 
definitivament. Quin mal li podia fer? No havia impedit, amb la seva 
presència, un dels esdeveniments més feliços per a ella durant molt de 
temps: aquella visita immediata i íntima de Verena Tarrant. No havia 
arribat fins al final, ara que Verena ja se n’havia d’anar; la mà que 
havia allargat per deturar-la tornà tot seguit a la seva posició anterior. 

És de témer que Ransom no amagà la satisfacció de trobar-se una 
vegada més de cara a cara amb aquella encantadora criatura amb qui 
havia bescanviat  aquell  somriure silenciós que havia clos el  vespre 
anterior.  Estava  més  content  de  veure-la  que  si  fos  un  vell  amic, 
perquè tenia la sensació que ella, sense més ni més, ja havia començat 
a ser-ne. “La noia meravellosa —es digué— em somriu com si jo li 
agradés!”  No  podia  entendre  que  era  una  presumpció  buida,  que 
somreia així a tothom; la primera vegada de veure algú ja el tractava 
com si el conegués. A més, no tornà a asseure’s en honor seu; era 
evident que continuava tenint intenció de marxar. Tots tres estigueren 
drets  allí,  en  aquella  sala  llarga  i  de  configuració  peculiar,  i  per 
primera vegada a la vida Olive Chancellor decidí no presentar dues 
persones que es trobaven sota el seu sostre. Odiava Europa, però sabia 
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ser europea si calia. Cap dels seus hostes imaginava que hi hagués un 
motiu tan justificat per deixar-los palplantats un de cara a l’altra (una 
situació que espantava tot americà); i, tanmateix, Basil Ransom pensà 
que tant li feia si el presentaven com si no, perquè la magnitud d’un 
mal no té importància si el remei és igualment gran. 

—La senyoreta Tarrant no se sorprendrà que la reconegui, si em 
prenc la llibertat de parlar-hi. És un personatge públic; li cal pagar el 
preu de la fama. —Tingué la gosadia d’adreçar aquestes paraules a la 
noia, a l’estil del Sud més galant que trobà, dient-se mentrestant que 
encara era més bonica a la claror del dia. 

—Oh, molts cavallers ho han fet —digué Verena—. N’hi havia un 
bon grapat a Topeka... —i la frase es perdé en mirar Olive, com si es 
preguntés què li passava. 

—I ara! Em fa por que marxeu just en el moment que jo arribo! —
continuà Ransom—. No sabeu que això és molt cruel per a mi? Conec 
les vostres idees... les vau expressar anit en un llenguatge tan bell! Em 
vau convèncer, naturalment. Estic avergonyit de ser un home; però ho 
sóc, no puc evitar-ho, i faré la penitència que em prescriviu. Se n’ha 
d’anar, senyoreta Olive? —preguntà a la seva cosina—. Fugiu davant 
d’un sol home, d’un individu? —i es girà novament cap a Verena. 

La noia féu una rialla que donà la impressió de paraules en estat de 
liquació. 

—No, i ara, individualment els homes m’agraden. 
Com a encarnació d’un moviment, Ransom la trobava cada vegada 

més singular i es preguntà com havia arribat a intimar tan aviat amb la 
seva cosina, per a la qual, només unes hores abans, era una perfecta 
desconeguda. Però aquesta devia ser sens dubte la manera de procedir 
de les dones. Li pregà que es tornés a asseure; estava segur que a la 
senyoreta  Chancellor  l’entristiria  separar-se’n.  Verena,  mirant-se  la 
seva amiga, no pas demanant permís, sinó avinença, es deixà caure 
novament a la cadira i Ransom esperà que la senyoreta Chancellor fes 
el mateix. Aquesta el complagué al cap d’un moment, perquè no podia 
refusar sense ocasionar un greuge a Verena; però la situació li resultà 
desagradable i  la sumí en una agitació profunda. Mai no havia vist 
ningú que es prengués tanta llibertat a casa seva com aquell poca-pena 
del  Sud  a  qui  havia  obert  la  porta  tan  imprudentment;  oferia 
invitacions a les seves hostes davant del seu nas. Que Verena fes el 
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que  li  demanava  era  la  prova  definitiva  de  la  manca  de  “cultura 
domèstica”  (així  era  com  la  senyoreta  Chancellor  expressava  la 
qualitat  absent)  que  mai  no  havia  cregut  que  la  noia  tingués; 
afortunadament n’aprendria moltíssima a Charles Street. (Olive creia 
amb tota naturalitat  que aquella cultura domèstica era perfectament 
compatible amb l’emancipació més àmplia). Verena acomplí la petició 
de  Ransom  sense  cap  mena  de  remordiment;  però  la  seva  aguda 
sensibilitat trigà tan sols un moment a descobrir que la seva amiga es 
trobava a disgust. A penes sabia què l’havia pertorbada, però en aquell 
mateix  instant  tingué  una  premonició  sobre  els  neguits  (sobtats  i 
inexplicables  com  aquell,  per  exemple,  o  molt  pitjors)  que  les 
relacions íntimes amb la senyoreta Chancellor podrien ocasionar.

—Ara vull que m’expliqueu això —digué Basil Ransom inclinant-
se cap a Verena, amb les mans als genolls i oblidant-se completament 
de l’amfitriona—. Creieu realment en tota aquella música celestial de 
què vau parlar anit? Us podria haver escoltat durant una hora més; 
però mai no he sentit parlar d’uns sentiments tan monstruosos. Haig 
de  protestar...  ho  haig  de  fer,  em  sento  calumniat,  mistificat. 
Confesseu  que  el  vostre  propòsit  era  una  mena  de  reductio  ad 
absurdam...  una  sàtira  de  la  senyora  Farrinder  —parlava  en  un  to 
d’allò més faceciós i franc, amb la seva cadència familiar i cordial del 
Sud. 

Els ulls de Verena s’engrandiren en mirar-lo: 
—Ei, no voldreu dir que no creieu en la nostra causa!
—Oh, és inadmissible, és inadmissible! —continuà Ransom rient

—. Esteu del tot equivocades. Afirmeu realment que el vostre sexe no 
ha tingut influència? Influència? I ara! Si ens heu portat agafats de 
l’orella fins allà on som ara! Qualsevol que sigui la nostra situació, és 
ben bé obra vostra. Esteu en la base de tot. 

—Oh sí, però volem ser al capdamunt –digué Verena. 
—Però si la base és el millor lloc, podeu estar-ne segura; des d’allí  

moveu tota la massa! A més, esteu al capdamunt, també; sou pertot  
arreu,  ho  sou  tot.  Sóc  de  la  mateixa  opinió  que  aquell  personatge 
històric (va ser un rei?) que pensava que hi havia una dona darrere de 
tot. De qualsevol cosa que es tracti, sostenia, només heu de cercar-la a 
ella: ella n’és l’explicació. Bé, jo sempre la cerco i sempre la trobo; i 
evidentment me n’alegro, de trobar-la; però això prova que ella és la 
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causa universal. Ara no em vindreu a negar aquest poder, el poder de 
posar els homes en marxa! Us trobeu en el fons de totes les guerres. 

—Bé,  jo  sóc  com la  senyora  Farrinder;  m’agrada  l’oposició  —
exclamà Verena amb un somriure feliç. 

—Això prova, com us dic, fins a quin punt gaudiu del fragor de la 
batalla, a despit de les vostres expressions de terror. Què me’n dieu 
d’Helena de Troia i  de la  terrible  carnisseria que provocà? És ben 
conegut  que  l’Emperadriu  de  França  va  ser  la  causa  de  la  darrera 
guerra d’aquell país. I pel que fa als nostres quatre anys de carnatge,  
no gosareu pas negar-me que les dames en van ser la gran motivació. 
Els abolicionistes la van provocar i no es tractava principalment de 
dones?  Qui  era  aquella  celebritat  que  van  esmentar  ahir?  Eliza  P. 
Moseley. Considero Eliza la causa de la guerra més gran de la qual 
serva record la història. 

Basil  Ransom gaudia  més  del  seu  humor  perquè  Verena  també 
semblava  gaudir-ne,  i  la  mirada  amb  què  li  respongué,  al  final 
d’aquestes  paraules:  “Però,  senyor,  hauríeu de pujar  a  les  tribunes, 
també;  junts  podríem presentar-nos com a verí  i  antídot”,  li  va fer 
pensar que de moment l’havia convençuda, que havia aconseguit el 
seu propòsit. Però aquesta mirada només durà en la cara de Verena un 
instant; un moment després havia reüllat Olive Chancellor, que, amb 
els ulls intensament fixos a terra (una actitud que arribaria a conèixer 
molt bé), tenia una expressió ben estranya. La noia s’aixecà lentament; 
cregué  que  li  havia  arribat  l’hora  d’anar-se’n.  Endevinà  que  a  la 
senyoreta Chancellor no li agradava aquell  home atractiu i faceciós 
(així era com el veia Verena); i li va quedar ben gravat (“a temps”  
pensà la noia) que la nova amiga seria encara més seriosa que ella 
sobre la qüestió de les dones, tan seriosa com ella havia cregut ser fins 
aquell moment. 

—M’agradaria  tenir  el  plaer  de  tornar-vos  a  veure  —continuà 
Ransom—. Crec que seria capaç de fer-vos veure la història des d’un 
nou punt de vista. 

—Bé, estaria molt contenta de veure-us a casa meva —aquestes 
paraules de cortesia sortiren dèbilment de la boca de la noia (la seva 
mare li havia dit que, en general, eren les paraules escaients quan algú 
expressava un desig semblant; no els havia de deixar creure que ella 
seria la primera d’anar-hi). Tot just les havia pronunciades, notà la mà 
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de l’amfitriona al braç i s’adonà que en els ulls d’Olive hi havia una 
súplica apassionada. 

—Teniu  el  temps  just  d’agafar  el  cotxe  de  Charles  Street  —
murmurà la jove dama amb una amabilitat apagada. L’única cosa que 
comprengué Verena fou que ja se n’hauria d’haver anat, i la resposta 
més senzilla era besar la senyoreta Chancellor, acció que realitzà de 
seguida. Basil Ransom encara ho entengué menys i no es pogué estar 
de fer un darrer comentari per negar la inferioritat dels homes abans 
que la conversa acabés definitivament, un pas en fals, certament, que 
venia a afegir-se als que ja havia comès. Havia rebut la invitació de la 
jove profetessa i tanmateix no l’havia rebuda. De fet no tenia massa 
importància,  perquè  havia  de  deixar  Boston  l’endemà  i  a  més  la 
senyoreta Chancellor semblava tenir alguna cosa a dir-hi. Però allargà 
la mà a Verena i digué: 

—Adéu-siau, la senyoreta Tarrant; no tindrem el gust de sentir-vos 
per Nova York? Em fa por que estem molt abandonats. 

—I tant, m’agradaria poder alçar la veu en aquella gran ciutat —
respongué la noia. 

—Bé, intenteu-ho. Jo no us rebutjaré. Ja seria un món ben estúpid, 
tanmateix, si sempre sabéssim què han de dir les dones!

Verena s’adonava  que el  cotxe  de Charles  Street  era  a  punt  de 
passar, així com del fet que la senyoreta Chancellor estava a disgust,  
però encara s’entretingué per comentar que ja es veia que ell  tenia 
unes idees antiquades: considerava la dona una joguina de l’home.  

—No digueu la joguina; digueu la joia! —exclamà Ransom—. I 
goso fer aquesta afirmació: us admiro tant com ho feu entre vosaltres. 

—Sí que n’està al corrent! —digué Verena a Olive Chancellor amb 
un ample somriure. 

Per a Olive, aquest somriure la feu encara més bella; nogensmenys 
no hi havia cap rastre de satisfacció personal en l’expressivitat amb 
què, girant-se cap al senyor Ransom, sentencià: 

—El que les dones podem representar, o no podem representar, les 
unes per a les altres, no intentaré definir-ho ara, però el que la veritat 
pot representar per a l’ànima humana crec que potser ni tan sols una 
dona pot fer altra cosa que albirar-ho. 

—La veritat? Estimada cosina, la vostra veritat és una cosa ben 
presumptuosa! 
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—Valga’m Déu! —exclamà Verena Tarrant; i l’alegre vibració de 
la  seva  veu  mentre  pronunciava  aquesta  simple  exclamació  fou  la 
darrera  cosa  que  Ransom sentí  d’ella.  La  senyoreta  Chancellor  se 
l’endugué de la sala,  deixant  el  jove ocupat  a assaborir  la inefable 
ironia amb què la cosina havia pronunciat les paraules “ni tan sols una 
dona”. Calia suposar, per sentit  comú, que ella tornaria, però no hi 
havia res en la mirada que li llançà mentre es girava que ho avalés.  
Estigué allí un moment meditant; després tornà a la pàgina del llibre 
que,  segons  els  seus  costums  en  ocasions  semblants,  havia  agafat 
mecànicament i s’hi interessà ràpidament. Llegí durant cinc minuts en 
una posició que no semblava gens còmoda i pràcticament s’oblidà que 
l’havien deixat abandonat. Li ho recordà l’entrada de la senyora Luna, 
agençada  per  sortir  al  carrer  i  posant-se  altre  cop  els  guants  —
semblava que sempre s’estigués posant els guants. Volgué saber què 
diantre feia allí sol, si havien avisat la seva germana. 

—Sí,  i  tant —digué Ransom—; fa un moment que era amb mi, 
però se n’ha anat avall amb la senyoreta Tarrant. 

—I qui és la senyoreta Tarrant? 
Ransom  quedà  sorprès  que  la  senyora  Luna  no  conegués  la 

intimitat  de les  dues  noies,  a  despit  de tractar-se d’una coneixença 
recent, tenint en compte que ja era tan intensa. Però aparentment la 
senyoreta Olive no li havia esmentat la nova amiga. 

—Doncs  una  noia  que  parla  per  inspiració;  la  criatura  més 
encisadora del món. 

La senyora Luna aturà un moment les seves manipulacions,  féu 
una mirada sorpresa i divertida i després la seva rialla ressonà per tota 
la sala. 

—No em vindreu a dir que us han convertit... ja? 
—Convertit a la senyoreta Tarrant, decididament. 
—No heu de pertànyer a cap senyoreta Tarrant; m’heu de pertànyer 

a mi —digué la senyora Luna, que havia pensat en el seu cosí del Sud 
les  vint-i-quatre  hores  i  s’havia  format  la  idea  que  seria  un  home 
interessant per a una dona sola. I aleshores afegí—: Heu vingut aquí a 
trobar-la, aquesta noia? 

—No; he vingut a dir adéu-siau a la vostra germana. 
—Us n’aneu de veritat? Però si  encara no us he fet prometre la  

meitat  de  coses  que  vull  que  em  prometeu!  Però  ja  ens  posarem 
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d’acord  a  Nova  York.  Com va  la  vostra  relació  amb la  senyoreta 
Chancellor? —continuà la senyora Luna; com sempre, anava a la seva 
sense contemplacions, tot i que els clotets de les galtes havien impedit 
fins  aquell  moment  que  l’acusessin  d’aquest  vici.  Li  era  habitual 
parlar de la seva germana amb el nom complet i hom podria suposar, 
veient la manera que tenia de referir-s’hi,  que Olive Chancellor era 
molt més gran que ella, en comptes d’haver nascut deu anys més tard 
que Adeline. Usava tots els mètodes possibles per fer notar l’abisme 
que hi havia entre elles dues; ara, però, saltà per sobre d’aquest abisme 
dient a Basil Ransom: —Quina cosa tan encantadora, la vella Olive, 
oi? 

Per a ell,  aquest salt  no fou reeixit, i  aquella preguntà li semblà 
contenir més audàcia que no pas sentit. Per què havia de ser tan poc 
sincera? Hauria d’haver sabut  que un home no podia reconèixer la  
senyoreta Chancellor en una descripció semblant.  No era vella:  era 
extremament  jove;  i  li  resultava  inconcebible,  encara  que  l’hagués 
vista  besar  la  jove  profetessa,  que  mai  ningú  la  considerés 
“encantadora”. I encara menys era una “cosa”; era, amb tota intensitat,  
amb  tot  el  dramatisme,  una  persona.  Dubtà  un  moment  i  després 
respongué: 

—És una dona molt notable. 
—Aneu amb compte... no sigueu temerari! —exclamà la senyora 

Luna—. La trobeu gaire espantosa?
—No digueu res contra la meva cosina —respongué Basil,  i  en 

aquell  moment  la  senyoreta  Chancellor  tornava  a  entrar  a  la  sala. 
Pregà  que  li  excusés  la  seva  absència,  però  la  seva  germana  la 
interrompé demanant-li per la senyoreta Tarrant. 

—El senyor Ransom la troba d’allò més encisadora. Per què no me 
l’has presentada? La vols guardar tota per a tu? 

Els ulls  d’Olive restaren uns moment fixos en la senyora Luna, 
sense parlar. Després digué: 

—No portes el vel de dret, Adeline. 
—Semblo  un monstre...  això  és  evidentment  el  que  vols  dir  —

exclamà Adeline, tot  anant cap al  mirall  a posar-se bé la peça mal 
col·locada. 

La  senyoreta  Chancellor  no  tornà  a  demanar  que  Ransom 
s’assegués; semblava donar per fet que se n’aniria ara. Però aquest, en 
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comptes d’això, tornà al tema de Verena; li  demanà si creia que la 
noia apareixeria en públic, si faria el mateix que la senyora Farrinder. 

—Sortir en públic! —repetí Olive—. En públic? I ara! No deveu 
pas imaginar que farem emmudir una veu tan pura! 

—No, i tant; no pas emmudir! Té una veu massa bonica per a això. 
Però  tampoc  convertir-la  en  un  xiscle;  forçar-la  i  fer-la  malbé  i 
arruïnar-la. No hauria de tornar-se com les altres. Hauria de restar a 
part. 

—A part... a part? —digué la senyoreta Chancellor. Però si estarem 
totes pendents d’ella, reunint-nos entorn d’ella, pregant per ella! —Hi 
havia un desdeny excessiu a la veu—. Si puc ajudar-la es convertirà 
en un impuls enorme per al bé. 

—Un impuls enorme per a la xerrameca, estimada senyoreta Olive! 
—Aquestes  foren  les  paraules  que  s’escaparen  dels  llavis  de  Basil 
Ransom, malgrat el propòsit que acabava de fer-se de no dir res que 
pogués resultar insultant per a l’amfitriona, que estava en un estat de 
tensió no gens difícil de detectar. Però havia abaixat el to, adoptant el 
propi  d’una discussió entre  amics  i  la  paraula  ofensiva havia  estat 
mitigada amb un somriure. 

Ella s’allunyà de recules, com si li hagués donat una empenta. 
—Veieu com sou temerari? —observà la senyora Luna posant-se 

bé les cintes davant del mirall. 
—No crec que us hi fiquéssiu si sabéssiu que poc ens compreneu 

—digué la senyoreta Chancellor a Ransom. 
—Què voleu dir amb aquest  ens? Tot el vostre encantador sexe? 

No us entenc a vós, senyoreta Olive. 
—Veniu amb mi, jo us ho explicaré tot mentre marxem –la senyora 

Luna se n’anava, ja havia acabat d’agençar-se. 
Ransom oferí la mà per acomiadar-se de l’amfitriona; però a Olive 

li resultà impossible fer qualsevol altra cosa que ignorar el gest. No 
hauria tolerat que la toqués. 

—Bé,  doncs,  si  l’heu  d’exhibir  a  la  multitud,  porteu-la  a  Nova 
York —digué intentant també saltar-se les convencions. 

—Em tindreu a mi a Nova York... no necessitareu ningú més —
proferí  la  senyora  Luna  amb  coqueteria—.  He  decidit  passar-hi 
l’hivern. 
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Olive Chancellor mirà l’un i l’altra dels seus parents, una propera i  
l’altre distant, però ambdós tan mal avinguts amb ella, i se li acudí que 
podria  representar  una  mena  de  protecció  per  a  ella  mantenir-los 
plegats, embolicar-los l’un amb l’altra. Mai abans no havia tingut una 
idea  d’aquest  tipus  i  el  fet  que  aquella  imprevista  subtilesa  brillés 
davant seu com un talismà momentani dóna una mesura de l’estat de 
nerviosisme que travessava en aquell moment. 

—Si pogués dur-la a Nova York, la duria més enllà —indicà amb 
l’esperança de resultar enigmàtica. 

—Parles  de  “dur-la”  com si  fossis  el  seu  apoderat.  Que  penses 
ficar-te en aquest negoci? —demanà la senyora Luna. 

Ransom  no  pogué  ignorar  que  la  senyoreta  Chancellor  no  li 
estrenyeria  la  mà  i  se  sentí,  com  a  mínim,  insultat.  Es  deturà  un 
moment abans de sortir de la sala, amb la mà al pom de la porta. 

—A  veure,  senyoreta  Olive,  per  què  em  vau  escriure  que  us 
vingués a veure? —preguntà amb una cara no pas mancada d’alegria, 
tot i que en els ulls brillava una mica aquella resplendor groga, lívida 
durant un sol instant, de què ja hem parlat. La senyora Luna ja baixava 
les escales i els seus dos companys restaren cara a cara. 

—Pregunteu-ho a la meva germana... em penso que us ho dirà —
digué Olive girant-se i anant cap a la finestra. Restà allí, mirant cap a 
fora;  sentí  com es  tancava  la  porta  de  la  casa  i  els  veié  tots  dos 
travessant  el  carrer.  Mentre  els  perdia  de  vista  els  seus  dits 
tamborinaven, lentament, una tonadeta en el vidre de la finestra. Li 
semblava haver tingut una inspiració. 

Basil Ransom, mentrestant, feia la pregunta a la senyora Luna.
—Si no li havia de caure bé, per què diantre em va escriure? 
—Perquè volia que em coneguéssiu... va pensar que a mi sí que em 

cauríeu bé! —i aparentment no s’havia pas equivocat; car la senyora 
Luna, quan arribaren a Beacon Street, no volgué que la deixés marxar 
sola ni admeté la seva objecció que només li  quedaven una o dues 
hores  a Boston (havia  de fer  el  viatge,  per qüestió  d’economia,  en 
vaixell) i que havia de dedicar-les a la seva feina. Ella apel·là, i no en 
va,  a  la  seva  galanteria  d’home  del  Sud.  A  la  pràctica,  almenys, 
admetia els drets de les dones. 
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XIII

La  senyora  Tarrant  estigué  encantada,  ja  es  pot  imaginar,  amb 
l’explicació de la seva filla sobre l’interior de casa de la senyoreta  
Chancellor,  i de l’acollida dispensada a la noia; i Verena, durant el 
mes següent, féu el camí de Charles Street molt sovint.

—L’únic que has de fer és ser tan amable amb ella com tu ja saps 
—li havia dit la senyora Tarrant; i reflexionà, amb certa complaença, 
que la seva filla tenia traça en aquell tipus de situacions. No era pas 
que  se  li  hagués  ensenyat;  la  branca  de  l’educació  de  les  noies 
coneguda com “maneres de comportar-se” no havia figurat, com un 
apartat  definit,  en el  currículum de Verena.  Li  havien ensenyat,  és 
clar, que no havia de mentir ni de robar; però ben poca cosa més havia 
sentit sobre comportament; el seu únic i gran avantatge havia estat, en 
poques paraules, l’exemple dels seus pares. La mare tenia la idea que 
era llesta i desimbolta i li feia mil i una preguntes sobre la situació  
actual; no veia per què, tal com deia, no havia de representar un suport  
permanent  per  a  Verena.  En les  meditacions de la  senyora Tarrant 
sobre el futur de la noia no havia pensat mai en un bon casament com 
una recompensa per la qual valgués la pena lluitar; hauria considerat 
molt immoral escarrassar-se a capturar per a la filla un marit ric. En 
realitat, no creia en l’existència de tals eventualitats; tots els homes 
rics  que  havia  vist  ja  tenien  muller  i,  els  que  no  eren  casats,  que 
generalment eren molt  joves, es distingien del altres, no pas per la  
magnitud dels ingressos, aspecte que no venia gaire a tomb, sinó pel 
grau d’interès en les idees regeneracionistes. Suposava que Verena es 
casaria algun dia amb algú i esperava que el personatge tingués relació 
amb la vida pública, i això per a la senyora Tarrant significava poder 
veure-li  el  nom  en  un  pòster  de  colors,  a  la  llum  d’un  focus,  a  
l’entrada de Tremont Temple. Però no tenia pressa, ja que associava la 
idea de matrimoni amb implicacions més aviat mancades de brillantor: 
consistien  en  una  dona  cansada  aguantant  una  criatura  sobre 
l’indicador d’un forn que desprenia aire tebi. Una amistat íntima amb 
una  dona  jove  amb  recursos,  tal  com  ho  expressava  la  senyora 
Tarrant, ocuparia agradablement l’interval de temps fins que Verena 
s’encarés a aquest destí tan dur; li seria un gran què, tenir un lloc on 
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anar quan desitgés canviar una mica d’aires, i no estava prou clar en 
què havia d’acabar allò de tenir dues llars. La senyora Tarrant, com la 
majoria  de  dones  americanes  de  la  seva  classe,  sentia  un  respecte 
profund per la idea de llar i creia càndidament que, enmig de totes les 
vicissituds dels darrers vint anys, havia preservat l’esperit d’aquesta 
institució.  Si  havia  d’existir  per  duplicat  per  a  Verena,  la  noia  en 
sortiria realment afavorida. 

Tot  això no era res, però,  comparat amb el fet  que la senyoreta 
Chancellor pensés que el do de la seva jove amiga era de naturalesa 
inspirativa, o en qualsevol cas, tal com Selah havia dit sovint, força 
únic. No pogué esbrinar amb certitud, pel que Verena li explicà, què 
en pensava; però si la manera de tractar-la de la senyoreta Chancellor 
no deixava clara la seva convicció de l’habilitat de Verena per arribar 
al públic, la senyora Tarrant ja no entenia què significava. Per sort, 
Verena  es  prestava  a  aquell  tracte  de  bona  gana;  no  donava  cap 
importància al que havia despès en bitllets de cotxe i li havia explicat 
que  la  senyoreta  Chancellor  volia  omplir-li’n  les  butxaques.  Al 
principi la noia en parlava per satisfer la curiositat de la mare, però 
més  tard  ho  féu  pel  plaer  de  parlar-ne.  Expressava  una  altíssima 
admiració per la nova amiga; digué que li havia costat entendre-la,  
però que ara  que ho feia...  bé,  ara la trobava meravellosa! Quan a 
Verena li donava per admirar algú, ultrapassava tota mesura, i era un 
plaer  veure  com  se  sentia  d’estimulada  per  aquella  jove  dama  de 
Charles Street. Es tenien la màxima consideració l’una per l’altra, això 
era ben clar;  costaria dir quina en tenia més per l’altra.  Cadascuna 
trobava l’altra d’una gran noblesa i la senyora Tarrant tenia fe que 
entre totes dues desvetllarien la gent. El que Verena necessitava era 
algú que sabés tractar-la (de moment el seu pare no havia sabut tractar 
res amb èxit, a part dels malalts) i potser la senyoreta Chancellor se’n 
sortiria millor que els que es dedicaven a més d’una ocupació.

—És bonica, la manera que té de fer-me parlar —havia dit Verena 
a la mare—. Té tanta capacitat de penetració, que el primer dia que la 
vaig visitar quasi vaig veure realitzada la idea que tenia del Dia del 
Judici Final. Però al mateix temps sap mostrar tot el que porta a dins i  
aleshores t’adones de la seva bondat. És tan pura com es pot arribar a 
ser; ja ho veureu, quan la conegueu. És tan noble que et fa sentir la 
necessitat de ser-ne tant com ella. No li importa altra cosa que millorar  
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la situació del nostre sexe; tot el que demana és poder fer alguna cosa 
per  aquesta  causa.  Us  puc  dir  que  m’il·lumina,  mare,  de  debò.  Li 
importa  un  rave  com  va  vestida...  l’únic,  tenir  un  saló  elegant.  I 
realment l’hi té; és un lloc de somni per asseure-s’hi. Hi farà posar un 
arbre la setmana que ve; diu que em vol veure asseguda sota un arbre. 
Crec que és una mena d’idea oriental; l’han introduïda a París fa poc. 
En general no li agraden les idees franceses; però diu que aquesta té  
més fonament que moltes altres. En té tantes de pròpies, que no crec 
que li calgui emmanllevar-ne cap. M’asseuria en un bosc per sentir-la 
expressar-ne  algunes  —continuà  Verena  amb  la  seva  vivacitat 
característica—. S’estremeix només de descriure el que el nostre sexe 
ha hagut de patir. Se’m fa tan interessant sentir en boca d’una altra les 
meves pròpies idees! Si no tingués por d’encarar-se amb el públic, em 
passaria ben bé la mà per la cara. Però ella no vol parlar; només vol  
instruir-me a mi. Mare, si no aconsegueix que jo capti l’atenció, és 
que no hi ha atenció per captar! Diu que tinc el do de l’expressió; que 
no importa d’on vingui. Diu que és un gran avantatge per al moviment 
personificar-se en una figura jove i brillant. Bé, certament sóc jove i 
em sento prou brillant quan ja he començat. Diu que la meva serenitat 
quan  estic  exposada  a  centenars  de  mirades  ja  és  una  qualitat;  en 
realitat, pensa que la meva serenitat és ben bé un do de Déu. Ella no 
en té pas gaire; és la dona més emotiva que he conegut fins ara. Diu 
que és impossible que parli de la manera que ho faig si no és sentint-
ho; i naturalment li dic que ho faig sentint-ho, o almenys això és el  
que puc observar. Sembla que ella s’estigui observant contínuament; 
mai no havia vist ningú que es prengués tan poc repòs. Diu que jo haig 
de realitzar una missió important i em fa sentir l’obligació de fer-ho. 
Diu  que  aconseguiré  una  vasta  influència,  que  puc  guanyar-me  el 
públic; i jo li dic que si ho faig serà amb la seva influència. 

Selah Tarrant es mirava tot això des d’un punt de mira més elevat 
que no pas la seva muller; almenys això era el que es podia deduir de 
l’augment de la seva solemnitat. Havia fet el propòsit de no celebrar 
precipitadament  la  idea  que  la  seva  filla  fos  protegida  per  una 
simpatitzant del moviment adinerada; considerava la filla només des 
del punt de vista del servei que podia retre a la humanitat. Mantenir-la 
en la direcció correcta, guiar i estimular la seva vida moral: aquest era 
per  a  un  pare  vinculat  de  manera  tan  estreta  amb  revelacions  i 
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panacees  un  deure  més  imperiós  que  no  pas  vetllar  que  establís 
relacions mundanes profitoses. A més, passava tant temps fora, que 
ben poc al corrent podia estar de les anades i vingudes d’ella, i feia 
cara  d’estar  tot  just  assabentat  de  qui  podia  ser  la  senyoreta 
Chancellor,  actualment  l’objecte  continu  de  referència  de  la  seva 
muller.  La  primera  aparició  de  Verena  a  Boston,  tal  com  ell 
anomenava el discurs a casa de la senyoreta Birdseye, havia estat un 
gran  èxit;  i aquesta  reflexió  augmentava,  com  dic,  la  seva 
caracterització ja habitualment sacerdotal.  Semblava el pastor d’una 
església passant per la fase dels miracles; ell hi feia el seu paper amb 
un engrandiment general de la seva persona, de l’hàbit de gesticular 
(ara sempre tenia les mans en l’aire, com si l’estiguessin fotografiant 
en diferents poses), amb un augment de l’ampul·lositat de les seves 
paraules  i frases,  a  més  del  seu  somriure,  tan  silenciós  com  una 
frontissa  de  marca,  amb  un  augment  en  els  plecs  del  seu  etern 
impermeable.  Era  incapaç  d’emetre  una  opinió o  una  resposta 
informal en les ocasions més banals,  i el  to exageradament reflexiu 
augmentava proporcionalment a la trivialitat del tema. Quan la seva 
dona li preguntava a l’hora de sopar si les patates eren bones, responia 
que  eren  sorprenentment  “refinades”  (solia  parlar  del  diari  com  a 
“refinat”, aplicava el terme als objectes més diversos) i s’embrancava 
en una dissertació digna de Plutarc en la qual les comparava a altres 
exemplars  del  mateix  vegetal.  Feia,  o  li hauria  agradat  fer,  la 
impressió de mirar-s’ho tot  des de dalt,  de no preocupar-se per les 
coses  immediates,  o  de  prestar-hi  només  una  atenció  escassa.  En 
realitat  tenia  una  preocupació  que  l’absorbia  del  tot:  el  desig  de 
publicar articles als diaris, articles dels quals ell havia estat fins ara el 
protagonista,  tot  i que actualment estava disposat  a compartir-ne la 
glòria amb la filla. Els diaris eren el seu món, l’expressió més alta, per 
a ell,  de la vida humana; i  creia que si  la terra havia de viure una 
època  millor,  seria  a  conseqüència  d’abundants  articles  a  les 
publicacions  de  premsa.  Esperava  ferventment  el  dia que  Verena 
apareixeria a les pàgines de societat, i per a la seva mentalitat la gent 
supremament feliç (i n’hi havia una bona quantitat) eren aquells de qui 
apareixia  alguna menció  als  diaris  cada dia de  l’any.  Res per  sota 
d’això  no  hauria  satisfet  plenament  Selah  Tarrant;  el  seu  ideal de 
felicitat  era  formar  part  dels  diaris  d’una  manera  regular  i 
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indispensable, com el títol i la data, la llista d’incendis o els acudits de 
l’Oest. La visió d’aquella publicitat era com un somni obsessiu i per 
ella hauria sacrificat les coses més íntimes de la seva llar. Per a ell 
l’existència humana era en realitat una publicitat a gran escala, i el seu 
únic defecte era que de vegades no era prou efectiva. Temps enrere un 
diari  espiritualista  s’havia  ocupat  d’ell  tot  sovint,  però  no  estava 
convençut que a través d’aquest mitjà la seva personalitat hagués atret 
l’atenció de la massa; i a més aquest full, com deia ell, ja havia deixat 
de publicar-se. L’èxit no era tal èxit des del moment que la figura de 
la seva filla o el rumor del seu compromís amb la societat no venien 
inclosos en el fets i gent d’alguna publicació de gran tirada. 

La relació de les seves proeses a l’Oest no havia arribat fins a les 
terres de vora mar amb la promptitud que ell  havia esperat;  la  raó 
d’això, suposava, era que les poques vegades que s’havia dirigit  al 
públic no havien estat conferències anunciades amb anticipació, amb 
venda  prèvia  d’entrades,  sinó  incidents  que  havien  sorgit 
espontàniament en el decurs de certes reunions que havien comptat 
amb  la  presència  d’altres  persones  més  famoses.  No  els  havien 
reportat cap benefici; havien estat realitzades simplement pel bé de la 
causa.  Si  almenys  s’hagués  sabut  que  parlava  desinteressadament, 
l’efecte  produït  hauria  estat  més  profund;  l’únic  problema  era  que 
parlar desinteressadament no era la millor manera de demostrar-li que 
tenia una filla productiva. Tampoc no era una bona manera per cridar 
l’atenció, considerava Selah Tarrant, perquè ja hi havia prou gent que 
en  sabia,  de  no  fer  ni  cinc  de  calaix.  Parlar:  era  l’únic  que  molts 
estaven disposats a fer a canvi de res; no era pas aquesta la manera de 
mostrar desinterès públicament. A més el desinterès era incompatible 
amb obtenir beneficis. Desitjava que arribés el dia en què navegarien 
en  l’abundància;  potser  el  lector  imagina  el  gest  amb  què 
acompanyava aquesta imatge en el seu soliloqui. 

Li  semblava que el  temps de recollir  el  fruit  ja  no podia trigar; 
aquella  vetllada  a  casa  de  la  senyoreta  Birdseye  havia  escurçat  la 
distància considerablement. Si pogués convèncer la senyora Farrinder 
d’escriure  una  carta  oberta sobre  Verena,  resultaria  molt  més 
beneficiós que cap altra cosa. L’agudesa no era pas el punt fort de 
Selah, però coneixia el món en què vivia prou bé com per saber que la 
senyora  Farrinder,  davant  d’una  proposta  semblant,  era  capaç 
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d’arborar-se-li, com deien a Pennsylvania, on havia viscut abans de 
començar a vendre llapis. Segur que no sempre s’agafava les coses tal 
com  s’esperava  d’ella,  i si  no  entrava  en  els  seus  propòsits  retre 
pública reconeixença a Verena, el gran enginy de Tarrant no sabria 
trobar altra manera de persuadir-la. Si era qüestió d’un favor per part 
de  la  senyora  Farrinder,  l’única  solució  era  esperar-lo,  tal  com es 
podria  esperar  una  pujada  del  termòmetre.  N’havia  parlat  a  la 
senyoreta Birdseye i  la idea que aquesta tenia, atesa la reacció que 
Verena havia provocat en la cèlebre amiga, era que segurament algun 
dia se li acudiria fer arribar al públic la seva opinió. La dama era fora 
des d’aquella nit, però la senyoreta Birdseye creia que, quan tornés a 
Roxbury,  enviaria  a  buscar  Verena  i  li  donaria  instruccions.  Però 
mentrestant Selah estava segur de tenir un roc a la faixa; la perspectiva 
de guanyar diners era ben definida. Podria dir-se que ja havien rebut 
alguna  cosa  procedent  de  Charles  Street;  aquella  dona  jove,  rica  i 
original semblava disposada a no escatimar res. Selah feia veure, tal 
com he avançat, que no estava al corrent de res; però mai no estava 
tan pendent de tot com quan guaitava els núvols. No tenia cap dubte 
que, si alguna nit ell decidia organitzar una actuació, ella li diria on 
havia d’enviar la factura. Aquesta era en aquell moment la seva dèria,  
pensar si  era millor  fer  una actuació tot  seguit,  per tal  que Verena 
pogués saltar de cop a la fama, o esperar fins que hagués fet  unes 
quantes aparicions més en privat per tal d’atiar la curiositat. 

Aquestes meditacions l’acompanyaven en les múltiples passejades 
pels  carrers  i suburbis  de  la  capital  de  Nova  Anglaterra.  Tal  com 
també he esmentat, estava absent durant hores, llargs períodes durant 
els  quals  la  senyora  Tarrant,  amb  un  ou  dur  i un  bunyol  per  tot 
aliment,  es  preguntava  com  s’ho  feia  ell  per  entretenir  l’estómac. 
Quan arribava, no volia altra cosa que un tros de pasta; en l’únic que 
es mostrava primmirat era que volia que la hi servissin calenta. La 
dona havia arribat a la conclusió que participava en petits berenars a 
casa  de  les  seves  pacients;  solia aplicar  aquest  terme  a  tot  àpat 
esporàdic que tingués lloc a qualsevol de les vint-i-quatre hores del 
dia. Cal afegir que una vegada, quan ella traí aquesta sospita, Selah 
recalcà que l’únic berenar que necessitava era la sensació d’estar fent 
el bé. Aquesta voluntat prenia en ell diverses formes; implicava, entre 
d’altres  coses,  passejar  contínuament  pels  carrers,  sovintejar  les 
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parades d’òmnibus, les estacions de tren, les botigues en liquidació. 
Però els llocs on era més conegut eren les oficines dels diaris  i els 
vestíbuls dels hotels, aquelles sales grans, pavimentades de marbre, on 
tenen lloc les reunions informals que ofereixen a la gent del carrer la 
imatge emmarcada en vidre  del  ciutadà americà  penjat  pels  talons. 
Aquí,  enmig  dels  equipatges  amuntegats,  de  les  inevitables 
escopidores, de la gent que s’obria pas amb els colzes, dels forasters 
desconsolats, dels rudes mossos d’estació irlandesos, de files d’homes 
d’esquena apelfada i barrets estranys que escrivien cartes en una taula 
coberta  d’anuncis,  Selah  Tarrant  passava  en  actitud  contemplativa 
hores i hores. No hauria estat capaç d’explicar què feia en un moment 
determinat; simplement tenia la vaga sensació que aquells llocs eren 
els centres neuràlgics de la nació i que, com més temps es passava 
algú  contemplant-los,  més  estava  “al  corrent”.  Tanmateix,  les 
entranyes de la premsa diària eren encara més fascinants, i el fet que 
fossin menys accessibles, que el camí tingués més obstacles, només li 
feia venir més ganes d’entrar-hi tant sí com no. Se servia de tota mena 
de  pretextos;  de  vegades  arribava  a  aportar  col·laboracions;  era 
persistent  i  carregós,  se’l  coneixia  com  l’irreprimible  Tarrant. 
Porfidiejava, esperava assegut massa estona, ocupava el temps de gent 
atrafegada, s’esmunyia cap a les sales d’impressió quan l’havien fet 
fora de les oficines, parlava amb els tipògrafs fins que publicaven les 
seves notes per equivocació i amb el repartidor quan els tipògrafs se li 
havien girat d’esquena. Sempre intentava esbrinar què s’esdevenia; li 
hauria  agradat  ser  ell  en  persona  el  protagonista  d’algun 
“esdeveniment”  i, com  que  no  ho  aconseguia,  intentava  fer-se 
anunciar de franc. El seu gran desig era que l’entrevistessin; això era 
el que el feia anar tant a l’editorial. Una vegada es pensà que n’havia 
estat,  i  els  encapçalaments,  en  format  de  cinc  o  sis  polzades,  li 
ballaren durant dies davant dels ulls; però l’article no aparegué mai .  
Es reservava la venjança per al dia després que Verena hagués fet la  
seva  aparició;  ja  imaginava  la  seva  pròpia  actitud  davant  dels 
corresponsals que empaitarien la seva filla. 
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XIV

—Hauríem de mirar de presentar-li algú, quan vingui —digué la 
senyora  Tarrant—.  No  crec  que  ella  vingui  només  a  veure’ns  a 
nosaltres. —Entre mare i filla, en aquella època, “ella” només podia 
significar Olive Chancellor, de qui a la caseta de Cambridge discutien 
a totes hores i des de tots els punts de vista possibles. Ara no era mai 
Verena qui començava, car havia acabat ben fastiguejada del tema; 
tenia la  seva pròpia opinió,  que no era  com la  de la mare,  i  si  es  
prestava  a  escoltar  les  extenses  consideracions  d’aquesta  dona  era 
perquè resultava el millor sistema de guardar-se les pròpies opinions. 

La senyora Tarrant es considerava molt observadora de la manera 
de ser  de la gent  i,  ara,  s’imaginava embrancada en l’anàlisi  de  la 
senyoreta Chancellor. Aquesta anàlisi la duia lluny, i quan menys s’ho 
esperaven, se’ls presentava amb les seves conclusions. Encara tenia la 
pretensió d’interpretar el món davant de la ment ingènua de la filla, i 
donava la seva versió de la senyoreta Chancellor amb una seguretat  
que concordava ben poc amb el fet d’haver-la vista una sola vegada, 
mentre que Verena tenia ocasió de fer-ho quasi cada dia. Verena creia 
que a hores d’ara coneixia Olive molt bé, i les enrevessades versions 
que donava la mare sobre els mòbils i el temperament de la senyoreta 
Chancelor (la senyora Tarrant, amb una noció d’allò més imprecisa 
d’aquest terme, sempre parlava del temperament de la gent) retien ben 
poca justícia al fenomen que ara tenia el privilegi d’observar a Charles 
Street.  Olive  era  molt  més  notable  que  la  senyora  Tarrant  no 
sospitava, i tan notable com la considerava! Havia obert els ulls de 
Verena a panorames extraordinaris, havia fet creure a la noia que li 
havia estat encarregada una missió celestial, li havia donat, com hem 
vist,  una  visió  ben  nova  del  valor  de  la  vida.  Aquestes  eren 
conseqüències  molt  més  importants  que  la  possibilitat  de  conèixer 
personatges  de  l’alta  societat  a  casa  d’Olive.  No  hi  havia  conegut 
ningú, per ara, llevat de la senyora Luna; semblava que la seva nova 
amiga tenia intenció de monopolitzar-la. Aquest era de moment l’únic 
retret que la senyora Tarrant feia a la nova amiga; estava decebuda 
que Verena no hagués pogut formar-se una idea sobre el món elegant. 
Un dels primers articles del seu credo era que el món de moda era 
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pervers i buit,  i a més Verena li digué que la senyoreta Chancellor 
l’abominava i el menyspreava. No hauria pogut dir en quin sentit seria 
profitós per a la filla  (perquè era notòria la manera com les dones 
d’aquestes  esferes  defugien  qualsevol  mena  de  nou  evangeli);  i 
tanmateix se sentia contrariada que Verena no li tornés amb una mica 
més de fragància de Beacon Street.  La noia mateixa hauria estat la 
persona  més  interessada  pel  gran  món  si  no  hagués  estat  la  més 
resignada; prenia tot allò que se li donava i en restava agraïda, i no 
trobava a faltar res del que se li negava; era una barreja d’allò més 
extraordinària d’impaciència i docilitat. La senyora Tarrant teoritzava 
sobre  temperaments  i  estimava  la  seva  filla,  però  només  estava 
vagament assabentada de tenir al seu costat la flor de caràcter (com es 
podria dir) més dolça que mai havia aparegut sobre la terra. Estava 
orgullosa de la vivacitat de Verena, com del seu talent especial; però 
creia que el fet de pertànyer a les capes populars no afavoria que es 
coneguessin les qualitats  de la noia.  Pensava,  per tant,  que la seva 
capacitat  de  triomfar  en  la  vida  augmentaria  si  conegués  algunes 
persones d’alta categoria,  encara que només fos per avergonyir-les; 
com si  existís  alguna cosa capaç d’augmentar el  triomf de Verena, 
com si no fos un suprem triomf ésser tal com era. 

La  senyora  Tarrant  havia  anat  a  la  ciutat  a  trucar  a  casa  de  la 
senyoreta  Chancellor;  prengué  aquesta  resolució,  i  n’estava  molt 
satisfeta,  independentment  de  Verena.  Havia  decidit  que  tenia  un 
motiu per fer-ho; la seva dignitat en demanava un, perquè pensava que 
la curiositat que sentia en aquells moments havia de posar a prova 
l’antic  orgull  dels  Greenstreet.  Desitjava  veure  altra  vegada  la 
senyoreta  Chancellor,  i  desitjava  veure-la  enmig  dels  meravellosos 
béns que Verena li havia descrit amb gran detall. El pretext que ella 
hauria preferit no havia tingut lloc: Olive no havia anat a Cambridge a 
fer-los la visita que havien sol·licitat des de bon principi.  Havia de 
valer-se d’un altre: va decidir que era el seu deure anar a veure quina 
opinió li mereixia aquell lloc on la filla passava tant de temps. A la 
senyoreta Chancellor li donaria entenent que hi havia anat a agrair-li 
la seva hospitalitat; sabia per endavant l’aire que hauria d’adoptar (o 
s’imaginava que ho sabia: els aires de la senyora Tarrant no sempre 
eren  com  ella  imaginava),  la  nuance del  seu  to  (també  estava 
convençuda  de  saber  una  mica  de  francès).  Olive,  al  cap  d’unes 
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setmanes, encara no donava senyals de venir a visitar-los, i la senyora 
Tarrant amonestà severament Verena per no haver-li fet entendre que 
no podia saltar-se aquesta atenció a la mare de la seva amiga. El que 
Verena  difícilment  podia  dir-li  era  que  sospitava  que  la  senyoreta 
Chancellor no en tenia una opinió gaire bona, tot i que la noia havia 
intuït aquesta espinosa realitat, que atribuïa a l’extraordinària amplitud 
de visió d’Olive.  Ni tan sols Verena considerava que la seva mare 
ocupés un lloc gaire important en l’univers; i la senyoreta Chancellor 
mai no prestava atenció a realitats de poca importància. Tampoc no 
era lliure d’explicar (ara era ben poc sincera, a casa, i a més la sospita 
tot  just  començava  a  perfilar-se-li)  que  a  Olive  li  agradaria 
desvincular-la totalment dels seus pares, i que, consegüentment, no li 
interessava gens que es pensessin que mantenia relacions amb ells. La 
senyora Tarrant, també ho puc dir, tenia un altre motiu: es marfonia de 
ganes de veure la senyora Luna. Es pot veure aquesta circumstància 
com una prova del grau d’aridesa de la seva vida, i si produeix aquest  
efecte, jo no em veig amb cor de contradir-ho. Coneixia tota la gent  
que anava a les conferències, però hi havia moments en què desitjava, 
per variar, veure persones que no hi anessin; i la senyora Luna, segons 
la descripció de Verena, reunia les característiques pròpies d’aquesta 
excèntrica classe. 

Verena havia prestat molta atenció a l’alegre germana d’Olive; ara 
ja ho havia explicat tot a la seva amiga; tot menys un petit secret: que 
si  al  principi hagués pogut triar,  li  hauria agradat assemblar-se a la 
senyora  Luna.  Aquesta  dama  la  fascinava,  arrossegava  la  seva 
imaginació cap a terres estranyes; li  hauria agradat tant  passar sola 
amb ella una llarga vetllada i poder-li fer deu mil preguntes! Però mai 
no la veia sola, mai no n’aconseguia altra cosa que una visió fugaç.  
Adeline treia el nas i se n’anava, es vestia per als sopars i concerts, 
deia alguna cosa banal a la noia de Cambridge i parlava a Olive amb 
una  desimboltura  que  ella  creia  que  no  podria  assolir  mai  (un 
pressentiment erroni per part de Verena). Però la senyoreta Chancellor 
mai no la deturava, mai no donava a Verena una oportunitat de veure-
la,  no  li  passava  mai  pel  cap  que  ella  pogués  tenir  el  més  mínim 
interès  per  aquella  persona;  simplement,  quan  Adeline  les  havia 
deixades,  reprenia  la  conversa,  el  tema de  la  qual  naturalment  era 
sempre el mateix: el que havien de fer elles dues juntes pel sofriment 
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del seu sexe. No era que Verena no hi estigués interessada; valga’m 
Déu,  no!;  durant  aquells  col·loquis  meravellosos  amb Olive  aquell 
tema  li  mostrava  els  seus  aspectes  més  apassionants;  però  la 
imaginació de la noia hauria volgut desviar-se del camí quan trobava 
algun tombant a dreta o esquerra, i la seva companya li marcava una 
ruta, intel·lectualment parlant, en la qual els peus —és a dir, el cap— 
flaquejaven a voltes de pur defalliment. La senyora Tarrant trobà la 
senyoreta Chancellor a casa, però no tingué la satisfacció de veure la 
senyora Luna ni que fos d’una manera fugaç; un fet del qual, en el 
fons, Verena s’alegrà, perquè pensà que si la seva mare, en tornant de 
Charles Street, s’havia posat a parlar amb una energia renovada de la 
senyoreta Chancellor, com si Verena no l’hagués vista mai, què hauria 
passat si hagués tingut ocasió de conèixer Adeline? 

Quan per fi  Verena digué a la seva amiga que creia que hauria 
d’anar  a Cambridge —no entenia per què no ho havia fet— Olive 
expressà  les  seves  raons  amb  tota  franquesa;  admeté  que  estava 
gelosa, que no volia pensar que la noia pertanyia a algú altre que ella. 
El  senyor  i  la  senyora  Tarrant  farien  ús  de  la  seva  autoritat,  
manifestarien  les  seves  pretensions,  i  ella  no  desitjava  veure’ls  ni 
recordar que existien. I era ben cert; però Olive no li ho podia dir tot, a  
Verena;  no  podia  dir-li  que  detestava  aquella  parella  sinistra  de 
Cambridge.  Com  ja  sabem,  es  tenia  prohibit  aquest  sentiment  en 
relació a individus concrets; sortosament considerava els Tarrant un 
tipus, el símbol deplorable d’una classe de gent que, davant del gran 
públic, desacreditava la causa de les noves veritats. Havia parlat d’ells 
amb la senyoreta Birdseye (ara Olive en tenia cura, li portava tot de 
coses, i en aquella època es podia veure la bona dona amb capells i  
xals magnífics; Olive creia que mai no hi estaria prou agraïda) i fins i 
tot  la  companya  de  casa  de  la  doctora  Prance,  capaç  de  fer 
compatibles la rebel·lia contra els mals del seu temps amb la mania 
(il·lícita) de trobar excuses per a tot, fins i tot ella se sentí obligada a 
confessar que, si s’examinava a fons el seu historial, el pobre Selah no 
era gran cosa. De la seva escassa vàlua, Olive se n’adonà plenament 
després d’haver fet parlar Verena sobre el seu pare i la seva mare. La 
noia en va parlar força, sense adonar-se de les conclusions que en treia 
la senyoreta Chancellor. Tarrant era un moralista sense sentit moral: 
Olive ho veié ben clar en escoltar la història de la infantesa i joventut 
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de la filla, que Verena referia amb una extraordinària vivacitat i sense 
cap mena d’artifici. Aquesta narració, extremament fascinant per a la 
senyoreta Chancellor,  li  feia experimentar tota mena de sensacions: 
l’obligaven  a  preguntar-se  si  també  la  noia  estava  mancada  de  la 
capacitat  de  distingir  el  bé  del  mal.  No,  ella  només  patia  d’una 
innocència desmesurada; no comprenia, no interpretava ni veia l’abast 
d’allò que descrivia; no es plantejava la idea de jutjar els seus pares. 
Olive  desitjava  fer-se  càrrec  de  les  condicions  en  què  s’havia 
desenvolupat la seva jove i meravellosa amiga (la trobava cada dia 
més  meravellosa).  I amb  aquesta  finalitat,  tal  com  he  explicat,  li 
n’havia demanat una relació exhaustiva. Però ja n’estava satisfeta, ja 
estava al corrent de tot, i el que ara li hauria agradat imposar a la noia 
era una ruptura efectiva amb el passat. Un passat que de cap manera 
no  deplorava,  car  tenia  el  mèrit  d’haver  iniciat  Verena  (i la  seva 
protectora  a  través  d’ella)  en  les  misèries  i  els  misteris  del  Poble. 
Tenia la teoria que Verena (a despit de la sang dels Greenstreet —i, 
comptat i debatut, qui eren els Greenstreet?) era un fruit de la gran 
Democràcia, que era impossible haver tingut un origen menys distingit 
que  el  de  Tarrant.  El  naixement  d’aquest,  en  algun  lloc  de 
Pennsylvania del qual ningú no havia sentit parlar, era inefablement 
baix, i  Olive  s’hauria  sentit  molt  decebuda  si  li  hagués  mancat 
d’aquest defecte. Li agradava pensar que Verena, en la seva infantesa, 
havia arribat als límits de la pobresa, i l’alegria amb què constatava 
que aquesta delicada criatura havia estat a prop de quedar literalment 
en la inanició (només que el destret hagués durat una mica més) tenia 
una  certa  part  de  ferotgia.  Aquestes  coses  li  afegien  valor  als  ulls 
d’Olive; li feien creure que la tasca comuna havia de ser per aquest 
motiu molt més seriosa. Sempre es creu que els revolucionaris han 
estat esperonats per les circumstàncies, però aquesta motivació, en el 
nostre cas, hauria mancat en bon grau si no hagués estat per aquests 
accidents del passat de Verena. Quan la noia li transmeté de part de la 
seva mare una invitació per anar a Cambridge un dia determinat, Olive 
s’adonà que era el moment de fer el gran esforç. Els grans esforços no 
tenien gaire importància per a ella —ja li representava un gran esforç 
viure—,  però  aquest  li  semblava  excepcionalment  cruel.  Prengué, 
tanmateix, la determinació de fer-lo, i es va prometre que la primera 
visita a la senyora Tarrant seria també l’última. L’únic consol era que 
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esperava sofrir intensament, ja que la perspectiva de sofrir era sempre, 
espiritualment parlant,  un guany assolit.  Convingueren que Olive hi 
aniria  a  l’hora  del  te  (l’àpat  que  Selah  considerava  el  sopar);  la 
senyora Tarrant, tal com hem vist, desitjà fer-li l’honor de convidar 
algú més. S’escollí aquest hoste, després de moltes discussions entre 
la senyora i Verena, i la primera persona que Olive veié en entrar al 
petit saló de Cambridge fou un jove de cabells prematurament blancs, 
o  més  ben  dit,  precoçment  blancs,  que  li  causà  la  vaga  impressió 
d’haver vist abans i que li presentaren com a Matthias Pardon. 

Va sofrir menys del que esperava —va passar l’estona tan ocupada 
observant  l’interior  de  casa  de  Verena!  Era  de  tan  mal  gust  com 
esperava;  ho  esperava  per  poder  considerar-se  amb  dret  (amb  la 
finalitat  d’extreure-la  d’un  medi  com  aquell)  de  reservar-se-la 
completament per a ella. Olive cada vegada tenia més ganes d’obtenir-
ne una penyora; no podia dir encara de forma definida en què havia de 
consistir;  només sabia  que havia  de ser  alguna cosa que fos  d’una 
absoluta inviolabilitat  per a Verena i  que les vinculés per a tota la 
vida. En aquesta ocasió li semblà que el projecte prenia cos; començà 
a veure en què havia de consistir, tot i que també s’adonà que potser 
hauria d’esperar algun temps. La senyora Tarrant, també, esdevenia en 
la pròpia llar una figura completa; no quedava cap ombra de dubte 
respecte  a  la  seva  vulgaritat.  Olive  Chancellor  menyspreava  la 
vulgaritat, i tenia tanta capacitat per flairar-la, que sovint en descobria 
en la seva pròpia família. Així, moltes vegades i amb una intensitat  
creixent, en detectava el rastre fins i tot en Adeline. Hi havia vegades 
que  tothom  semblava  estar-ne  ple,  tothom  llevat  de  la  senyoreta 
Birdseye (que estava en una altra esfera: ella era una peça d’antiquari) 
i  de la  gent  més pobra i  humil.  Els obrers i  les filadores,  els  més 
obscurs,  aquestes  eren  les  úniques  persones  que  no  hi  estaven 
exposades. La senyoreta Chancellor hauria estat molt més feliç si els 
moviments  pels  quals  s’interessava  haguessin  pogut  ser  obra 
únicament de la gent que li agradava, i si les revolucions, d’alguna 
manera,  no  haguessin  de  començar  sempre  per  un  mateix  —amb 
convulsions  internes,  sacrificis,  execucions.  Un  fi  comú, 
dissortadament, per més bons que siguin els resultats,  no fa que la 
comunitat sigui impersonal. 
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La senyora Tarrant, amb la seva corpulència blana, li semblà molt 
esblanqueïda  i  embotornada;  el  seu  aspecte  tenia  una  mena  de 
mustiesa; tenia els cabells, d’altra banda, molt aclarits, trossats  à la 
Chinoise; no tenia celles,  i  els ulls semblaven fixos, com els d’una 
figura  de  cera.  Quan  parlava  i  volia  posar-hi  èmfasi,  i  sempre 
emfasitzava,  arrugava  i  deformava  la  cara,  amb  un  esforç  per 
expressar  l’inexpressable  que  al  capdavall  es  convertia  en  no-res. 
Tenia una mena d’elegància lúgubre, un aire confidencial, baixava la 
veu  com  si  volgués  comunicar  secretament  alguna  cosa  i  tot  per 
demanar a la seva visitant si li vindria de gust un crespell de poma. 
Duia  un  mantell  balder  que  s’assemblava  a  l’impermeable  del  seu 
marit —una peça de roba que, quan es dirigia a la seva filla o parlava 
d’ella, podria haver passat per la túnica d’una mena de sacerdotessa de 
la maternitat. S’esforçava a mantenir la conversa en uns termes que li 
permetessin fer a Olive preguntes imprevistes i incoherents, més que 
res sobre les principals dames (l’expressió era de la senyora Tarrant) 
no  tan  sols  de  Boston,  sinó  d’altres  ciutats  que,  en  la  seva  vida 
nòmada,  havia  visitat.  Olive  en  coneixia  algunes  i sobre  altres  no 
n’havia  sentit  parlar  mai;  però estava tan malhumorada que va fer 
veure que no en sabia res de res (era conscient que mai no havia dit 
tantes  mentides  juntes),  actitud  que  desconcertà  molt  l’amfitriona, 
perquè  es  tractava  de  preguntes  pures  i simples,  sense  cap 
transcendència ni relació amb cap nova veritat.

XV

Tarrant, en canvi, mantenia part de l’atenció en aquesta direcció; 
tractava la senyoreta Chancellor amb una educació solemne. A taula li  
allargava un i altre cop els plats i gosava indicar que els crespells eren 
molt  bons;  però  a  part  d’això  no  al·ludia  a  res  més  trivial  que  la 
regeneració  de  la  humanitat  o  la  profunda  esperança  que  sentia 
d’assistir a una altra deliciosa reunió a casa de la senyoreta Birdseye. 
En relació a aquest darrer punt explicava que no era pas per tal  de 
presentar  una  vegada  més  la  seva  filla  al  públic,  sinó  simplement 
perquè  ocasions  com  aquella  comportaven  un  valuós  intercanvi 
d’idees  esperançadores,  un  contacte  d’esperit  a  esperit.  Si  Verena 
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tenia  alguna  cosa  interessant  per  aportar  al  problema  social,  ja  li 
arribaria  l’oportunitat:  ell  hi  confiava.  No  podien  pas  forçar  els 
esdeveniments; si eren necessaris, ja els arribaria l’hora; si no era així, 
tot el que farien seria restar quiets i deixar passar els que rebessin la 
crida. Si els cridaven a ells, ja ho sabrien; si no, seguirien animant-se 
els uns als altres com sempre havien fet. Tarrant era molt aficionat a 
les alternatives, i en formulà unes quantes més; no era pas culpa seva, 
si  els  que l’escoltaven no  el  trobaven imparcial.  No posseïen gran 
cosa, com podia veure la senyoreta Chancellor; per la seva forma de 
vida podia endevinar que no guanyaven gaire; però tenien fe que, tant 
si  aixecaven  la  veu  com  si  continuaven  treballant  en  silenci,  les 
principals dificultats es resoldrien; i també tenien una gran experiència 
en qüestions importants. Tarrant parlava com si tota la família estigués 
preparada a afrontar els problemes amb gran moderació. Sempre deia 
“senyora” parlant a Olive, que mai no havia trobat l’aire tan ple del 
seu nom.  El  sentia  constantment,  menys quan la  senyora Tarrant  i 
Verena mantenien llargues i ingènues converses a part, en les quals 
també parlaven d’ella, tot i que en aquells casos el pronom els bastava. 
Havia desitjat formar-se un judici sobre el doctor Tarrant (no creia que 
hagués aconseguit aquest títol honradament), treure’n una impressió 
personal. Ara ja ho havia fet i, per donar una idea d’aquesta impressió, 
n’hi ha prou dient que creia que si li oferís deu mil dòlars a canvi de 
renunciar  a  qualsevol  dret  sobre Verena,  apartant-se’n ell  i  la  seva 
dona  per  sempre  més,  probablement  diria,  amb  el  seu  somriure 
tenebrós:  “Diguem  vint,  un  sobre  l’altre,  i  ho  faré”.  Certa  imatge 
d’aquesta  transacció,  com una  de  les  possibilitats  de  cara  al  futur, 
figurava aquella tarda entre les idees noves d’Olive. Semblava que el 
lloc i tot insinués aquesta possibilitat, per la pobresa i la buidor del cau 
provisional dels Tarrant, un casinyot de fusta, amb un pati frontal tosc, 
un petit  pòrtic nu,  que semblava de tot  menys un aixopluc,  davant 
d’una carretera  sense pavimentar  i  amb la  voravia  recoberta  d’una 
renglera de taulons. Aquests taulons eren plens d’aigua més o menys 
glaçada, d’acord amb el temps imperant, i la gent els travessava amb 
l’actitud, i en bona part amb l’emoció, d’un funàmbul. A la casa no hi 
havia res digne d’esment; res, des del punt de vista d’Olive, a part 
d’una olor de querosè, tot i que era conscient de seure en algun lloc —
l’objecte cruixia i es bellugava sota seu— i de tenir davant una taula 
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de te coberta amb una roba estampada de colors brillants. En relació a 
la  transacció pecuniària  amb Selah,  era  estrany com podia  haver-li 
passat pel cap, perquè tenia la convicció que Verena no abandonaria 
mai  els  seus  pares.  Olive  estava  segura  que  mai  no  s’hi  giraria 
d’esquena, que sempre conviuria amb ells. L’hauria menyspreada si 
l’hagués considerada capaç de seguir un altre camí, però li resultava 
difícil entendre per què no hauria de perdre valor aquesta llei natural 
tractant-se  d’uns  pares  com  aquells.  Aquesta  qüestió  la  remetia, 
tanmateix, al seu perpetu enigma, al misteri que ja li havia ballat pel  
cap  durant  hores  i  hores:  la  meravella  que  una  gent  semblant 
poguessin ser  els  progenitors  de Verena.  L’explicació que hi  havia 
donat  era  de  les  que  es  fan  servir  per  interpretar  tots  els  fets  
excepcionals:  com  una  cosa  que  formava  part,  tal  com  diuen  els 
francesos, del món dels miracles. Havia arribat a considerar la noia 
una meravella entre meravelles, a sostenir que cap origen humà, per 
més congruent que pogués semblar a primera vista, no en podria donar 
raó suficient; que el fet de brollar entre Selah i la seva muller era un 
caprici exquisit de la força creadora; i que en un cas semblant unes 
quantes ombres més o menys de l’inexplicable ja no venien d’aquí.  
Era notori com les grans belleses, els grans genis, els grans caràcters 
es  triaven l’hora  i  el  lloc  de venir  al  món,  deixant  bocabadats  els 
espectadors en l’intent de cercar una coherència, i heretant molts més 
atributs d’avantpassats llunyans, o potser fins i tot directament de la 
generositat divina, que no pas dels seus progenitors lletjos i estúpids. 
Representaven, en qualsevol  cas,  un fenomen imprevisible, tal  com 
Selah hauria dit.  Verena, per a Olive, era exactament el model i  el  
tipus de l’ésser “dotat”; les seves qualitats no havien estat comprades 
ni  pagades;  eren com un meravellós  regal  d’aniversari,  deixat  a  la 
porta  per  un  missatger  desconegut,  destinat  a  provocar  una  eterna 
alegria,  com  una  herència  inexhaurible,  i  a  ser  la  font  d’eternes 
especulacions des de l’obscuritat del seu origen. De moment aquestes 
qualitats  estaven  per  desbastar  —feliçment  per  a  Olive,  que  es 
prometé, com sabem, cultivar-les i polir-les— però eren tan genuïnes 
com el fruit i les flors, la resplendor del foc o el clapoteig de l’aigua. 
Per a la seva subtil amiga, Verena tenia la disposició de l’artista,  a 
l’esperit del qual s’atansen amb facilitat i naturalitat totes les formes 
belles. A primer cop d’ull calia un esforç per imaginar un artista tan 
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mancat d’ensenyament, o amb un ensenyament tan mal orientat, tan 
pobre d’experiència;  però també es feia necessari  per imaginar una 
gent com els Tarrant, o una vida tan plena de coses lletges com la de 
Verena.  Només  una  criatura  exquisida  hauria  pogut  resistir  unes 
influències semblants, només una noia que tingués una llum natural, 
una espurna divina de bon gust. Hi havia gent així, posats al món per 
la  mà  de  l’Omnipotent;  no  eren  gaire  corrents,  però  tenien  una 
existència tan incontestable com profitosa. 

Les paraules de Tarrant sobre la seva filla, les seves perspectives,  
el  seu  entusiasme,  resultaren  terriblement  penoses  per  a  Olive;  li 
recordaven l’angoixa  que  li  produïa  saber  que  posava  les  mans  al 
damunt de la noia per fer-la parlar.  Que aquell  home tingués res a 
veure amb l’exercici del geni de la seva filla era un gran insult per a la 
causa, i  Olive ja tenia determinat que en el futur Verena hauria de 
prescindir de la seva cooperació. 

La noia havia confessat virtualment que s’hi prestava només per 
fer-lo content i que qualsevol altra cosa li aniria bé, qualsevol cosa 
que la relaxés abans de començar a “revelar-se”. Olive es feia pagues 
de poder-la relaxar ella, tot i que, evidentment, mai no ho havia fet 
amb ningú; si calia, pujaria a la tribuna amb Verena i li posaria les 
mans damunt del cap. Per què diantre havia decretat un fat pervers que 
Tarrant hagués de tenir una participació en els afers de la Dona, com 
si aquesta el necessités per assolir els seus objectius? Un xarlatà de la 
condició més baixa i mesquina, sense la gràcia, la intel·ligència o el 
prestigi  que  de  vegades  dissimulen  la  frivolitat!  El  senyor  Pardon 
evidentment també hi tenia interès, però hi havia alguna cosa en el seu 
aspecte que semblava indicar que la seva simpatia no seria perillosa.  
Era evident que es trobava al seu aire sota el sostre dels Tarrant,  i 
Olive féu el pensament que, encara que Verena li havia parlat molt  
d’ell, no li havia comunicat que fos tan íntim de la família. Més que 
res, li havia dit que de vegades la duia al teatre. En això Olive, fins a 
cert  punt,  hi  estava  d’acord;  ella  mateixa  havia  passat  una  fase 
(després de la mort del seu pare —la de la mare havia sobrevingut 
abans— quan comprà la caseta de Charles Street per començar a viure 
sola) durant la qual sortia amb homes per anar a llocs respectables de 
diversió. Per aquest motiu no la sobtà que Verena tingués aventures 
semblants; en realitat, jutjant per l’experiència pròpia, res no podia ser 
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menys arriscat que això. Els records que tenia d’aquestes experiències 
eren com d’alguna cosa solemne i edificant; recordava la sol·licitud 
que desplegava l’acompanyant (en poques ocasions la jove bostoniana 
semblà  treure’n  major  profit)  el  gaudi  de  tenir  altres  amigues 
assegudes a prop, amigues que, amb tota seguretat, ja sabien amb qui 
anava ella, les serioses discussions que es produïen en els entreactes 
en relació al comportament dels diversos personatges de l’obra i les 
paraules finals amb què, quan el jove la deixava davant de la porta, 
ella  li  recompensava  les  seves  atencions:  “Us  haig  d’agrair  aquest 
vespre  tan agradable”.  Sempre se  sentia  afectada quan ho feia;  els 
llavis se li encarcaraven mentre parlava. De fet tot allò tenia sempre 
una  certa  afectació;  resultava  evident  fins  i  tot  per  al  limitadíssim 
sentit de l’humor d’Olive. Potser no era tan rígid com anar al servei 
religiós dels vespres de King’s Chapel, però poc se’n faltava. Cert que 
no totes les noies  hi  anaven;  hi  havia famílies  que miraven aquest 
costum amb desgrat. Però això passava quan les noies no es portaven 
amb correcció; calia assegurar-se que no farien certes coses. Com a 
regla general, aquesta pràctica s’ajustava a les normes del decòrum; 
era un signe de cultura i de gustos mesurats. Tot això ho convertia en 
innocent per a Verena, la vida de la qual l’havia exposada a perills 
molt pitjors; però la qüestió tenia un altre caire, perillós des del punt 
de vista d’Olive, que hi projectava una ombra perpètua; la possibilitat  
que la noia s’embarqués amb algun jove ingenu en una expedició molt 
més llarga que un vespre. Estava aterrida, en una paraula, pel temor 
que  Verena  es  casés,  un  destí  al  qual  no  estava  gens  disposada  a 
lliurar-la; i això li feia mirar amb recel tota coneixença masculina. 

El senyor Pardon no era l’únic que coneixia; dos joves estudiants 
de Dret de Harvard es presentaren després del te en aquella mateixa 
ocasió.  Mentre  seien  allí,  Olive  es  preguntà  si  Verena  no  li  havia 
amagat  res,  si  no  era,  al  capdavall  (com  moltes  altres  noies  de 
Cambridge), una belle dels estudiants, un objecte de freqüentació per a 
sots-graduats.  Era natural  que als  voltants d’una gran universitat  hi 
hagués  noies  així,  amb  estudiants  rondant-les,  però  no  volia  que 
Verena en fos una. N’hi havia que rebien estudiants del darrer any i de 
tercer; d’altres eren accessibles per als de segon i primer. Certes noies 
distingien entre els estudiants de les diferents professions; n’hi havia 
un grup, fins i tot, que mantenia relacions immillorables amb els joves 
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que estudiaven per a sacerdots en aquella estrafolària barraqueta del 
final  de  l’Avinguda  de  la  Divinitat.  L’arribada  dels  nous  visitants 
provocà una agitació immensa  en la  senyora  Tarrant;  però  després 
d’haver fet canviar tothom de lloc dues o tres vegades, els presents 
formaren un cercle,  trencat  ocasionalment  pels  moviments  en totes 
direccions del seu marit, que, com que no tenia res a dir sobre cap 
tema, es posava a escoltar a una banda i altra bellugant lentament el 
cap  amunt  i  avall  i  contemplant  la  catifa  amb  un  aire  d’atenció 
superlativa. La senyora Tarrant preguntà als estudiants de Dret sobre 
la seva carrera i si tenien intenció de seguir-la seriosament; digué que 
considerava algunes lleis molt injustes i que esperava que intentessin 
millorar-les. Ella mateixa n’havia patit les conseqüències quan el seu 
pare  morí;  no  havia  obtingut  ni  la  meitat  dels  béns  que  hauria 
aconseguit amb unes altres lleis. Creia que haurien d’orientar-se als 
interessos públics, no pas per al benefici privat de la gent; semblava 
que  busquessin  sempre  la  manera  de  no  deixar-te  aixecar  el  cap  i 
d’envoltar-te de dificultats. De vegades considerava un miracle haver-
se’n sortit amb tantes lleis com hi havia; però era una prova que la  
llibertat es trobava pertot arreu, si sabies cercar-la. 

Els  dos  joves  estaven d’un  humor  excel·lent;  acolliren  aquestes 
sortides amb una alegria el sentit de la qual, bo i essent educada en la 
forma,  no  passà  per  alt  a  Olive.  Naturalment  parlaven  més  amb 
Verena que no pas amb la mare; mentre ho feien, la senyora Tarrant li 
explicà qui eren i  que, el més petit  dels dos, el  que no es veia tan 
pulcre,  havia  portat  l’altre,  el  seu  amic  personal,  per  presentar-lo. 
Aquest amic, el senyor Burrage, era de Nova York; era un home molt 
distingit,  se’l  veia  molt  per  Boston  (“No  tinc  cap  dubte  que  heu 
coincidit en algun lloc” digué la senyora Tarrant); la seva família era 
molt rica. 

—Bé, coneix molta gent d’aquesta —continuà la senyora Tarrant
—, però no estava satisfet; no coneixia ningú com nosaltres. Li va dir 
al senyor Gracie (el petit) que en sentia la necessitat; li semblava que 
no podia estar-se’n. Naturalment li vam dir al senyor Gracie que el  
portés. Bé, espero que li serveixi d’alguna cosa, n’estic segura. Diuen 
que està compromès amb la senyoreta Winkworth; no tinc cap dubte 
que ja sabeu qui vull dir. Però el senyor Gracie diu que no l’ha vista 
més de dues vegades. Així és com es deuen escampar els rumors entre 
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aquesta  mena  de  gent,  suposo.  Doncs  estic  contenta  de  no  ser  
d’aquesta condició, sigui com sigui la nostra! El senyor Gracie és molt 
diferent; és extremament vulgar, però crec que és molt docte. No el  
trobeu vulgar? Ah, no ho sabeu? Bé, suposo que no us importa, en 
deveu  veure  tants!  Però  haig  de  dir  que,  quan un  home  té  el  seu 
aspecte, el considero terriblement vulgar. Vaig sentir-ho dir al doctor 
Tarrant  la  darrera  vegada  que va  ser  aquí.  No nego que com més 
vulgars millor. Bé, no esperava que això fos una festa quan us vaig 
convidar. Em pregunto si no seria millor que Verena servís el pastís; 
als estudiants els sol agradar tant! 

Finalment  encomanaren  aquesta  tasca  a  Selah,  que,  després  de 
passar una bona estona fora, reapareixia amb un plat de llaminadures 
que presentà successivament a cada un dels presents. Olive veié que 
Verena  no  estalviava  els  somriures  al  senyor  Gracie  i  al  senyor 
Burrage;  s’havia  entaulat  una  conversa  d’allò  més  animada  i, 
especialment el darrer d’aquests dos cavallers, reia d’una manera molt 
afalagadora. Hom podria haver imaginat, simplement veient el grup, 
que la vocació de Verena era somriure i parlar a joves admiradors; 
això, és clar, ho podria haver imaginat una persona que no estigués tan 
segura del contrari com Olive, que tenia raons per saber que un “ésser 
dotat” ve al món amb un propòsit molt diferent, i que fer passar el 
temps d’una manera agradable a joves presumptuosos és l’últim deure 
que li pertoca a una persona proveïda del talent necessari per encarnar 
una causa. Olive intentava alegrar-se que la seva jove amiga tingués la 
riquesa d’esperit que fa agradable una dona sense segones intencions; 
pensava que Verena no tenia el més mínim grau de coqueteria, que 
només era encantadora i amable amb tothom, que la Natura li havia 
donat un bell somriure que ella dirigia imparcialment a tota mena de 
gent, tant homes com dones. Olive podia tenir raó, però cal confiar al 
lector que,  en realitat,  mai  no aconseguí  de saber,  pels seus propis 
mitjans, si Verena era o no era una coqueta. Aquesta possiblement mai 
no hauria pogut dir-li-ho (ni que ella ho hagués sabut, que no era així) 
i Olive, a l’estar-ne mancada, no podia mesurar en una altra dona el  
subtil desig femení d’agradar. Podia veure la diferència entre el senyor 
Gracie i el senyor Burrage; que la fastiguegés l’intent de la senyora 
Tarrant de remarcar aquesta diferència potser n’és una prova. Era un 
aspecte ben curiós del zel per la regeneració del seu sexe que les coses  
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dels homes fossin,  tal  vegada d’una manera global,  les que entenia 
millor! El senyor Burrage era un jove força atractiu, amb una cara 
intel·ligent,  riallera,  una  certa  fastuositat  en  el  vestir,  un  aire  de 
pertànyer a la societat que es passa la vida viatjant: es veia un home de 
món precoç i agradable, amb curiositat per les noves sensacions i amb 
totes les traces de ser un diletant. Com que sens dubte tenia el seu toc 
d’ambició i li agradava atorgar-se la capacitat d’apreciar el valor de 
les formes més humils,  s’havia ajuntat amb algú d’una personalitat  
potser més tosca però al mateix temps més aguda, un típic fill de la  
Nova Anglaterra, que tenia una ment més profunda que la seva i un 
humor molt més cínic, i que, havent conegut abans els Tarrant, s’havia 
proposat mostrar-li una cosa curiosa i típica del país, potser fins i tot 
fascinant.  El  senyor  Gracie  era  baix,  amb  el  cap  molt  gros;  duia 
ulleres, tenia un aspecte descurat, quasi rústic, i els seus llavis lletjos 
deien  coses  dignes  d’escoltar.  Verena  tenia  respostes  per  a  moltes 
coses, i un color agradable se li escampava per la cara mentre parlava. 
Olive s’adonà que se’n sortia quasi tan bé com un d’aquells cavallers 
havia pronosticat a l’altre. La senyoreta Chancellor sabia el que havia 
passat entre ells tan bé com si ho hagués sentit; el senyor Gracie havia 
promès que la faria parlar,  que ella justificaria la descripció que li  
n’havia fet  i  demostraria ser la persona més animada del seu món. 
Se’n riurien mentre marxaven tot encenent els cigars, i durant molts  
dies la seva conversa s’animaria amb referències a la “noia dels drets 
de la dona”. 

Era sorprenent la quantitat de maneres que tenien els homes de ser 
desagradables;  aquests  dos  eren  ben  diferents  de  Basil  Ransom,  i  
diferents l’un de l’altre, i tanmateix l’estil de cadascun representava 
un insult per a la seva feminitat. El pitjor del cas era que amb tota 
seguretat  Verena  no  s’adonaria  d’aquest  ultratge  i  que,  en 
conseqüència, no li desagradarien. Hi havia tantes coses que encara no 
havia après a desdenyar, malgrat l’esforç tenaç de la seva amiga per  
ensenyar-li’n!  Tenia  una  idea  vívida  (aquí  estava  el  prodigi)  de  la 
crueltat  dels homes,  de la seva injustícia immemorial;  però aquesta 
idea romania abstracta, platònica, i per tant no els detestava. De què 
servia tenir una visió aguda, inspirada, de la història del seu sexe (era, 
tal com havia pensat, exactament com la visió sobrenatural que havia 
tingut Joana d’Arc sobre l’estat de França), si no havia d’actuar en 
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conseqüència,  si  havia  de  comportar-se  com  una  noia  corrent, 
pusil·lànime i convencional? Havia quedat molt bé aquell primer dia 
dient que renunciaria; ¿feia la impressió, en un moment com aquell, 
d’una noia que hagués renunciat? Imagineu que aquest jove Burrage, 
brillant, alegre, amb les seves cadenes i anells i sabates polidíssimes, 
s’enamorés  d’ella  i  intentés  incitar-la,  amb  les  seves  grans 
possessions, a practicar renúncies d’altra mena —abandonar la seva 
tasca sagrada i anar-se’n amb ell a Nova York, a viure com a muller 
seva, en part tiranitzada i en part consentida, a la manera habitual dels 
Burrage!  Tot  això  resultava  tan  desconsolador  per  a  Olive  com el 
record  d’aquella  conversa  informal  durant  la  qual  Verena  li  havia 
comunicat la seva preferència per les “unions lliures”. Allò havia estat 
pura  frivolitat  juvenil;  no  sabia  què  deia.  Tot  i  que  havia  crescut 
enmig de gent que considerava normals tota mena de degeneracions, 
havia  conservat  la  innocència  consumada  de  la  noia  americana, 
aquella  innocència  que  estava  per  damunt  de  totes,  car  havia 
sobreviscut a l’abolició de murs i tanques; i de les diverses opinions 
de Verena que avalaven aquesta qualitat, aquest comentari sorprenent 
n’era certament la més destacada.  Implicava,  nogensmenys,  que les 
unions d’una o altra mena comptaven amb la seva aprovació,  i  no 
excloïa els perills que podien provocar els contactes amb homes joves 
a la recerca de sensacions noves.

XVI

El  senyor  Pardon,  pel  que  Olive  observà,  quedava  una  mica 
desplaçat; però no era una persona que es deixés descoratjar. Anà a 
seure  al  costat  de  la  senyoreta  Chancellor  i  encetà  una  conversa 
literària: li preguntà si seguia algun dels serials de les revistes. Quan 
ella  li  digué que no seguia  mai  res  d’aquest  tipus,  emprengué una 
defensa del sistema dels serials, per la qual cosa ella li recordà que no 
hi havia fet cap atac. No es desanimà per aquesta rèplica, sinó que 
decantà  hàbilment  la  conversa  cap  al  tema  de  Mount  Desert; 
evidentment, conversar sobre algun tema era una necessitat inherent a 
la  seva  manera  de  ser.  Parlava  amb gran  rapidesa  i  suavitat,  amb 
paraules i fins i tot frases imperfectament formades; hi havia una certa 
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insipidesa  en  el  seu  to  afable,  i  usava  sovint  exclamacions  com: 
“Valga’m Déu!” o “Misericòrdia tinguem!”, no gaire corrents en un 
sexe que tendeix al  llenguatge groller.  Tenia  unes  faccions petites, 
belles,  remarcablement ben proporcionades,  ulls  atractius,  un bigoti 
que s’acariciava sovint, un aire jovenívol poc en consonància amb els 
seus  cabells  grisos  i  una  manera  de  tractar  la  gent  excessivament 
familiar,  tendència pròpia de la seva carrera de periodista. Els seus 
amics sabien que, a despit de la finor i de la verbositat, era el que se  
sol  anomenar  un  home  actiu;  la  seva  aparença  era  perfectament 
compatible  amb una  àmplia  tasca  literària.  Caldria  explicar  que  la 
major  part  d’aquests  amics  atribuïen  a  aquella  paraula  el  mateix 
significat que Selah Tarrant: un estat de contacte íntim amb els diaris i 
el conreu de les grans arts de la publicitat. Per a aquest fill ingenu de  
la seva època tota distinció entre la persona i  l’artista havia deixat 
d’existir; l’escriptor era persona, la persona tema per als diaris, i tot i  
cadascú  era  cosa  de  tothom.  Per  a  ell  tot  es  relacionava  amb  la 
impremta,  i  imprimir  significava  simplement  publicar  informació 
il·limitada, ràpida, abusiva quan calia, i quan no calia també, sobre tot 
el que passava als seus conciutadans. Es ficava d’una manera ofensiva 
en  la  vida  privada  i  aparença  personal  amb  la  consciència  més 
tranquil·la  del  món. El  seu credo, una vegada més,  era el  credo de 
Selah Tarrant: sortir en els diaris era una condició per a la felicitat, i 
caldria ser molt primmirat per discutir els termes del privilegi. Era un 
enfant de la balle, com diuen els francesos; havia començat la carrera 
a l’edat de catorze anys anant als hotels a recollir informació en els 
grans llibres de registre engreixinats de sobre els taulells de marbre; i 
podia sentir-se orgullós d’haver contribuït a la seva manera, en nom 
d’una atenta opinió pública, orgull de tot estat democràtic, a impedir 
als  ciutadans  americans  la  possibilitat  de  viatjar  clandestinament. 
D’aquell moment ençà havia pujat nous esglaons en la mateixa escala; 
era  l’entrevistador  jove  més  brillant  de  tota  la  premsa  de  Boston. 
Especialment tenia un gran èxit fent parlar les dames; havia condensat 
taquigràficament moltes de les dones més cèlebres del seu temps –tot i 
que algunes eren força voluminoses— i d’ell  es deia que tenia una 
manera molt suggerent de complimentar les prime donne i les actrius, 
l’endemà de la seva arribada, o de vegades el mateix vespre, mentre 
els  pujaven l’equipatge.  Només tenia vint-i-vuit  anys i,  malgrat  els 
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cabells canosos, era un jove plenament modern; mai no li havia passat 
pel cap deixar de treure profit de totes i cada una de les comoditats 
modernes. Contemplava la missió de la humanitat sobre la terra com 
un inacabable desplegament de telegrames; per a ell tot s’assemblava, 
no  tenia  cap  sentit  de  la  proporció  ni  de  la  qualitat;  l’únic  que  li 
causava  un  sentiment  proper  al  respecte  eren  les  novetats  més 
flamants. Era un objecte d’extremada admiració per a Selah Tarrant, 
que el creia amo de tots els secrets de l’èxit, i quan la senyora Tarrant  
comentava (i ho havia fet més d’un cop) que semblava que el senyor 
Pardon anés darrere de Verena, declarava que, si era així, seria un dels 
pocs joves amb qui no li molestaria tenir aquesta relació, un dels pocs 
a qui estaria disposat a permetre que tractés amb ella. Tarrant estava 
convençut que si  Matthias Pardon demanava la mà de Verena seria 
amb vistes a promocionar-la públicament; i l’avantatge per a la noia 
de tenir  un marit  que al mateix temps fos periodista, entrevistador, 
productor, agent comercial, que tingués influència sobre els principals 
rotatius,  que  la  cobriria  de  lloances  i l’entrenaria  científicament... 
l’atractiu  de  tot  això,  com  diem,  era  massa  obvi  per  d’insistir-hi. 
Matthias tenia una opinió pobra de Tarrant, el considerava un home 
bastant de segona línia, un partidari de les causes perdudes. Tenia la 
sensació d’estar enamorat de Verena, però la seva passió no era pas 
gelosa i comportava una notable disposició a compartir l’objecte del 
seu afecte amb el poble americà. 

Parlà a Olive durant una estona sobre Mount Desert, li digué que 
en els seus reportatges havia descrit la clientela dels diferents hotels.  
Assenyalà,  tanmateix,  que  avui  en  dia  un  corresponsal  havia  de 
suportar la competència de les dones de lletres; la mena d’articles que 
elaboraven aquestes de vegades trobava una bona acollida als diaris. 
Suposava que devia estar contenta, de sentir-ho: sabia que estava tan 
interessada a obtenir via lliure per a les dones! És clar que eren unes 
corresponsals encisadores; copsaven aspectes interessants en un obrir i 
tancar d’ulls;  ben poca cosa podia escapar al seu escrutini;  et  calia 
anar llest si volies arribar-hi primer. Naturalment, tenien un estil molt 
més familiar; i aquest era el tipus de literatura que semblava atreure 
més avui en dia; però només escrivien el que volien llegir les dones. 
Prou  sabia  que  existien  milions  de  lectores;  ell,  en  canvi,  no 
s’adreçava  exclusivament  a  la  població  femenina;  ell  intentava 
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incloure coses que interessessin ambdues bandes. Quan hom llegia el 
reportatge d’una dona, ja podia saber per endavant el que hi trobaria. 
En canvi, el que ell intentava era que no se’n tingués la més mínima 
idea;  sempre  volia  aconseguir  alguna  cosa  que  sobtés.  El  senyor 
Pardon no era pas presumptuós, o almenys no n’era pas més del que 
convé quan joventut i èxit van plegats, i era natural que no sabés en 
quina disposició l’escoltava la senyoreta Chancellor. Com que estava 
al corrent que era una dona culta, el seu desig era donar-li allò que 
devia esperar. Ella el considerava molt inferior; havia sentit dir que 
era extremament brillant, però probablement es tractava d’algun error; 
no podia representar cap perill per a Verena un home que tenia una 
visió  de  safareig  de  les  grans  tendències.  A  més,  el  seu  grau 
d’instrucció era molt baix, i creia, o almenys esperava, que Verena 
estava immersa en un procés d’instrucció (sota la seva pròpia direcció) 
que li permetria descobrir-ho pel seu compte. Olive estava en peu de 
guerra contra la frivolitat, contra la bona fe dels criteris del seu temps; 
molts li semblaven febles fins a la imbecil·litat, mancats de mesura i 
de discerniment, sobrecarregats de valoracions en superlatiu, encantats 
de deixar-se entabanar. L’època li semblava relaxada i amoral, i crec 
que confiava en la influència del gran element femení per fer-la sentir  
i parlar amb més profunditat. 

—És ben bé  un  privilegi,  sentir-vos  parlar  a  vosaltres  dos  —li 
digué la senyora Tarrant—; és el  que jo anomeno una conversa de 
debò. No passa sovint, de tenir-ne tanta a mà; em fa venir ganes de 
ficar-m’hi.  Amb prou feines sé cap a quina banda escoltar;  Verena 
sembla passar-s’ho tan bé amb aquests senyors! Vaig pescant el que 
diuen a un costat i a l’altre; tinc la sensació de no donar l’abast. Potser 
hauria de concedir més atenció al senyor Burrage; no vull que es pensi 
que no som tan amables com a Nova York. 

Decidí atansar-se al trio de l’altra banda de la sala, perquè s’havia 
adonat (i esperava que la senyoreta Chancellor no ho hagués fet) que 
Verena  estava  fent  tot  el  que  podia  per  convèncer  els  seus  dos 
companys que anessin a parlar  amb la  seva estimada amiga,  i  que 
aquests  joves  poc  escrupolosos,  després  d’una  ullada  per  sobre 
l’espatlla,  semblaven implorar  que els  eximís  d’aquesta  obligació i 
insinuaven que no era per això que havien vingut. Selah tornà a anar-
se’n de la sala amb el seu repertori de pastissos i el senyor Pardon 
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començà a parlar a Olive de Verena, a dir que no podia expressar tot 
el que sentia davant l’interès que Olive es prenia per ella. Olive no 
veia per què havia de sentir ni dir res, i respongué amb sequedat; però 
el pobre jove, sense saber on es ficava, indicà que esperava que ella no 
exercís cap influència per impedir a la senyoreta Tarrant posar-se a 
l’altura  que  li  corresponia.  Trobava  que  esperaven  massa;  la  volia 
veure a primera fila; volia veure-li el nom en cartells de la mida més 
gran i el retrat als aparadors de les botigues. Tenia geni, sens dubte, i 
crearia  un estil  totalment  nou.  Tenia  encís,  i  avui  en dia  això feia 
molta falta en el camp de les idees noves. N’hi havia tantes que havien 
fracassat per estar-ne mancades! Calia portar-la directament al davant 
de  tot;  calia  que  pugés  fins  al  capdamunt.  Convenia  actuar  amb 
audàcia; no entenia què esperaven. Suposava que no esperarien fins 
que tingués cinquanta anys; de velles, en aquell camp, ja n’hi havia 
prou. Sabia que la senyoreta Chancellor apreciava el valor de la seva 
joventut, perquè Verena li ho havia dit. El seu pare era terriblement 
aturat i l’hivern ja declinava. El senyor Pardon arribà a dir que si el  
doctor Tarrant no trobava la manera de fer alguna cosa, a ell mateix li 
vindrien ganes de ficar-s’hi. Al mateix temps expressà l’esperança que 
Olive  no  tingués  intenció  d’usar  la  seva  influència  per  retardar 
l’aparició de Verena; també esperava que no considerés que insistia 
massa.  Sabia  que  aquest  era  un  retret  que  la  gent  solia  fer  als 
periodistes: que tenien molta tendència a passar-se de ratlla.  L’únic 
que el preocupava era que no demostressin prou vivacitat els que es 
trobaven més a prop de Verena del que ell estaria mai. Sabia que havia 
intervingut  en  dos  o  tres  salons  des  d’aquell  vespre  a  casa  de  la 
senyoreta Birdseye, i  havia sentit  parlar de la meravellosa ocasió a 
casa de la mateixa senyoreta Chancellor,  a  la qual  havien convidat 
tantes famílies importants per tal de conèixer-la. (Això era una al·lusió 
a un petit àpat que havia ofert Olive, durant el qual Verena adreçà un 
discurs  a  una  dotzena  de  matrones  i  solterones  seleccionades  per 
l’amfitriona amb infinites consideracions i molts escrúpols morals; un 
reportatge de l’acte, presumiblement de la mà del jove Matthias, que 
evidentment  no  hi  havia  assistit,  aparegué  amb  una  promptitud 
extraordinària en un diari  del vespre).  Fins aquí tot estava molt bé, 
però ell volia alguna cosa a un altre nivell, alguna cosa tan gran que 
obligués  la  gent  a  fixar-s’hi.  Aleshores,  abaixant  una  mica  la  veu, 
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digué de què es tractava: una conferència al Music Hall, a cinquanta 
cèntims l’entrada,  sense el  seu pare,  pel  seu propi  compte.  Abaixà 
encara més la veu i  féu a la senyoreta Chancellor una confidència, 
després  d’assegurar-se  que  Selah  encara  era  fora  i  que  la  senyora 
Tarrant  preguntava al  senyor Burrage si  feia moltes visites aquí on 
vivia  ara.  La  realitat  era  que  Verena  volia  “desprendre’s” 
completament del seu pare; que no volia que papallonegés al voltant 
d’ella abans de cada actuació; allò no hi afegia el més mínim atractiu. 
El  senyor  Pardon  expressà  la  seva  convicció  que  la  senyoreta 
Chancellor hi estava d’acord, la qual cosa representà per a Olive un 
gran esforç, de tan petit que era el seu desig de coincidir en res amb el 
senyor Pardon, d’admetre que tenien la mateixa opinió al respecte. Li 
preguntà, amb una certa fredor i arrogància —no la féu avergonyir 
gens ni mica, ara—, si tenia gaire interès per millorar la situació de les  
dones. Aparentment, el jove trobà la pregunta abrupta i  inoportuna; 
baixava d’una alçària amb la qual no estava acostumat a tractar. Però 
estava  habituat  a  les  reaccions  ràpides  i  l’intens  desconcert  que  li  
causà només durà un instant; després respongué: 

—Oh,  no  hi  ha  res  que  jo  no  faria  per  les  dames;  doneu-me 
simplement una oportunitat i ho veureu. 

Olive restà silenciosa un moment. 
—El que vull  dir  és...  si  la  vostra simpatia és  una simpatia pel 

nostre sexe o bé un interès particular per la senyoreta Tarrant. 
—Bé, la simpatia és simplement simpatia... això és tot el que puc 

dir. Inclou la senyoreta Verena i inclou totes les altres... llevat de les 
reporteres —afegí  el  jove  amb un  to  de  facècia,  que  tal  com ell  
percebé immediatament, Olive no copsà. No tingué pas més èxit en 
continuar—: Us inclou fins i tot a vós, senyoreta Chancellor.

Olive es posà dreta, dubtant; volia marxar, però no podia suportar 
la idea de deixar que s’aprofitessin de Verena, tal com li semblava que 
passaria després que se n’hagués anat, tal com realment ja havien fet 
aquells joves ofensius.  Tenia també l’estranya sensació que la seva 
amiga l’havia oblidada durant la darrera mitja hora, que no s’havia 
ocupat  d’ella,  que  havia  posat  una  barrera  entre  elles  dues  —una 
barrera  d’amples  esquenes  masculines,  de  rialles  que  vorejaven  la 
frontera  del  mal  gust,  de  mirades  somrients  a  través  de  la  sala,  
dirigides a Olive, que semblaven més aviat desconnectar-la del que 
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passava a l’altra banda que no pas convidar-la a prendre-hi part. Que 
Verena s’adonés que la senyoreta Chancellor no estaria  en contacte, 
com  deia  el  seu  pare,  en  el  grup  on  aquells  joves  faceciosos 
dominaven la situació, no era cap descobriment; la pobra noia hauria 
hagut  d’endevinar  que  mantenir-se  apartada  de  tal  companyia 
difícilment li podia resultar més agradable que veure-s’hi arrossegada. 
Les pitjors aprensions d’aquesta jove dama quedaren justificades en 
sentir  que  la  senyora  Tarrant  li  pregava  que  no  se  n’anés,  que  el 
senyor  Burrage  i  el  senyor  Gracie  intentaven  convèncer  Verena 
d’oferir-los una petita mostra de la seva eloqüència, i  estava segura 
que  la  filla  hi  accediria  en  un  moment  si  la  senyoreta  Chancellor 
l’ajudava  a  decidir-se.  Calia  confessar-ho,  la  senyoreta  Chancellor 
tenia més poder sobre ella que ningú altre; tanmateix, el senyor Gracie 
i el  senyor Burrage l’havien posada tan nerviosa que tenia por que 
seria un intent del tot infructuós. Tot el grup s’havia aixecat, i Verena 
s’acostà a Olive amb les mans esteses i cap senyal de remordiments en 
la seva cara radiant. 

—Sé que t’agrada tant que parli... intentaré dir alguna cosa si tu ho 
vols. Però tinc por que no hi hagi prou gent; no puc fer gran cosa amb 
un públic tan petit. 

—Llàstima de no haver portat alguns amics nostres... haurien estat 
encantats de venir si n’haguessin tingut oportunitat —digué el senyor 
Burrage—. Hi ha un immens desig a tota la universitat de sentir-vos, i 
no  trobareu  enlloc  un  públic  tan  ben  disposat  com  els  homes  de 
Harvard.  Gracie  i  jo  només  en  som dos,  però  Gracie  val  per  una 
multitud i estic segur que ell dirà el mateix de mi. —El jove digué 
aquestes paraules d’una manera àgil i deseixida, somrient a Verena i  
fins  i  tot  una mica a  Olive,  amb un aire  de persona a  qui  tothom 
reconeix una mestria en l’art de bromejar. 

—El senyor Burrage encara escolta millor que no parla —declarà 
el seu company. Tenim el costum d’escoltar conferències, com sabeu. 
Rebre’n una de vós seria realment de profit. Estem tan immersos en la 
ignorància i el prejudici! 

—Ah, els meus prejudicis —continuà Burrage—; si els poguéssiu 
veure... us asseguro que són una cosa monstruosa! 

—Doneu-los  una  bona  lliçó,  que  els  deixi  sense  alè  —exclamà 
Matthias Pardon—. Si voleu una oportunitat per actuar a Harvard, ara 
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és el moment. Aquests senyors duran la notícia; és justament el que us 
convé per aconseguir-ho. 

—No sé  què  prefereixes  —digué  Verena  mirant  encara  els  ulls 
d’Olive. 

—Estic convençuda que la senyoreta Chancellor ho troba molt bé 
—indicà la senyora Tarrant amb molta seguretat. 

Selah havia reaparegut;  la  seva figura altiva, expectant,  quedava 
enquadrada pel marc de la porta. 

—Vols intentar-ho amb una mica d’inspiració? —preguntà mirant-
se el cercle amb una expressió engrescadora. 

—Ho  faré  sola,  si  ho  prefereixes  així  —digué  Verena  per 
tranquil·litzar  la seva amiga—. Podria ser  una bona oportunitat  per 
intentar-ho sense el pare. 

—No deus  pas  voler  dir  que  ho  faràs  sense  ajut  —exclamà  la 
senyora Tarrant amb consternació. 

—Oh,  us  ho  suplico,  oferiu-nos  el  programa  sencer...  no  ens 
n’escatimeu cap part important! —se sentí pregar el senyor Burrage. 

—El meu únic interès és fer-la parlar —digué Selah defensant la 
seva integritat—. Me’n desentenc completament si us sembla que això 
no li dóna energia. No tinc cap desig de desviar l’atenció sobre les 
meves pobres habilitats —declarà adreçant-se pel que semblava a la 
senyoreta Chancellor. 

—Oh,  es  veurà  més  la  inspiració  si  no  la  toqueu  —li  digué 
Matthias  Pardon—.  Semblarà  que  baixi  directament  de...  d’allà  on 
sigui que baixa. 

—Sí,  nosaltres  no  volem  pas  dir  això  —murmurà  la  senyora 
Tarrant. 

Aquesta petita discussió havia fet pujar la sang a la cara d’Olive; 
sentia que tots els presents la miraven a ella —Verena més que ningú
— i que tenia l’oportunitat d’obtenir un control més absolut sobre la 
noia. Aquesta possibilitat la contorbava; a més, no li agradava, en cap 
situació, sentir-se tan important. Però tot el que s’havia dit allí havia 
estat poca-solta i vulgar; aquell  lloc semblava atapeït  de la mateixa 
atmosfera de la qual desitjava arrencar Verena. La tractaven com un 
espectacle,  com un  entreteniment  social,  i  aquells  dos  joves  de  la 
universitat es reien d’ella desvergonyidament. Allò no era el que li  
pertocava i Olive la salvaria. Verena era tan senzilla que amb els seus 
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propis  ulls  no ho podia  veure;  era  l’únic  esperit  pur  d’aquell  grup 
odiós. 

—Vull que t’adrecis a públics que valguin la pena... que convencis 
gent  seriosa  i  sincera  —Olive  mateixa,  en  parlar,  sentí  un  gran 
tremolor  en  la  veu—.  La  teva  missió  no  és  exhibir-te  com  a 
passatemps per a individus, sinó arribar al cor de les comunitats, de les 
nacions. 

—Estimada  senyora,  estic  segur  que  la  senyoreta  Tarrant 
m’arribarà al cor! —objectà el senyor Burrage amb galanteria. 

—L’únic  que  veig  és  que  no  us  fa  justícia,  joves  —digué  la 
senyora Tarrant amb un sospir. 

Verena,  separant-se  un  moment  de  la  seva  amiga,  es  dirigí  al 
senyor Burrage amb un somriure: 

—No crec que tingueu cor, i no hi donaria gaire importància, si en 
tinguéssiu! 

—No us podeu imaginar de quina manera la vostra forma de dir-ho 
augmenta el meu desig de sentir-vos parlar. 

—Fes el que vulguis, estimada —digué Olive quasi inaudiblement
—. El meu carruatge deu ser aquí... us haig de deixar, en qualsevol 
cas. 

—Ja veig que no ho vols —digué Verena perplexa—. Si t’agradés 
et quedaries, oi? 

—No sé què faria.  Vine fora amb mi! —digué Olive quasi amb 
fúria. 

—Però  els  deixareu  marxar  sense  haver  millorat  gens!  —digué 
Matthias Pardon. 

—Crec  que  serà  millor  que  vingueu  una  altra  nit  —suggerí 
pacíficament  Selah,  però  amb  un  significat  que  Olive  copsà 
perfectament. 

El senyor Gracie semblava inclinat a protestar de la manera més 
enèrgica: 

—Mireu, senyoreta Tarrant; voleu redimir Harvard College o no 
voleu? —demanà arrufant còmicament les celles. 

—No sabia que vosaltres fóssiu Harvard College —replicà Verena 
amb la mateixa comicitat. 
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—Em fa por que quedareu ben decepcionats d’aquest  vespre,  si 
esperàveu veure les nostres idees —digué la senyora Tarrant al senyor 
Gracie amb un aire de solidaritat impotent. 

—Doncs bona nit, senyoreta Chancellor —continuà—; espero que 
dugueu un bon abric. Deveu pensar que escoltem molt el que dieu, en 
aquesta casa. Molta gent no hi té inconvenient. Hi ha un foradet allà  
baix a l’entrada; em sembla que el doctor Tarrant no va recordar-se  
d’avisar l’home que ho ha d’adobar. Em fa por que us penseu que 
estem massa engrescats amb les nostres il·lusions. Bé, ens ha agradat 
veure-us a casa nostra; quasi em vénen ganes d’alternar. Heu vingut 
en un cotxe de rodes? Jo no puc suportar el trineu; em mareja. 

Aquesta fou la resposta de l’amfitriona al brevíssim comiat de la 
senyoreta  Chancellor,  pronunciat  mentre  les  tres  dones  es  dirigien 
juntes cap a la porta de sortida. Olive havia sortit del salonet amb una 
mena d’embranzida  cega,  desafiant;  no  havia  dedicat  cap salutació 
perceptible a la resta de gent. Quan estava tranquil·la observava molt 
bones maneres, però quan es posava nerviosa cometia omissions que li 
tornaven al cap, magnificades, en les visions nocturnes. De vegades li 
provocaven remordiment,  de vegades sensació de triomf;  en aquest 
cas  sentí  que,  a  sang  freda,  no  hauria  pogut  comportar-se  d’una 
manera tan justa i vindicativa. Tarrant volia acompanyar-la fins a baix, 
més  enllà  del  pati,  on  tenia  el  carruatge;  li  recordà  que  havien 
escampat cendra pels taulons expressament. Però ella li demanà que la 
deixés sola, quasi  l'empenyé enrere;  s’endugué Verena enmig de la 
frescor de la nit i tancà la porta de la casa darrere d’ella. Hi havia un 
cel esplèndid, d’un blau fosc i platejat, una volta centellejant d’hivern 
on les  estrelles  semblaven una miríada de punts  de gel.  L’aire  era 
silenciós i penetrant, i la visió imprecisa de la neu donava a l’exterior 
un aspecte cruel. Olive sabia ara d’una manera concreta quina era la 
promesa que volia arrencar de Verena; però feia massa fred, només 
podia  retenir-la  allí  sense  capell  un  instant.  La  senyora  Tarrant, 
mentrestant,  comentava  al  saló  que  semblava  que  no  confiés  en 
Verena ni  per deixar-la amb els seus pares; i  Selah insinuà que,  si  
rebia  una  invitació  apropiada,  la  seva  filla  se  sentiria  molt  feliç 
d’adreçar-se a tot el Harvard College. El senyor Burrage i el senyor 
Gracie  digueren  que  la  convidarien  immediatament,  en  nom de  la 
Universitat;  i  Matthias  Pardon pensà (i  declarà)  amb joia  que això 
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seria  una  notícia  de  debò.  Però  afegí  que  la  senyoreta  Chancellor 
representaria un inconvenient; aquesta era evidentment la convicció de 
tothom. 

—Veig que estàs enfadada per alguna cosa —digué Verena a Olive 
mentre eren allí, sota la celístia—. Espero que no sigui per mi. Què he 
fet? 

—No estic enfadada...  estic inquieta. Tinc tanta por de perdre’t! 
Verena, no em fallis... no em fallis! —deia Olive en veu baixa, amb 
una mena de passió. 

—Fallar-te? Com et puc fallar? 
—No pots, és evident que no pots. La teva estrella et guia. Però no 

te’ls escoltis. 
—A qui et refereixes, Olive? Als meus pares? 
—No,  i  ara;  no  són  els  teus  pares  —respongué  la  senyoreta 

Chancellor amb una mica de brusquedat.  Féu una pausa i  aleshores 
digué—: No em preocupen els teus pares. T’ho havia dit; però ara que 
els he vistos (tal com ells desitjaven, com desitjaves tu, però no jo) no 
em preocupen; cal que ho repeteixi, Verena. Seria deshonest per part  
meva si t’ho deixés creure. 

—Olive! —murmurà Verena com si intentés, a despit de la tristesa 
que li produïa aquesta declaració, fer justícia a la imparcialitat de la 
seva amiga. 

—Sí, sóc dura; potser cruel; però hem de ser dures si ens en volem 
sortir. No escoltis els joves quan intenten burlar-se de tu i confondre’t. 
A ells no els importes; no els importem. Només els importa el seu 
plaer, el que ells creuen que és el dret del més fort. El més fort? No 
n’estic pas tan segura! 

—Alguns es preocupen tant (o fan creure que es preocupen) per 
nosaltres! —digué Verena amb un somriure que, en plena foscor, es 
notà imprecís. 

—Sí,  si  ho  abandonem tot.  Ja  t’ho  he  demanat  alguna  vegada: 
penses abandonar? 

—Vols dir abandonar-te a tu? 
—No, abandonar totes les nostres germanes malaurades... totes les 

nostres  esperances  i  propòsits...  tot  el  que  creiem  sagrat  i  digne 
d’omplir la nostra vida. 
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—Però ells no ho volen pas, Olive. —El somriure de Verena es 
concretà més i afegí—: No volen pas tot això! 

—Bé, doncs, entra i parla per a ells... i canta per a ells... i balla per 
a ells! 

—Que ets cruel, Olive! 
—Sí que en sóc. Però promet-me una cosa i seré... tan tendra!
—Quin lloc tan estrany per fer promeses —digué Verena mirant 

amb esgarrifança la nit entorn d’ella. 
—Sí, sóc terrible; ja ho sé. Però promet-m’ho —i Olive atragué la 

noia amb una mà, posà entorn d’ella un plec del mantell que li venia 
ample sobre el cos magre i, retenint-la amb l’altra, mentre ella se la  
mirava amb un aire suplicant i dubitatiu, repetí—: Promet. 

—És alguna cosa terrible? 
—No escoltar-te’ls mai, no deixar-te entabanar mai... 
En aquell moment s’obrí altre cop la porta de la casa i la llum del 

rebedor es projectà sobre el pòrtic. Matthias Pardon era al llindar, i 
Tarrant i la seva muller, amb els altres dos visitants, semblaven haver 
vingut també a veure què retenia Verena. 

—Sembla que hàgiu començat una mena de conferència aquí fora 
—digué el senyor Pardon—. Hauríeu de vigilar o us glaçareu juntes. 

La mare de Verena li recordà que podia arreplegar una pulmonia, 
però aquesta ja havia sentit perfectament, tot i que pronunciades en un 
to  molt  baix,  les  darreres  cinc  paraules  d’Olive,  que  ara  la  deixà 
bruscament i marxà lleugera pel camí que la dugué de l’entrada fins al 
carruatge  que  l’esperava.  Tarrant  s’afanyà  a  encalçar  la  senyoreta 
Chancellor per ajudar-la; els altres s’endugueren Verena cap a dins de 
casa. “Promet que no et casaràs!”, això era el que li ressonava en la 
ment confusa, i encara s’hi repetia quan el senyor Burrage tornà a la 
càrrega demanant-li si no voldria, almenys, concretar algun vespre per 
venir a escoltar-la. Sabia que la injunció d’Olive no hauria d’haver-la 
agafada desprevinguda; ja l’havia notada en l’ambient; hauria dit en 
qualsevol moment, si li ho haguessin preguntat, que no creia que la  
senyoreta  Chancellor  volgués  veure-la  casada.  Però  la  idea, 
pronunciada  tal  com la  seva  amiga  l’havia  pronunciada,  tenia  una 
nova solemnitat, i l’efecte d’aquella conversa, ràpida i tempestuosa, 
fou de posar-la nerviosa i impacient, com si hagués tingut una visió 
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imprevista del futur. I era ben paorós, encara que representés el destí 
que desitjava. 

Quan  els  dos  joves  universitaris  insistiren  en  la  petició,  ella 
preguntà, amb una rialla que els sorprengué, si volien “burlar-se’n i  
confondre-la”.  Se  n’anaren  assentint  a  la  darrera  observació  de  la 
senyora  Tarrant:  “Em  fa  por  que  no  ens  deveu  entendre  del  tot,  
encara”.  Matthias  Pardon  es  quedà;  el  pare  i  la  mare  de  Verena,  
expressant la total confiança que els disculparia, se n’anaren al llit i el 
deixaren allí  assegut.  Hi  restà  encara  una  bona estona,  prop  d’una 
hora, i digué coses que van fer pensar a Verena que a ell, potser, li  
agradaria casar-s’hi. Però mentre l’escoltava, molt més abstreta que de 
costum, s’adonà que no hi hauria dificultat a fer la promesa a Olive 
pel que a ell es referia. Era molt agradable i sabia molt de tot, o més 
aviat de tothom, i la transportaria al bell mig de la vida social. Però no 
tenia pas ganes de casar-s’hi, i quan se n’hagué anat, reflexionà que, 
ben mirat, no volia casar-se amb ningú. Per tant seria fàcil, després de 
tot, fer a Olive aquella promesa, i es posaria tan contenta!

XVII

Quan Verena tornà a veure Olive li digué que estava disposada a 
fer  la  promesa  que  li  havia  demanat  l’altra  nit.  Però,  amb  gran 
sorpresa  per  part  de  Verena,  Olive  li  contestà  amb  una  pregunta 
destinada a frenar aquella precipitació. La senyoreta Chancellor aixecà 
un dit en senyal d’avís; tenia un aire de dissuasió quasi tan solemne 
com  el  de  la  seva  anterior  peremptorietat;  la  seva  impaciència 
apassionada semblava haver deixat pas a altres consideracions, haver 
quedat  substituïda per  la  resignació que ve després  d’una profunda 
reflexió. Certament en aquest cas anava tenyida de tanta amargor com 
podia permetre’s una jove dama que cultivava amb ardor una gran fe. 

—No vols cap promesa, Olive? —preguntà Verena—. Però, Olive, 
com canvies! 

—Estimada criatura, ets tan jove... tan singularment jove! Jo tinc 
mil anys; he viscut durant generacions... durant segles. Sé el que sé 
per experiència; tu ho coneixes amb la imaginació. Això no està renyit 
amb el fet de ser la criatura pura i brillant que ets. Jo constantment 

121



oblido la diferència entre nosaltres: que tu encara ets un simple infant, 
tot i que un infant destinat a coses importants. Ho vaig oblidar l’altra 
nit, però d’aleshores ençà m’ha vagat de recordar-ho. Has de passar 
per  una  certa  fase,  i  seria  una  equivocació  per  part  meva  intentar 
suprimir-la. Ara ho tinc clar; veig que va ser la meva gelosia el que va 
parlar: la meva inacabable i insaciable gelosia. Ja n’hi ha prou: no vull 
donar a ningú el dret de dir que és una cosa pròpia de les dones. No 
vull  la  teva signatura;  només vull  la  teva confiança:  només el  que 
flueix d’aquest sentiment. Espero amb tot el meu cor que no et casis; 
però si no ho fas no ha de ser perquè m’ho hagis promès. Ja saps què 
penso; que es fa una cosa noble quan un hom es sacrifica per un gran 
fi. Els sacerdots (quan eren sacerdots veritables) no es casaven mai, i  
el que tu i jo somiem de fer ens demana una mena de sacerdoci. Em 
semblaria molt pobre (essent l’amistat i la fe i la caritat les ocupacions 
més  interessants  del  món)  algú  a  qui  aquesta  combinació  no  li 
semblés, per ella mateixa, una dedicació suficient per omplir la vida. 
A tots els homes que he conegut els importa un rave, en el fons, el que 
intentem aconseguir. Ho odien, ho menyspreen; intentaran destruir-ho 
de seguida que puguin. Sí, és clar, ja sé que hi ha homes que fan veure 
que s’hi interessen; però no són homes de debò, i ni tan sols em fiaria 
d’ells! I quant als homes que una gosaria mirar...  amb aquests,  per 
descomptat, hi tenim una guerra declarada. No vull dir que no hi hagi 
homes  que  desitgen  protegir-nos  una  mica,  tustar-nos  l’esquena  i 
recomanar unes quantes concessions moderades; dir que hi ha dos o 
tres  punts  en  els  quals  la  societat  no  ha  estat  del  tot  justa  amb 
nosaltres. Però qualsevol home que faci veure que accepta el nostre 
programa de cap a peus, tal com tu i jo l’entenem, per pròpia voluntat, 
sense que se l’hi obligui... una persona així simplement projecta trair-
nos. Hi ha quantitat d’homes que estarien contents d’aturar-te la boca 
besant-te-la. Si algun dia esdevens perillosa per al seu egoisme, per als 
seus interessos ocults, per a la seva immoralitat (tal com prego al cel 
cada dia, estimada amiga, que puguis esdevenir), li vindrà molt bé a 
un d’ells  poder-te convèncer que t’estima.  Aleshores veuràs què fa 
amb tu, i que lluny el porta el seu amor! Seria un dia trist per a tu i per  
a mi i per a totes nosaltres si t’arribessis a creure alguna cosa d’aquest 
tipus. Ja veus que ara estic molt tranquil·la; ho he rumiat bé. 

Verena l’havia escoltada amb la mirada concentrada: 
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—Veritablement, Olive, tu també ets una oradora! —exclamà—. 
Em passaries la mà per la cara, si volguessis. 

La  senyoreta  Chancellor  agità  el  cap  amb  una  malenconia  no 
exempta de tendresa: 

—Puc  parlar-te  a  tu;  però  això  no  és  una  prova.  Les  mateixes 
pedres del carrer (totes les coses mudes de la natura) trobarien veu per 
parlar  amb tu. No hi tinc cap facilitat;  sóc maldestra, vergonyosa i  
eixuta. 

Quan  aquesta  dona  jove,  després  de  lluitar  amb els  vents  i  les 
onades  de  l’emoció,  emergia  en  el  corrent  tranquil  d’una  gran 
sensatesa, presentava l’aspecte més amable; tenia un to de flexibilitat i  
de simpatia, una gentil dignitat, una saviesa serena, que segellaven la 
reconeixença d’aquells que la coneixien prou bé com per apreciar-la, i 
que sempre impressionaven Verena com una qualitat gairebé augusta. 
Tals estats, tanmateix, no es revelaven gaire sovint a un públic ampli; 
pertanyien a l’esfera més íntima de la vida de la senyoreta Chancellor. 
Ara  es  trobava  sota  el  domini  d’un  d’aquests  estats,  i  continuà 
explicant la incongruència que havia desconcertat la seva amiga amb 
la mateixa clarividència tranquil·la, amb la rectitud pròpia d’una dona 
amb una capacitat d’introspecció tan profunda com n’ha estat la seva 
desviació.

—No  et  pensis  que  sóc  capriciosa  si  ara  et  dic  que  preferiria 
confiar en tu sense cap penyora. Et dec, dec a tothom, una disculpa per 
la meva descortesia i mala educació a casa de la teva mare. Em van 
passar pel cap (veient aquells joves) els perills a què estàs exposada; i 
això em va posar frenètica. Encara el veig, el perill, però també veig 
altres coses i he recobrat l’equilibri. Cal que estiguis segura, Verena...  
cal que se’t posi a recer; però la teva seguretat no ha de venir de tenir  
les  mans  lligades.  Ha  de  venir  pel  desenvolupament  de  la  teva 
capacitat  de  percepció;  de  veure  les  coses,  sincerament  i  amb 
convicció, des de la mateixa perspectiva que les veig jo; de sentir que 
per a la teva tasca la llibertat és essencial, i que no hi haurà llibertat ni 
per a tu ni per a mi si, per norma, no ens estem de fer les coses que a 
tu  et  demanaran  sovint  que  facis...  i  a  mi  mai!  –La  senyoreta 
Chancellor  pronuncià  aquestes  darreres  paraules  amb una  crispació 
d’orgull  que no deixava de tenir  el  seu  pathos—. No prometis,  no 
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prometis! —continuà—. Ho prefereixo clarament. Però no em fallis... 
no em fallis, o em moriré! 

La  manera  que  tenia  d’esmenar  la  seva  incongruència  era  ben 
femenina:  intentava  aconseguir  una  certesa  al  mateix  temps  que 
desaconsellava un empenyorament, i li hauria agradat donar a Verena 
l’alegria d’aquella llibertat tan important per a ella impedint-li fer-ne 
ús en un sentit determinat. La noia ara es trobava completament sota 
la seva influència; tenia curiositats latents i distraccions: quan estava 
sola, no sempre pensava en la infelicitat de la dona; però la influència 
d’Olive actuava com un encanteri, i hi havia alguna cosa en l’àmplia 
erudició de la seva companya, en la sublimitat dels seus punts de vista, 
que  atreia  àvidament  almenys  una  part  de  la  seva  persona.  La 
senyoreta Chancellor tenia sentit de la història i de la filosofia; o, en 
qualsevol cas, això era el que li semblava a Verena, que creia que a 
través d’una tal associació podria per fi controlar intel·lectualment tota 
la  vida.  I  hi  havia  un  instint  molt  més  simple;  Verena  desitjava 
agradar-li encara que només fos per la por que tenia de desagradar-li.  
Els disgustos d’Olive, les seves decepcions, les seves desaprovacions 
eren  tràgiques,  memorables  de  debò;  la  feien  tornar  blanca,  sense 
vessar  tantes  llàgrimes,  en  general,  com  fan  les  dones  inferiors 
(plorava quan estava enfadada, no quan se sentia ferida), però ho feia 
llanguint i pràcticament panteixant com si hagués rebut una ferida que 
hauria  d’arrossegar  tota  la  vida.  D’altra  banda,  els  seus  elogis,  les 
mostres de satisfacció eren tan suaus com un vent de l’oest; i la seva  
generositat comprenia un aspecte, el més rar de tots, que feia que li  
agradés sentir-se en deute per favors que li haguessin estat concedits,  
sempre i quan no els hagués rebut d’algun home. En aquest altre cas,  
evidentment, ni tan sols reconeixia haver-ne rebut cap. Considerava 
que l’espècie masculina tenia un deute tan gran amb el sexe oposat, 
que qualsevol dona concreta podia disposar d’un crèdit il·limitat amb 
ells:  mai  no  podria  eixugar  ella  sola  el  superàvit  de  la  condició 
femenina. La inesperada moderació de les seves paraules en relació a 
la possibilitat que Verena cometés l’error de casar-se semblà a la noia 
un gest ple d’una antiga bellesa, d’una saviesa expurgada d’elements 
mundans; li féu pensar en les qualitats que creia pròpies d’Electra o 
Antígona. Això li feia desitjar més intensament fer alguna cosa que 
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gratifiqués Olive; i a despit de la dissuasió de la seva amiga, declarà 
que li agradaria fer la promesa. 

—Prometré,  en  qualsevol  cas,  no  casar-me  amb  cap  d’aquells 
cavallers que eren a casa —digué—. Sembla que eren principalment 
aquests els que et feien por. 

—Promet que no et  casaràs amb ningú que no t’agradi  —digué 
Olive—. Això sí que seria un gran consol. 

—Però a mi m’agraden el senyor Burrage i el senyor Gracie. 
—I el senyor Matthias Pardon? Quin nom! 
—Bé, sap com fer-se agradable. Pot explicar qualsevol cosa que 

t’interessi saber. 
—Deus voler  dir  qualsevol  cosa que no t’interessi  saber!  Bé,  si 

t’agraden  tots,  no  hi  tinc  la  més  petita  objecció.  Només  trobaria 
alarmant que tinguessis preferències. No tinc gens de por que et casis 
amb un home repulsiu; seria més perillós un d’atractiu. 

—M’agrada sentir-te admetre que n’hi  ha d’atractius  —exclamà 
Verena amb la petita rialla que la seva reverència per la senyoreta 
Chancellor  encara no havia  eliminat—. De vegades sembla que no 
n’hi hagi cap que et pugui agradar. 

—Em sento capaç d’imaginar un home que m’agradaria molt —
respongué Olive al cap d’un moment—. Però no m’agraden els que 
veig. Em semblen unes pobres criatures —i certament el seu sentiment 
més fort en relació a ells era una mena de menyspreu fred; la majoria 
els  trobava  falsos  i  fanfarrons.  La  conversa  s’acabà  quan  Verena, 
després  d’assentir  amb  la  seva  docilitat  habitual  a  l’asseveració 
optimista  de la  seva companya,  segons la  qual  aquest  gust  per  les 
festes  nocturnes  amb  estudiants  i  periodistes  era  una  fase,  i  que 
consegüentment s’esvaniria amb el seu desenvolupament intel·lectual, 
indicà que la injustícia dels homes podria ser  un accident o podria 
formar part de la seva manera de ser, però que en qualsevol cas hauria 
de canviar molt abans que li vinguessin ganes de casar-se. 

A mitjans de desembre la senyoreta Chancellor rebé una visita de 
Matthias Pardon, que havia vingut a demanar-li què pensava fer amb 
Verena. Mai no l’havia convidat a anar a casa seva, i que un home 
tingués  un  desig  tan  gran  de  veure-la  com  per  saltar-se  aquesta 
formalitat no era un incident prou freqüent en la seva vida per haver 
tingut ocasió d’adquirir el do de l’equanimitat. Trobà que el senyor 
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Pardon s’havia pres una llibertat excessiva; però, si esperava que no 
convidant-lo a seure li ho podria fer entendre, anava molt equivocada, 
perquè ell li segà l’herba de sota els peus oferint-li una cadira a ella. 
L’educació d’ell  ja  responia de l’hospitalitat  per tots  dos,  i  es veié 
obligada a escoltar, des de la punta del sofà (pogué seure, almenys, 
allà on li semblà), la seva extraordinària pregunta. Naturalment, no se 
sentí obligada a respondre-la, i de fet amb prou feines l’entengué. Ell 
explicà que era motivada pel gran interès que sentia per Verena; però 
un sentiment tan ambigu podia ajudar ben poc a comprendre-la. Tenia 
un vernís de bon humor que denotava que la manca de delicadesa era 
pròpia de la seva professió; i demanava que se li revelés la vida íntima 
de les seves víctimes amb la mateixa confiança plàcida amb què els 
metges de l’època preguntaven els símptomes. Volia saber què tenia 
intenció de fer la senyoreta Chancellor, perquè, si no pensava fer res, a 
ell  li  ballava  pel  cap  la  idea  (idea  que  no  voldria  pas  amagar-li) 
d’agafar l’afer pel seu propi compte: 

—Vejam, el que voldria saber és això: considereu que us pertany, o 
que pertany al poble? Si us pertany a vós, per què no li obriu camí? 

No tenia cap propòsit de ser impertinent ni se’n sentia; només volia 
parlar-ne amistosament amb la senyoreta Chancellor. Naturalment, ja 
veia venir que ella no es comportaria d’una manera amistosa, però per 
ara cap previsió no l’havia dissuadit de presentar-se amb una imatge 
que ell considerava sense màcula; pesava molt més la seva capacitat  
de  penetració i  el  poder dels  grans rotatius.  Realment,  donava per 
descomptades tantes coses, que Olive restà muda mentre les estudiava, 
i  ell  s’aprofità  del  que  considerava  un  començament  afortunat  per 
mostrar-se amb tota franquesa. Li recordà que havia conegut Verena 
molt abans que ella; havia viatjat a Cambridge l’hivern anterior (una 
nit que tenia lliure) amb el termòmetre a deu sota zero. Sempre l’havia 
trobada atractiva, però fins darrerament no se li havien obert del tot els  
ulls. El seu talent havia madurat i ara no tenia cap dubte a qualificar-la 
de brillant. La senyoreta Chancellor podia imaginar si era concebible 
que, com a vell  amic, contemplés amb indiferència aquella eclosió. 
Fascinaria  la  gent  tal  com  l’havia  fascinada  a  ella  (la  senyoreta 
Chancellor) i, si se li permetia afegir-ho, a ell i tot. El fet era que es  
tractava d’una carta avantatjosa i que algú o altre havia de donar-hi 
joc. Mai no hi havia hagut una oradora més atractiva davant del públic 
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americà; aniria molt més lluny que la senyora Farrinder i la senyora 
Farrinder ho sabia. Hi havia camp per a totes dues, sens dubte; tenien 
un estil tan diferent! De qualsevol manera, el que ell volia deixar clar 
era que hi havia camp per a la senyoreta Verena. No necessitava més 
preparació, necessitava emergir. A més, pensava que qualsevol home 
que  la  dugués  a  l’èxit  guanyaria  la  seva  estima;  podria  fins  i  tot 
atreure-la  més  poderosament...  qui  podia  dir-ho?  Si  la  senyoreta 
Chancellor volia seguir retenint-la, havia d’empènyer-la endavant. Pel 
que  la  senyoreta  Verena  li  havia  dit,  havia  deduït  que  volia  fer-li 
estudiar el tema durant més temps... fer-li seguir una mena de curs. 
Ara bé, ell podia assegurar que no hi havia cap preparació tan bona 
com trobar-se al davant d’un parell de centenars de persones que han 
pagat  diners  per  sentir-la  parlar.  La  senyoreta  Verena  era  un  geni 
natural,  i  esperava que no li  eliminés  la  naturalitat.  Podia estudiar 
mentre duia endavant la seva tasca; tenia allò tan important que no es 
pot  aprendre,  una mena d’inspiració divina,  com deien els  antics,  i 
seria millor que comencés per aquí. No volia negar el que li passava a 
ell; estava totalment sota el seu encís i la seva admiració feia que la 
volgués veure al lloc que li corresponia. No li importava gaire com hi 
arribés, però estaria ben content de poder-li ensenyar ell el camí. Per 
tant,  podria la senyoreta Chancellor dir-li  quant de temps creia que 
seria capaç de retenir-la? Quant de temps pensava fer esperar aquell 
humil admirador? Naturalment, no hi havia anat a fer un interrogatori; 
hi havia una cosa que confiava deixar sempre clara: quan era indiscret, 
volia  que  li  ho  fessin  saber.  Havia  vingut  amb  una  proposició,  i 
esperava que allò fos una justificació suficient per a la seva visita. 
¿Estaria la senyoreta Chancellor disposada a compartir un... el... bé, 
podria  dir-ne  les  responsabilitats?  No  podien  gestionar  plegats  els 
afers de la senyoreta Verena? Fent-ho així, tothom en sortiria satisfet.  
Olive  podria  viatjar  amb  ella  com  a  companya  i  ell  es  cuidaria 
d’assegurar l’assistència del poble americà. Només que la senyoreta 
Chancellor  volgués  deixar-la  fer  una  mica,  ell  s’encarregaria  de  la 
resta.  No volia  privilegis;  només  la  volia  durant  una  hora  i  mitja, 
aproximadament, tres o quatre vespres a la setmana. 

Olive tingué temps, en el curs d’aquesta petició, de reunir totes les 
seves facultats, de preguntar-se què podria dir a aquell jove portent per 
fer-li notar com considerava de baixa la seva proposició de constituir-
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se  en  companyia  per  treure  profit  de  Verena.  Malauradament,  la 
pregunta més sarcàstica que se li ocorregué era també la més òbvia, i 
ell  només  demorà  la  seva  resposta  un  moment  després  que  ella  li  
hagués preguntat quants milers de dòlars esperava aconseguir. 

—Per a la senyoreta Verena? Depèn del temps. Podria durar deu 
anys, almenys. No puc dir-ho amb seguretat fins que vegem la reacció 
a tots els estats —digué somrient. 

—No volia dir per a la senyoreta Verena, volia dir per a vós —
replicà Olive, amb la sensació de mirar-se’l de fit a fit. 

—Oh,  tants  com  me’n  vulgueu  deixar  —respongué  Matthias 
Pardon, amb una rialla que contenia tota la mordacitat, i molta més, de 
la premsa americana—. Parlant seriosament —afegí—, no vull fer-hi 
diners. 

—Què voleu fer, doncs? 
—Vull passar a la Història! Vull ajudar les dames. 
—Les dames? —murmurà Olive—. Què sabeu vós de les dames? 

—estava a punt d’afegir, però la rapidesa d’ell l’aturà. 
—Vull treballar per la seva emancipació a tot el món. Ho veig com 

la gran qüestió moderna. 
La senyoreta Chancellor s’aixecà; allò ja era massa fort. Si, fet i  

fet, tingué èxit en el que intentà, el lector de la història que ho jutgi;  
però en aquell moment no tenia l’esperança d’èxit que resideix en la 
disposició  a  servir-se  de  tots  els  mitjans  a  l’abast.  Aquest  és  el 
problema  de  tenir  un  temperament  primmirat,  exclusivista  i 
intransigent;  de  no  veure  les  coses  des  d’un  prisme  senzill  i  ben 
definit,  sinó enmig d’enrevessades relacions,  de plans rebuscats.  Li 
semblava a la nostra jove dama que res no podia ser menys atractiu 
que deure  l’emancipació a una persona com Matthias  Pardon;  i  és 
curiós que aquelles qualitats que tenia en comú amb Verena,  i  que 
Olive trobava en la noia romàntiques i commovedores —el fet d’haver 
eixit  del poble, d’haver conegut la pobresa, el fet d’haver hagut de 
créixer vivint al dia i una experiència en els aspectes més miserables 
de la vida, no li servien en el més mínim grau per guanyar-se el favor 
de la senyoreta Chancellor. Suposo que era perquè es tractava d’un 
home. 

Li digué que se sentia molt agraïda per la seva oferta, però que 
evidentment no les comprenia ni a Verena ni a ella. No, ni tan sols la 
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senyoreta  Tarrant,  a  despit  del  temps que feia  que la coneixia.  No 
tenien cap desig de fer-se notar; només volien ser útils. No tenien cap 
afany de fer diners; la senyoreta Tarrant sempre disposaria de diners 
en  gran  quantitat.  I  tant  que  sortiria  davant  del  públic  i  el  món 
l’aclamaria i quedaria encantat amb les seves paraules; però l’acció 
precipitada,  rudimentària,  era  justament  el  que  cap  de  les  dues  no 
desitjava. Un canvi en la malaurada situació de les dones no era una 
qüestió simplement per a avui, o demà, sinó per a molts anys a venir; i  
moltes coses s’haurien de pensar, de planificar amb detall. A una cosa 
estaven determinades: els homes no les podrien titllar de superficials. 
Quan  Verena  aparegués,  aniria  ben  preparada  a  defensar-se,  com 
Joana d’Arc (aquesta analogia havia trobat un lloc en la imaginació 
d’Olive); disposaria de fets i de xifres; s’enfrontaria als homes en el 
seu propi terreny. 

—El que tenim intenció de fer, tenim intenció de fer-ho bé —digué 
la senyoreta Chancellor al seu visitant amb una considerable duresa; i 
li deixà que ho entengués de la millor manera que pogués. 

Aquesta  declaració era  ben poc consoladora per  a  ell;  se  sentia 
astorat,  descoratjat,  bastant  fastiguejat.  ¿No  era  per  fastiguejar 
qualsevol,  sentir parlar  d’aquell  tediós procés de preparació que no 
interessava ningú, car tothom sabia com estava Verena de preparada? 
Que no tenia la senyoreta Chancellor fe en la seva jovenesa? Que no 
coneixia  la  importància  d’aquest  recurs?  Aquesta  fou  la  darrera 
pregunta que Olive li donà l’oportunitat de formular. Li indicà que en 
podrien parlar eternament sense arribar a cap acord —tenien uns punts 
de vista tan distants! A més era una qüestió de dones; el que volien era 
per a les dones i seria realitzat per dones. Al jove Matthias li havien 
ensenyat més d’una vegada el camí de la porta, però mai fins ara el  
camí  de  retirada  no  li  havia  semblat  tan  desagradable.  Tenia  un 
tarannà afable, però mai no s’havia trobat que li diguessin que no era 
—ni podia ser— un factor per a la història contemporània: aquella 
dona rapaç tenia intenció de reservar-se aquest paper. Li féu saber que 
es comportava amb un egoisme injust, i que si decidia sacrificar una 
persona tan preciosa a les seves teories antediluvianes i al seu desig de 
poder, es trobaria amb una premsa vigilant —la feina de la qual era 
desemmascarar torts— que li demanaria comptes dels seus actes. Ella 
respongué que, si els diaris decidien insultar-la, no era problema seu; 
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un ultratge més o menys al seu sexe, i dirigit a la seva persona, era de 
poca importància. I després que ell l’hagué deixada, li semblà veure 
brillar un èxit que ja traspuntava; la batalla havia començat, i part de 
l’èxtasi del martiri.

XVIII

Verena  li  digué,  una  setmana  després,  que  el  senyor  Pardon 
desitjava  intensament  que  acceptés  casar-s’hi;  i  afegí,  amb  la 
satisfacció evident  de poder-li  donar una notícia tan agradable, que 
havia refusat de parlar de qualsevol cosa d’aquella mena. Pensava que 
ara, per fi, Olive hauria de creure en ella; perquè la proposta era més 
atractiva del que la senyoreta Chancellor podia comprendre.

—Presenta les coses d’una manera molt seductora —digué Verena
—;  diu  que  si  accepto  convertir-me  en  la  seva  muller,  em sentiré 
arrossegada per un entusiasme del qual ara no tinc ni idea. Esdevindré 
famosa de la nit al dia, si em caso amb ell; només li haig de comunicar 
els meus sentiments i ell s’encarregarà de la resta. Diu que cada hora 
de la joventut és preciosa per a mi, i que ens ho passaríem molt bé 
viatjant per tot el país. Em sembla que hauries d’admetre que tot això 
és  bastant  fascinant;  perquè  a  mi,  de  natural,  no  m’agrada  tant  el 
recolliment com a tu! 

—Et promet l’èxit. Què és per a tu l’èxit? —preguntà Olive mirant 
la  seva  amiga  amb una  mena  de  fredor  intencionada,  una  retirada 
temporal de simpatia a la qual Verena ja estava familiaritzada (tot i  
que no li agradava pas més que al principi) i que feia que l’aprovació 
fos més ben rebuda quan arribava. 

Verena reflexionà un moment i aleshores respongué, somrient però 
amb seguretat: 

—Exercir  una  pressió  que  resulti  irresistible.  Fer  revocar  certes 
lleis pel Congrés i  pels òrgans legislatius de l’Estat  i  promulgar-ne 
d’altres. —Repetia les paraules com si formessin part d’un catecisme 
après de memòria, mentre que Olive s’adonava que aquest to mecànic 
tenia  un  sentit  de  broma  al  qual  ni  ella  podia  negar-se:  havien 
recorregut  a  aquella  definició  tan  sovint,  i  la  senyoreta  Chancellor 
havia tingut tantes ocasions de recordar-li el que era realment l’èxit!  
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Naturalment, ara li resultava fàcil demostrar que l’esquer enlluernador 
del  senyor  Pardon  era  una  cosa  ben  diferent;  era  merament  una 
trampa,  un  parany,  un  suborn  a  la  vanitat  i  la  impaciència,  un 
estratagema per desfer-se d’ella i, un cop sola, obligar-la a omplir-li 
les  butxaques.  Olive  coneixia  prou  bé  la  incoherència  de  la  noia; 
l’havia vista passar de la més apassionada serietat a la més obstinada, 
per bé que innocent, trivialitat; justament com ara, que semblava voler 
convertir en una broma una de les fórmules més sagrades. Tanmateix, 
havia  acabat  per  creure  que  no  tenia  importància  que  Verena  fos 
diferent d’ella; ella era tota d’una peça, i Verena estava formada per  
moltes  peces  que,  en  engalzar-se,  deixaven  escletxes  capricioses  a 
través  de  les  quals  es  filtraven espurnes  de  malícia.  Aquest  era  el 
motiu  que  trobés  atractiva  la  promesa  del  senyor  Pardon  d’un 
entusiasme etern, que fos massa indulgent amb el senyor Pardon. Però 
Olive intentà transigir una vegada més davant d’aquestes desviacions, 
veure-les com una fase pròpia de la joventut i de la cultura suburbana; 
i malgrat aquest esforç per ser comprensiva, Verena li retragué (en la 
mesura en què la incurable mansuetud de Verena era  capaç de fer 
retrets) que encara no n’era prou. Pel que es veia, Olive no comprenia 
que,  mentre  Matthias  Pardon  li  pintava  aquell  quadre  i  intentava 
agafar-li la mà (aquesta imatge li resultà funesta), Verena havia deixat 
escapar per la porta que ell li obria una mirada llarga, fixa i ansiosa 
sobre  el  gran  tumult  del  món,  i  que s’havia  girat  després,  pensant 
només en la seva amiga, cap a una llibertat més restringida i un esforç 
més  pur;  pensant  només  en  la  seva  amiga  i,  és  clar,  en  totes  les 
germanes  esclavitzades.  Verena  havia  fet,  en  qualsevol  cas,  un 
sacrifici; i aquest pensament, al cap d’una estona, donà a Olive una 
sensació  de  seguretat  més  gran.  Gairebé  semblava  que  segellés  el 
futur;  car  Olive  sabia  que  seria  difícil  treure’s  de  sobre  el  jove 
entrevistador, però estava segura que Verena mai no s’hi rendiria. 

Era cert que ara el senyor Burrage anava molt sovint a la caseta de 
Cambridge; Verena n’havia parlat, n’havia parlat tant que semblava 
que ja ho hagués explicat tot. Ara venia sense el senyor Gracie; sabia 
trobar el camí tot sol, i feia cara de no tenir ganes de trobar-hi ningú 
més.  S’havia  fet  tan  agradable  a  la  seva  mare,  que  aquesta  quasi 
sempre se n’anava de la sala; era la millor prova que podia donar la 
senyora Tarrant de la consideració per un visitant. Ara ja ho sabien tot, 
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d’ell;  que  el  seu  pare  havia  mort,  que  la  mare  era  molt  elegant  i 
important  i  que ell  disposava d’un patrimoni considerable.  A Nova 
York  la  gent  en  tenia  molt  bona  opinió.  Col·leccionava  objectes 
bonics, pintures, antiguitats i coses que enviava a buscar directament a 
Europa, moltes de les quals estaven disposades a les seves habitacions 
de  Cambridge.  Tenia  talles,  estovalles  espanyoles  i  pintures  dels 
mestres antics. Era diferent de la majoria; semblava que volia gaudir 
molt  de  la  vida i  creure que era fàcil  senzillament  deixant-te anar.  
Naturalment —jutjant pel que tenia— devia pensar que calien moltes 
coses per tirar endavant. I aleshores Verena digué a Olive —i aquesta 
s’adonà que ho feia després d’un instant de vacil·lació— que volia que 
ella anés a veure els seus tresors. Els hi volia mostrar, estava segur  
que li causarien admiració. Verena també n’estava segura, però no hi 
aniria  sola,  volia  que  Olive  també  hi  anés.  Prendrien  el  te  en 
companyia d’altres dames i Olive li diria què pensava d’una vida tan 
curulla de bellesa. La senyoreta Chancellor hi reflexionà, i el primer 
que pensà fou que era una sort haver-se decidit a acceptar de moment 
aquells incidents, perquè, altrament, no hi hauria hagut ara motiu per 
alarmar-se  profundament?  Desitjava  intensament  que  aquells  joves 
presumptuosos i vagarosos deixessin Verena en pau; però era evident 
que no ho farien i que la millor seguretat residia a veure’n tants com 
se’n  presentessin.  Si  la  persona  esdevenia  freqüent,  no  li  costaria 
d’adonar-se’n. Si Olive no hagués estat tan severa, hauria rebut amb 
un  somriure  la  franquesa  amb  què  la  noia  adoptà  aquesta  teoria. 
Estava impacient per explicar que el senyor Burrage no semblava en 
absolut tenir la mateixa intenció que el pobre senyor Pardon; la feia 
parlar de les seves opinions molt més que aquell altre, però no donava 
cap senyal  d’oferir-se ni  com a marit  ni  com a empresari.  Per ara, 
l’únic que havia arribat a dir-li era que ella li agradava per la mateixa 
raó que li agradaven els esmalts i els brodats antics; i quan ella digué 
que no veia en què s’hi assemblava, li havia respost que era pel fet de 
ser tan peculiar i delicada. Ella podia ser peculiar, però protestà contra 
la idea de ser delicada; era l’últim que volia que en pensessin; i en  
això Olive veié que la noia estava molt lluny de dir-li  amén a tot.  
Quan la senyoreta Chancellor li demanà quin respecte li mereixia el 
senyor Burrage (i ara sabia quanta solemnitat podia conferir Olive a 
aquesta  paraula),  Verena  respongué,  amb  la  seva  rialla  dolça  i 
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enjogassada,  però  aparentment  amb  una  total  bona  fe,  que  no 
importava quin respecte li mereixia o li deixava de merèixer, perquè 
¿què era tot allò sinó simplement una fase, aquella de la qual ja havien 
parlat? Com més aviat la pogués deixar enrere millor, oi? Era com si 
el  trànsit  es  pogués  accelerar  materialment  amb  una  visita  a  les 
habitacions del  senyor Burrage.  Tal  com dic,  a Verena li  agradava 
contemplar  la  “fase” com una experiència  del  tot  inevitable,  i  més 
d’una vegada havia dit a Olive que, si la seva lluita havia de ser contra 
els homes, com més els coneguessin millor. La senyoreta Chancellor li 
preguntà per què no la hi acompanyava la seva mare, a veure aquelles 
curiositats;  pel  que  havia  comentat,  el  posseïdor  no  s’havia  pas 
descuidat  de convidar la senyora Tarrant;  i  Verena digué que això, 
naturalment,  seria  molt  senzill:  però  la  seva  mare,  a  diferència 
d’Olive,  no  podria  dir-li  si  el  senyor  Burrage  era  digne  o  no  de 
respecte.  Aquesta  decisió  sobre  la  consideració  deguda  al  senyor 
Burrage, entesa en un sentit moral tan alt, assumí en la vida d’aquelles 
dues dones les proporcions d’un esdeveniment transcendental. Olive, 
de  bon principi,  no  gosava  encarar-s’hi  —no a  la  decisió,  és  clar, 
perquè  ja  sabem que  feia  temps  que  tenia  clara  la  idea  de  quanta 
estima  devia  a  quasi  tots  els  membres  de  l’altre  sexe—  sinó  a 
l’incident mateix, ja que si el senyor Burrage continuava exasperant-
la, hi havia el perill que Verena tingués la impressió que era injusta 
amb  ell.  Creia  que  estava  fent  un  joc  més  subtil  que  el  del  jove 
Matthias  i  tenia  ganes  de  vigilar-lo;  però  considerava  prudent  no 
intentar posar terme prematurament a la fase (havia acceptat aquella 
qualificació),  una imputació en la qual podia incórrer si,  sense més 
dilació,  tancava  les  portes,  com  deia  Verena,  a  aquella  jove 
coneixença. 

Acordaren, per tant, que la senyora Tarrant i la filla acceptarien la 
invitació  del  senyor  Burrage;  al  cap  de  pocs  dies  les  dues  dames 
visitaren  els  apartaments.  Verena  tingué  tema  per  parlar,  però 
s’entretingué encara  més en les impressions de la mare que en les 
seves.  La  senyora  Tarrant  tenia  tema per  a  tot  l’hivern;  hi  havien 
assistit  algunes dames que estaven molt  de moda a  Nova York en 
aquell moment, i la conversa amb elles havia estat rica en emocions.  
Els havia dit que se sentiria feliç de veure-les a casa seva, tot i que 
encara no s’havien aventurat a traspassar els taulons del pati frontal  
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dels Tarrant. El senyor Burrage, en tot cas, s’havia portat molt bé, i  
havia resultat molt interessant parlant de les seves col·leccions, que 
eren  meravelloses.  Verena  s’inclinava  a  pensar  que  era  digne  de 
respecte.  Ell  admetia  que en realitat  no estudiava pas  Dret:  només 
havia vingut a Cambridge per una qüestió de forma; però no veia per 
què no havia de ser una qualitat suficient saber fer-se tan agradable. 
Arribà a preguntar a Olive si gust i art no valien alguna cosa, i la seva 
amiga  s’adonà  fins  a  quin  punt  estava  immersa  en  la  fase.  La 
senyoreta Chancellor, naturalment, tenia la resposta a punt. El gust i 
l’art  eren  bons  quan  eixamplaven  l’esperit,  no  quan  l’empetitien. 
Verena hi  assentí  i  digué que  restava  per  veure  quin  efecte  tenien 
sobre el senyor Burrage —una observació que féu témer a Olive que 
aquell  estat  de coses encara duraria molt  temps,  especialment quan 
Verena li digué més tard que s’havia projectat una altra visita a les 
habitacions del jove i que aquesta vegada havia d’anar-hi la senyoreta 
Chancellor,  perquè  ell  havia  expressat  un  vivíssim  desig  de  rebre 
aquest honor i ella desitjava encara amb més intensitat poder veure 
juntes alguns d’aquells bells objectes. 

Un dia o dos més tard, el senyor Henry Burrage deixà una targeta a 
la porta de la senyoreta Chancellor, amb una nota on li feia saber que 
li agradaria que acceptés d’anar a prendre el te amb ell  un dia que 
esperava la visita de la seva mare. Olive respongué a aquesta invitació 
conjuntament  amb Verena:  però  en  fer-ho,  es  trobà  en  la  situació, 
estranya per a ella, de no saber on es ficava. La sorprenia que Verena 
insistís  a fer  aquell  pas  quan era  lliure  d’anar-hi  sense ella,  i  això 
provava dues coses: primer, que la noia tenia molt interès en el senyor 
Henry  Burrage;  i  segon,  que  la  seva  manera  de  ser  era 
extraordinàriament  preciosa.  Efectivament,  res  no  podia  ser  menys 
tèrbol  que  aquella  indiferència  al  que  ella  considerava  unes 
oportunitats  immillorables  per  coquetejar.  Verena  volia  saber  la 
veritat, i era evident que a hores d’ara considerava que aquesta estava, 
en  gran  part,  en  mans  de  la  senyoreta  Chancellor.  La  insistència 
demostrava, per tant, que el que més li importava era saber l’opinió 
que tenia la seva amiga del senyor Burrage, més encara que la seva 
pròpia —i això li recordava, sens dubte, la responsabilitat que havia 
contret  Olive  en  emprendre  la  tasca  de  formar  aquell  cor  jove  i 
generós,  i  el  lloc  elevat  que  ara  hi  ocupava.  Aquestes  revelacions 
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l’haurien d’haver satisfeta: si no ho aconseguiren plenament fou per 
culpa de la recança que sentia Olive en pensar que el subjecte sobre el 
qual se li demanava un judici era un jove que no presentava cap dels 
pitjors vicis.  Henry Burrage havia contribuït,  la nit  que ella l’havia 
conegut a casa dels Tarrant, a provocar-li un estat d’ànim, com solien 
dir-ne les dues dones; però alguna cosa li deia que era tot un cavaller i  
una bona persona. 

Això se li confirmà dolorosament quan tingué lloc la visita a les 
seves habitacions: era tan jovial, tan divertit, tan amable i considerat, 
tan  atent  amb la  senyoreta  Chancellor,  féu  els  honors  del  seu  niu 
d’estudiant amb tanta desimboltura, que Olive, bona part del temps, 
restà muda agitant la seva consciència, com si fos un rellotge espatllat, 
per  tal  que  li  digués  alguna  bona  raó  per  la  qual  ell  no  li  havia 
d’agradar. Veié que la mare no presentaria cap dificultat a desagradar-
li; però això, dissortadament, no feia el fet. La senyora Burrage havia 
vingut a passar uns quants dies prop del seu fill: estava instal·lada en 
un hotel de Boston. A Olive li passà pel cap que, després d’aquella 
entrevista, seria un acte de cortesia visitar-la: però, almenys respecte a 
això, es tranquil·litzà pensant que podia escudar-se en la negligència 
generalitzada  que  s’atribuïa  al  caràcter  bostonià  i  deixar-ho  córrer. 
També és cert que resultava una mica irritant que la senyora Burrage 
es donés els aires de persona de Nova York que tant li fa si algú de 
Boston la visita o no: però fins i tot les revenges més ben tramades,  
suposo,  tenen  una  escletxa.  Era  una  dona  de  societat,  gran  i 
voluminosa, de cara pàl·lida i més aviat lletja; donava la sensació de 
lenta i feixuga, però ho desmentia amb una manera de parlar ràpida i 
divertida,  una  rialla  curta,  clara  i  concisa,  amb  la  qual  semblava 
concloure definitivament la broma, fos del tipus que fos, i un aire de 
reconèixer  a  l’instant  tot  el  que  veia  i  sentia.  Evidentment  estava 
acostumada a parlar, i fins i tot a escoltar, si no la feien esperar massa 
amb  detalls  i  parèntesis:  no  s’allargava,  però  intervenia  amb 
freqüència, i saltava a la vista que odiava les explicacions, tot i que no 
era  d’esperar  que  n’hagués  de  témer  res.  Els  seus  favors  eren 
generalitzats, no dirigits a ningú en particular: era molt educada amb 
tothom, però en cap cas simpàtica, perfectament cordial  però sense 
donar  confiança  a  ningú,  tal  com feia  la  gent  de  Boston quan (en 
moments d’exaltació) volia demostrar que no era recelosa. Hi havia 
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alguna cosa en tota la manera de comportar-se que semblava dir  a 
Olive que pertanyia a un món molt més ampli que el seu; i a la nostra  
jove dama l’enutjà sentir que no havia passat gaires anys a Europa, 
perquè així  hauria estat fàcil  classificar-la de corrupta.  S’assabentà,  
quasi com qui rep un insult, que ni la mare ni el fill havien passat a 
l’altra banda del mar més temps que ella: i que si els havia de jutjar de 
frívols, calia tractar-los individualment. ¿Era una ajuda per a tal judici 
veure que la senyora Burrage es mostrava encantada amb Boston, amb 
el Harvard College, amb els interiors del seu fill, amb la seva tassa de 
te  (antic  Sèvres),  que  no  era  ni  la  meitat  de  dolent  del  que  havia 
esperat, amb les persones que havia convidat a la reunió (hi havia dos 
o tres cavallers, un dels quals era el senyor Gracie) i finalment, més  
que  res,  amb  Verena  Tarrant,  a  qui  s’adreçava  com  si  fos  una 
celebritat,  amablement,  intel·ligentment,  però  sense  cap  mena  de 
tendresa maternal  ni  res que fes notar la diferència d’edat? Parlava 
amb ella com si fossin iguals en aquest respecte, com si el geni i la 
fama de Verena anul·lessin la diferència i la noia no tingués necessitat 
d’encoratjament ni protecció. Tanmateix, no feia cap al·lusió directa 
als seus punts de vista particulars, ni feia cap pregunta sobre el “do” 
—una  omissió  que  Verena  trobà  estranya  i  de  la  qual,  amb  les 
conjectures  més  càndides,  parlà  més  endavant  a  Olive.  La senyora 
Burrage semblava pressuposar que cadascun dels presents tenia alguna 
distinció o algun talent, que cada persona era una bona companyia per 
als altres. No hi havia res en el seu comportament que indiqués que 
tenia por de Verena pel que es referia al seu fill: no es veia el tipus de 
persona a qui agradaria casar-lo amb la filla  d’un mesmerista, i  en 
canvi  semblava  trobar  encisador  que  hi  hagués  una  dona  jove  per 
animar-li les hores que passaria a Cambridge. La pobra Olive estava, 
per la mateixa essència dels fets, sumida en un mar de contradiccions: 
l’horroritzava la idea que Verena es casés amb el senyor Burrage, però 
s’enfadava  quan  la  mare  es  comportava  com si  la  noia  de  cabells 
roigs,  l’espontaneïtat  de  la  qual  li  resultava  agradable,  no  pogués 
representar  un  perill  seriós.  Tot  això  ho  veia  a  través  d’aquella 
timidesa que ho emboirava tot, a través d’aquell silenci premeditat i  
ansiós al qual estava condemnada la major part del temps. És fàcil 
imaginar, per tant, com hauria pogut ésser d’aguda la seva visió si tan 
sols s’hagués pogut prendre la situació amb més simplicitat: perquè 
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era prou intel·ligent per no haver de recórrer al pessimisme, ni que fos 
amb propòsits d’autodefensa. 

Haig d’afegir, tanmateix, que hi hagué un moment en què quasi 
arribà a ser feliç —o, si més no, en què reflexionà que era una llàstima 
no poder ser-ne. La senyora Burrage demanà al seu fill que interpretés 
alguna coseta, i aquest s’assegué davant del piano i revelà un talent 
que bé podia respondre de l’orgull de la dama. Olive era extremament 
sensible a la música i li resultà impossible sostreure’s a la calma i a la 
seducció  del  magnífic  art  del  jove:  totes  les  seleccions  foren  molt 
afortunades.  Els  hostes  seien,  còmodament  escampats  a  la  claror 
vermellosa del foc, escoltant en silenci: hom podia percebre una olor 
lleugera dels troncs que cremaven barrejada amb l’aroma de Schubert 
i Mendelsohn: uns llums discrets formaven aquí i allà taques de claror 
difusa, i els armaris i els prestatges projectaven ombres amarronades, 
fora  de  les  quals  lluïen  objectes  preciosos  —algunes  escultures  de 
marfil i algun calze del segle XVI. Sota aquestes influències, durant 
mitja hora, li fou donada a Olive l’oportunitat de rendir-se, de gaudir 
de la música, d’admetre que el senyor Burrage tocava amb un gust 
exquisit: de sentir com si la situació fos una mena de treva. Els nervis 
se  li  havien calmat,  els  problemes s’havien —durant  una estona— 
apaivagat. La civilització, sota una influència com aquella, en aquell 
escenari,  semblava  haver  fet  la  seva  obra:  l’harmonia  s’havia 
ensenyorit  de  l’escena:  la  vida  humana  havia  deixat  d’ésser  una 
batalla.  Arribà  a  preguntar-se  per  què  havia  de  barallar-s’hi:  les 
relacions entre els  homes i  les  dones,  en aquell  grup pintoresc,  no 
tenien pas l’aspecte de ser destructives. En poques paraules, tingué un 
interval de descans inesperat, durant el qual els seus ulls es fixaren 
sobretot en Verena, que seia prop de la senyora Burrage, abandonant-
se,  evidentment,  d’uns  forma  més  completa  que  Olive.  Per  a  ella, 
també, la música era un plaer, i la seva cara atenta es girava cap a 
diferents  parts  de  la  sala,  sense  adonar-se’n,  mentre  la  mirada 
s’aturava en els bibelots que emergien a la claror del foc. De tant en 
tant  la  senyora  Burrage  inclinava  la  cara  cap  a  ella  i  somreia 
amablement,  sense  pensar-hi:  i  aleshores  Verena  li  tornava  el 
somriure,  mentre  la  seva  expressió  semblava  dir  que  sí,  que  ho 
abandonava tot, tots els principis, tots els projectes. Abans i tot que 
fos hora de marxar, Olive sentí que estaven totes dues (Verena i ella) 
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força desmoralitzades, i només aplegà energies per emportar-se’n la 
seva companya quan sentí que la senyora Burrage li proposava anar a 
passar quinze dies a Nova York. Aleshores Olive exclamà per dintre: 
“És una conspiració? Per què diantre no poden deixar-la tranquil·la?”, 
i  es disposà a embolcallar-la amb un plec del  seu mantell,  com ja 
havia  fet  una  altra  vegada.  Verena  respongué,  una  mica 
precipitadament,  que  li  encantaria  visitar  la  senyora  Burrage;  però 
després refrenà el seu ímpetu, en rebre una ullada d’Olive, i afegí que 
potser aquesta dama no li ho demanaria si sabés amb quina fermesa 
defensava l’emancipació de les dones. La senyora Burrage mirà el seu 
fill i rigué; digué que estava perfectament al corrent de les idees de 
Verena i que era impossible que ningú s’hi solidaritzés més que ella. 
Tenia un gran interès per l’emancipació de les dones: pensava que hi 
havia tant a fer! Aquestes foren les úniques paraules que es digueren 
en relació al gran tema; i ni Henry Burrege ni el seu amic, el senyor 
Gracie,  tornaren  a  parlar  a  Verena  d’adreçar-se  als  estudiants  de 
Harvard.  Verena havia  dit  al  seu  pare  que  Olive ho havia  vetat;  i  
Tarrant  havia  comunicat  als  joves  que  semblava  que  la  senyoreta 
Chancellor volia tirar-ho endavant a la seva pròpia manera. Ja sabem 
que considerava els  procediments d’ella molt  envitricollats;  però la 
senyoreta Chancellor sempre li  havia fet la impressió d’actuar amb 
molt de rigor, i aquesta idea acabava amb tota la seva resistència —li 
recordava coses tan terribles! Les persones que havia vist actuant amb 
més rigor eren d’un comitè de senyors que havia investigat el fenomen 
de  la  materialització  dels  esperits,  uns  deu  anys  abans,  i  l’havia 
desemmascarat a la llum dels mètodes científics.  A Olive li semblà 
que el senyor Burrage i el senyor Gracie havien deixat la broma de 
banda; però això no els feia pas menys cínics. Henry Burrage digué a 
Verena,  quan  aquesta  se  n’anava,  que  esperava  que  prendria  en 
consideració la invitació de la seva mare: i ella respongué que no sabia 
si en el futur tindria gaire temps per dedicar a la gent que ja estava 
d’acord  amb les  seves  idees:  esperava  tenir  més  contacte  amb els 
altres, els que no hi estaven. 

—El  vostre  pla  de  treball  exclou  tota  mena  de  distraccions,  de 
diversions,  doncs?  —preguntà  el  jove;  i  le  seva  mirada  expressà 
realment una tensió per la incertesa. 
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Verena  deixà  la  pregunta,  com  sempre,  en  mans  de  la  seva 
companya, amb un aire de deferència incondicional: 

—És així, creus... el nostre pla de treball? 
—Em fa por que la distracció que hem tingut  aquesta tarda ens 

haurà de bastar per molt temps —digué Olive sense duresa, però amb 
una notable majestuositat. 

—Bé, doncs, mereix el nostre respecte? —demanà Verena, quan 
les dues joves emprengueren el camí en la foscor creixent, caminant 
tranquil·lament una al costat de l’altra, enfundades en la roba d’hivern, 
com dones lliurades a algun ofici sagrat. Olive hi pensà un moment: 

—Sí, molt... com a pianista! 
Verena anà a la ciutat amb ella en el carruatge —passava uns dies a 

Charles Street— i aquell  mateix vespre desconcertà Olive amb una 
reflexió  que  s’assemblava  molt  a  les  vacil·lacions  fantasioses  que 
aquesta havia experimentat  mentre seien a les boniques habitacions 
del  senyor Burrage,  però contra les quals ara havia reaccionat amb 
violència. 

—Seria magnífic fer sempre allò... agafar els homes tal com són i  
no haver de pensar en la seva maldat. Seria magnífic que, en comptes 
d’haver-hi tantes preguntes, les trobéssim còmodament respostes, de 
tal manera que un es pogués asseure en una vella cadira espanyola de 
pell, amb les cortines tirades deixant fora el fred, la foscor, tot el món 
immens,  cruel  i  terrible:  asseure-s’hi  i  escoltar  per  sempre  més 
Schubert i Mendelsohn. A ells no els importava gens el sufragi de les 
dones! I, avui, jo no sentia en absolut la necessitat de votar: i tu? —
preguntà  Verena,  acabant,  tal  com  acabava  sempre  les  poques 
especulacions que feia d’aquest tipus, demanant a Olive el seu parer.

Aquesta  jove  dama  cregué  necessari  donar-li  una  resposta  molt 
contundent: 

—Jo sempre la sento, pertot arreu, nit i dia. La sento aquí —i Olive 
es posà solemnement la mà al cor—. La sento com una injustícia forta, 
inoblidable. La sento com se sent una taca a l’honor. 

Verena féu una rialla clara, i després d’un lleuger sospir digué: 
—Saps,  Olive?  A vegades  em pregunto  si,  si  no  fos  per  tu,  la 

sentiria tan forta. 
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—Amiga meva —respongué Olive—, mai no havies dit  res que 
expressés tan clarament la intimitat i  la transcendència de la nostra 
unió. 

—Realment, m’ajudes a resistir —continuà Verena—. Ets le meva 
consciència. 

—M’agradaria dir que ets la meva forma... el meu embolcall. Però 
ets massa bonica per a això. —Així correspongué Olive al compliment 
de la seva amiga: i més tard digué que, naturalment, seria molt més 
fàcil  abandonar-ho  tot,  tirar  les  cortines  i  passar  la  vida  en  una 
atmosfera  artificial,  amb  llums  de  color  rosat.  Seria  més  fàcil 
abandonar la lluita, abandonar totes les dones malaurades del món a 
llur misèria immemorial, treure’s de sobre la càrrega, tancar els ulls 
davant la negra perspectiva que se’ls ofereix i,  en poques paraules, 
expirar. Verena objectà que no seria gens fàcil expirar: que una idea 
semblant era més fosca que tot el que el món contenia; que encara no 
havia conegut la vida i que no tenia intenció de deixar-se aixafar per 
les  responsabilitats.  I  les  dues  dones  acabaren,  com havien  acabat 
altres vegades, trobant-se en un acord complet i engrescador, amb el 
ferm propòsit de viure de veritat, d’aconseguir un gran èxit: esdevenir 
importants per tal  de no ser obscures, i poderoses per tal  de no ser 
inútils. Olive havia declarat sovint que concebia la vida com una cosa 
sublim o com no res en absolut. El món estava ple de mal, però se  
sentia  feliç  d’haver  nascut  abans que hom l’hagués pogut  extirpar, 
mentre encara hi era, per tal de poder-s’hi enfrontar, per donar-li una 
tasca i una recompensa. Quan les grans reformes fossin consumades, 
quan el dia de la justícia hagués clarejat, no seria tal vegada la vida 
bastant pobra i mancada d’interès? No havia intentat negar mai que 
l’esperança d’obtenir fama, d’obtenir una distinció molt alta, era un 
dels seus estímuls més forts: i sostenia que la forma més efectiva de 
protestar contra l’estat d’esclavatge de les dones era que una membre 
d’aquest  sexe  esdevingués  il·lustre.  Una  persona  que  hagués  pogut 
escoltar  d’amagat  un  tros  de  la  conversa  d’aquell  parell  de  dones 
apassionades s’hauria estranyat de l’extrema familiaritat amb la idea 
de la glòria terrenal. Verena no l’havia inventada, però l’havia presa 
delerosament de la seva amiga i en donava amb interès la seva versió. 
A  Olive  li  semblava  que  aquella  associació  de  les  dues  ments  —
cadascuna de les dues, pel seu compte, mancada d’un grup important 
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de  facetes—  formava  un  sol  organisme  que,  per  a  l’obra  que 
projectaven, no podia deixar de tenir una eficàcia magnífica. Verena 
sovint era molt més irresponsable del que li hauria agradat que fos; 
però la part afortunada en la seva essència era que després d’un petit  
contacte amb la idea sublim —Olive sempre intentava transmetre-li 
aquesta  llum,  com  una  joia  en  un  estoig  destapat—,  s’encenia, 
flamejava,  agafava  les  paraules  dels  llavis  menys  eloqüents  de 
l’amiga, es convertia en una veu màgica, esdevenia novament la jove i 
pura sibil·la. Aleshores Olive veia amb quina fatalitat, sense les notes 
tendres de Verena, hauria estat la seva croada mancada de frescor, del 
que els catòlics anomenen unció; i, d’altra banda, com seria Verena de 
feble  en  l’aspecte  estadístic  i  lògic  si  ella  no  fos  a  la  rereguarda.  
Juntes, en poques paraules, serien completes, ho tindrien tot i juntes 
triomfarien. 

XIX

Aquesta  idea del  triomf,  un triomf per  ara  llunyà i  remot,  però 
precedit  pel panorama solemne d’una lluita que, de tan mística, no 
estaria mai mancada de moments d’èxtasi, esdevingué tremendament 
familiar per a les dues amigues, però especialment per a Olive, durant 
l’hivern  de  187—,  una  estació  que  encetà  el  període  més 
transcendental  de  la vida de la  senyoreta Chancellor.  Pels  volts  de 
Nadal es donà un pas que representà un gran avanç en tot aquell afer i 
que el  posà,  segons la seva opinió,  en la direcció correcta;  Verena 
vingué a viure a Charles Street amb ella, acomplint-se així l’acord a 
què havia arribat Olive amb Selah Tarrant i la seva muller, segons el 
qual  es  quedaria durant  una temporada llarga.  Les  perspectives ara 
eren perfectament clares. La senyora Farrinder havia començat la gran 
gira  anual;  estava  agitant  el  públic  des  de  Maine  fins  a  Texas; 
Matthias  Pardon  (calia  suposar-ho)  havia  rebut,  momentàniament 
almenys, el cop de gràcia; i la senyora Luna s’havia establert a Nova 
York, on havia llogat una casa per un any i des d’on escrigué a la seva 
germana que contractaria Basil  Ransom (hi  estava en contacte amb 
aquest propòsit) per als seus afers legals. 
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Olive es preguntà quins afers legals podia tenir Adeline i esperà 
que tingués prou raons amb el propietari de la casa o amb la modista  
que li confeccionava els barrets per tal que fossin necessàries moltes 
entrevistes amb el senyor Ransom. La senyora Luna li féu saber molt 
aviat que aquestes entrevistes ja havien començat; el jove mississipià 
havia anat a sopar amb ella; els negocis no li anaven massa bé, pel que 
pogué deduir, i fins i tot temia que no sopés cada dia. Però ara duia  
barret de copa, com els senyors del Nord, i Adeline insinuà que el 
trobava realment atractiu. S’havia portat molt bé amb Newton, li havia 
explicat tota la guerra (una versió totalment sudista, per descomptat, 
però a la senyora Luna no li interessava gens la política americana i  
volia que el seu fill conegués tots els punts de vista) i Newton no feia  
altra cosa que parlar-ne, anomenant-lo Rannie i imitant la seva forma 
de pronunciar certes paraules. Adeline li escrigué que havia decidit, en 
conseqüència, posar en mans seves tots els afers (Olive sospirà, no 
exempta de magnanimitat, en pensar en els afers de la seva germana), 
i esmentà encara que pensava seriosament prendre’l com a tutor de 
Newton. Desitjava que el nen fos educat en privat i seria molt més 
agradable mantenir aquesta relació amb algú que fos, com ell, membre 
de la família. La senyora Luna escrivia com si ell ja estigués disposat 
a abandonar la seva professió per encarregar-se del seu fill, i Olive 
estava  molt  segura  que  això  únicament  formava  part  de  les  seves 
manies de grandesa, de l’hàbit que havia adquirit,  especialment des 
que havia viscut a Europa, de parlar com si en cada cas pogués exigir  
condicions especials. Tot i la diferència d’edat, Olive la jutjava des de 
molt temps abans i havia decidit que Adeline estava mancada de totes 
les  qualitats  que necessitava una persona per  resultar-li  interessant. 
Era rica (o bastant), era convencional i pusil·lànime, li agradaven les 
atencions dels homes (entre els  qual  tenia realment la reputació de 
dona audaç, per bé que Olive menyspreava aquell  tipus d’audàcia), 
duia  una  vida  merament  personal,  egoista  i  instintiva,  i  era  tan 
despreocupada  respecte  a  les  tendències  de  l’època,  les 
reivindicacions per al  futur,  les noves veritats  i  les grans qüestions 
socials com si hagués estat un sac de complements de roba, i no estava 
gaire lluny de convertir-s’hi. Es podia observar perfectament que no 
tenia  consciència,  i  a  Olive  la  irritava  profundament  veure  quants 
problemes  s’estalviava  una  dona  amb  aquest  tarannà.  Els  afers 
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d’Adeline, com ja he indicat, les seves relacions socials, els punts de 
vista sobre l’educació de Newton, la seva pràctica i les seves teories (i 
Déu n’hi do si en tenia, per desgràcia), la disposició espasmòdica a 
tornar-se a casar i les seves retirades encara més insensates davant del 
perill (car ni tan sols tenia un coratge comparable a la seva frivolitat), 
totes aquestes coses havien estat subjecte de tràgiques consideracions 
per part d’Olive des que la seva germana gran havia tornat a Amèrica. 
L’aspecte tràgic no consistia en cap mal en particular que la senyora 
Luna li pogués fer (ja que més aviat li feia bé, és a dir, li feia honor 
rient-se d’ella), sinó en l’espectacle mateix, el drama, guiat per la mà 
del fat, les escenes del qual, mesquines i innobles, se succeïen amb 
una lògica total. El desenllaç estaria, naturalment, en consonància amb 
aquesta  lògica  i  consistiria  simplement  en  la  mort  espiritual  de  la 
senyora Luna, que acabaria per no comprendre res del que deia Olive i 
s’enfonsaria en la pura fatuïtat mundana, en la pitjor auto-satisfacció, 
la  suprema  imbecil·litat  del  conservadorisme mesquí  de  la  societat 
elegant. 

Quant a Newton, arribaria a ser extremament més odiós que ara, si 
era possible, a mesura que cresqués; en realitat no creixeria en absolut, 
sinó que s’infantilitzaria més si la seva mare persistia a tractar-lo amb 
els seus mètodes capriciosos. Era insofriblement impertinent i egoista: 
amb el pretext de mantenir-lo distingit, Adeline l’havia sobreprotegit i 
amanyagat, el tenia sempre enganxat a les faldilles, ajornant les lliçons 
quan  feia  veure  que  tenia  mal  d’orella,  deixant-lo  participar  en  la 
conversa,  permetent  que  li  contestés,  amb  ulls  impertinents,  les 
vegades que el renyava de la manera més insignificant. El lloc per a 
ell, segons Olive, era una de les escoles públiques, on la mainada del 
poble li ensenyaria la seva escassa importància: li ho ensenyaria, si 
convenia,  amb  l’ajuda  d’alguna  eventual  allisada;  les  dues  dames 
tingueren una gran discussió sobre aquest punt abans que la senyora 
Luna  marxés  de  Boston  —una  escena  que  acabà  amb  Adeline 
estrenyent l’irreprimible Newton (que entrà en aquell moment) contra 
el  pit  i  demanant-li  que  li  prometés  que  viuria  i  moriria  amb  els 
principis  de la  seva mare.  La senyora Luna declarà  que,  si  havien 
d’humiliar-la —i molt probablement aquest era el seu destí—, preferia 
que ho fessin els homes que no pas les dones, i que si Olive i les seves  
amigues  arribaven  a  prendre  possessió  del  govern,  serien  unes 
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dèspotes pitjors que els més coneguts de la història. Newton jurà que 
mai no seria un radical destructiu i impietós, i Olive pensà que després 
d’això  calia  no  preocupar-se  més  per  la  seva  germana  i  la  confià 
senzillament al seu fat. Aquest fat podia molt ben ser casar-se amb un 
enemic del seu país, un home a qui, sens dubte, li agradaria tractar les  
dones amb xurriaques i grillons, tal com, juntament amb el seu poble, 
havia  tractat  ja  la  malaurada  raça  negra.  Si  li  agradaven  tant  les 
magnífiques  institucions  del  passat,  ell  li’n  subministraria  en 
abundància; i si tant conservadora volia ser, podria provar primer com 
li anava com a dona d’un conservador. Si Olive es preocupava poc per 
Adeline, es preocupava més per Basil Ransom: es deia que, donat que 
odiava les dones que es respectaven a si mateixes (i que respectaven 
les altres dones), el destí en faria un bon ús encolomant-li una persona 
com Adeline. Així era com la justícia poètica havia d’obrar amb ell:  
amb la llei que fa que els nostres prejudicis, en actuar, es converteixin 
en un instrument de càstig contra la persona que els esgrimeix. Olive 
considerava tot  això,  tal  com intentava  considerar-ho  tot,  des  d’un 
punt de vista molt elevat, i acabà per convèncer-se que no era per la 
seva  seguretat  personal  que  volia  veure  embolicats  els  seus  dos 
parents de Nova York. Si considerava idoni que arribessin a casar-se, 
era simplement com a il·lustració de certes lleis. Olive, a causa de les 
inclinacions  filosòfiques  de  la  seva  ment,  era  excessivament 
aficionada a les il·lustracions de les lleis. 

En tot cas, desconec en gran part quina reacció provocà en la seva 
consciència  (ara  una  font  considerable  de  benestar)  el  fet  que  la 
senyora Farrinder es dediqués a portar la lluita a territoris distants, i 
que  hagués  de  tornar  a  Boston  amb  temps  per  presidir  una  gran 
Convenció Feminista que ja estava anunciada i que hi tindria lloc el 
mes de juny. Li agradava que aquella capdavantera fos fora: deixava 
el  camp  més  lliure,  l’aire  més  clar:  implicava  una  exempció  de 
crítiques oficials. No m’he dedicat a fer esment de certs episodis de la 
relació més recent entre aquestes dues dames i m’haig d’acontentar 
esbossant-ne les  conseqüències.  Aquestes  poden resumir-se  dient,  i 
això sens dubte no sobtarà ningú per la seva originalitat, que és ben 
poc  probable  que  dues  capdavanteres  s’avinguin  millor  que  dos 
capdavanters. Des d’aquella festa a casa de la senyoreta Birdseye, tan 
important  pels  resultats  que  Olive  n’obtingué,  havia  tingut  ocasió 
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d’apropar-se més a la senyora Farrinder, i aquest contacte li mostrà  
que la  gran líder  de la revolució femenina era  l’única persona (en 
aquella  part  de  món)  més  obstinada  i  més  decidida  que  ella.  Les 
aspiracions de la senyoreta Chancellor, darrerament, s’havien avivat 
immensament: havia començat a creure en si mateixa molt més que no 
havia fet mai; i  ara s’adonava que, quan una ànima troba una altra 
ànima,  o  bé  es  produeix  una  mútua  absorció  o  bé  una  profunda 
commoció.  Feia  temps  que  sabia  que  hauria  de  comptar  amb  la 
tossuderia del món en general, però tot just ara descobria que també 
hauria d’estar preparada a trobar-ne mostres en el bàndol de les dones.  
Això  complicava  el  problema,  i  una  complicació  semblant, 
naturalment, no podia fer que la senyora Farrinder semblés més fàcil 
d’assimilar.  Si  l’esperit  d’Olive  era  elevat  i  també  n’era  el  d’ella,  
ningú no en tenia la culpa: només era una advertència que no servirien 
per fer  història en la mateixa part  de món. Si  tals  percepcions són 
delicades  entre  els  homes,  no  cal  que  recordi  al  lector  l’exquisida 
forma que poden prendre en esperits més refinats. Així fou com Olive 
passà,  en tres mesos,  de l’estat  de veneració al  de competició:  i  el 
procés  s’havia  accelerat  amb la  presentació de Verena.  La senyora 
Farrinder  s’havia  comportat  amb  ella  de  la  manera  més  estranya. 
Primer l’havia impressionada, després no: primer havia semblat que 
volia introduir-la, després s’havia fet enrere d’una manera inequívoca, 
insinuant a Verena que, d’activistes d’aquell tipus, ja n’hi havia prou. 
“D’aquell tipus”, vaja! La frase reverberava a l’esperit ressentit de la 
senyoreta Chancellor. Era possible que no conegués de quina mena 
era Verena, i amb quines vulgars aspirants a la notorietat la confonia? 
Era Olive qui havia concebut la idea d’obtenir l’aval de la senyora 
Farrinder  per  a  la  seva  protegée:  havia  volgut  que  rebés  el 
nomenament  de l’autoritat  màxima.  Amb aquesta  intenció les  dues 
dones havien fet més d’un pelegrinatge a Roxbury, i en una d’aquestes 
ocasions  la  facultat  sibil·lina  havia  baixat  (en  la  forma  més 
encantadora) sobre Verena. S’hi havia trobat immersa, amb tota gràcia 
i  naturalitat,  en el  curs de la conversa i  havia exterioritzat  un doll  
d’eloqüència encara més commovedor que el seu discurs a casa de la 
senyoreta  Birdseye.  La  senyora  Farrinder  l’havia  escoltat  molt 
sorruda: certament no s’assemblava al seu estil  d’oratòria, notable i 
convincent  com  era.  Del  que  més  es  parlà  fou  de  la  petició  que 
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escrivís una carta al New York Tribune, per llançar Verena a la fama; 
però  aquesta  missiva  benefactora  mai  no  aparegué  i  ara  Olive 
s’adonava que no podia esperar cap favor de la profetessa de Roxbury. 
Hi havia hagut escrúpols, pudibunderia,  petites reserves que havien 
acabat  deixant  anar  la  ploma.  Si  Olive  no  deia  d’una  vegada  que 
estava gelosa de l’estil més atractiu de Verena, era simplement perquè 
una declaració semblant produiria més efecte una mica més endavant. 
El  que  sí  digué  és  que  era  evident  que  la  senyora  Farrinder  volia 
conservar  el  moviment  en  les  seves  mans...  que  recelava  de  certs 
elements estètics i romàntics que Olive i Verene volien introduir-hi. 
Insistien molt, per exemple, en la malaurada història de les dones: a la 
senyora Farrinder, en canvi, això no semblava interessar-li, ni sabia 
gran cosa d’història. Semblava que aquesta història comencés avui, i 
reclamava els drets de les dones tant si eren dissortades com si no. El  
resultat d’això fou que Olive es llançà als braços de Verena amb un 
moviment  que  era  meitat  indignació,  meitat  èxtasi:  exclamà  que 
haurien  de  lliurar  la  batalla  sense  ajuda  humana,  però  que,  al 
capdavall, era millor així. Si es donaven completament l’una a l’altra,  
què  més  podien  necessitar?  Estarien  aïllades,  però  serien  lliures:  i 
aquesta visió de la situació comportava la sensació que quasi havien 
començat  a  ésser  una força.  Certament,  el  ressentiment  d’Olive no 
s’havia evaporat del tot, car no solament tenia la impressió, sens dubte 
molt presumptuosa, que la senyora Farrinder era l’única persona per 
aquelles rodalies amb la talla suficient per poder-la jutjar (una causa 
suficient  d’antagonisme  en  si  mateixa,  perquè  si  ens  agrada  ser 
valorats  pels  nostres  superiors,  preferim  que  la  censura  vingui  de 
l’altra banda), sinó que, a més, el tipus d’opinió que havia manifestat,  
després de concedir-li tanta estima en la fase anterior de la relació, 
feia pujar a les galtes d’Olive algun rubor ocasional. Pregava al cel 
que ella mai no arribés a esdevenir tan individualista, tan estreta de 
mires.  Frívola,  mundana,  una  amateur,  una  cap  de  pardals,  una 
assídua de Beacon Street; el que feia amb Verena era un ridícul joc de 
nines; la senyoreta Chancellor tenia raó de creure que era així com la 
senyora  Farrinder  la  considerava.  Era  una  sort,  potser,  que  la 
desfiguració fos tan gran: però això no impedí que més d’una vegada 
pugessin als ulls d’Olive llàgrimes airades en pensar en el tort que se 
li havia fet. Frívola, mundana, Beacon Street! Demanà a Verena que 
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compartís el seu compromís de mostrar al món, a l’hora convenient, si 
responia gaire a aquesta descripció. Com ja he insinuat, Verena, en 
moments  com  aquells,  es  posava  completament  a  l’alçada  de  les 
circumstàncies:  no  li  feia  gens  de  gràcia  empenyorar-se  a  girar 
l’esquena a  Beacon Street  per  sempre més;  però ara  estava tan en 
mans d’Olive, que no hi hauria hagut cap sacrifici al qual no hagués 
consentit per tal de demostrar que la seva benefactora no era frívola. 

La qüestió de venir a viure durant tant temps a Charles Street es va 
decidir  durant  una  visita  de  Selah  Tarrant,  feta  a  petició  de  la 
senyoreta  Chancellor.  Aquesta  entrevista,  que  tingué  unes 
característiques  curioses,  valdria  la  pena descriure-la,  però  tan  sols 
m’és permès de fer esment dels aspectes més importants. Olive volia 
arribar a un acord amb ell: volia aclarir la situació, així que, per molt 
desagradable  que  li  resultés  la  idea  de  rebre’l,  el  cità  a  una  hora 
determinada —una hora durant la qual havia planejat que Verena fos 
fora de la casa. Amagà aquest incident a la noia, reflexionant amb una 
certa  solemnitat  que  aquell  era  el  primer  engany (el  silenci,  per  a 
Olive, era engany) que posava en pràctica en relació a la seva amiga, i  
preguntant-se si n’hauria de practicar d’altres en el futur. En aquell 
moment i en aquell lloc decidí que no se n’estaria en cas de necessitat. 
Notificà  a  Tarrant  que mantindria  Verena amb ella  durant  molt  de 
temps,  i  Tarrant  comentà  que  era  molt  agradable  veure-la  tan  ben 
instal·lada. 

Però també insinuà que li agradaria saber què projectava fer amb 
ella la senyoreta Chancellor; i el  to d’aquesta insinuació va fer que 
Olive s’adonés que havia encertat de ple quan va preveure que aquella 
entrevista  tindria  totes  les  traces  d’una  reunió  de  negocis.  Agafà 
aquest caire d’una manera molt definida quan ella anà fins a la tauleta 
i  estengué  al  senyor  Tarrant  un  xec  per  una  quantitat  molt 
considerable. 

—Deixeu-nos soles, completament soles, durant un any i us en faré 
un altre—. Fou amb aquestes paraules que li allargà el fullet de paper 
que  significava  tant,  pensant,  mentre  ho  feia,  que  no  creia  que  la 
senyora Farrinder pogués ser menys amateur. Selah mirà el xec, mirà 
la  senyoreta  Chancellor,  altra  vegada  el  xec,  el  sostre,  a  terra,  el 
rellotge  i  un  cop  més  la  seva  amfitriona;  després  el  document 
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desaparegué sota els plecs de l’impermeable i ella veié que se’l posava 
en alguna part estranya de la seva estranya persona. 

—Bé,  si  no cregués que l’ajudareu a desenvolupar-se  –indicà;  i 
s’aturà mentre continuava forfollejant amb les mans amagades i oferia 
a Olive un dels seus amplis i lúgubres somriures. Aquesta li assegurà 
que no havia de témer res en aquest sentit:  el  desenvolupament de 
Verena  era  el  que  més  li  importava  en  el  món.  Tindria  totes  les 
oportunitats d’expansió. —Sí, això és el que importa —continuà Selah
—; és més important que atreure les multituds. El que us demanem és 
que la deixeu actuar amb naturalitat. No vénen tots els problemes de la 
humanitat  del  fet  que  se’ns  reprimeix?  No  la  tapeu,  senyoreta 
Chancellor:  deixeu-la  que  es  desbordi!  —i altra  vegada  Tarrant 
il·luminà  la  petició,  la  metàfora,  amb  aquell  estrany  i  silenciós 
moviment  lateral  de  les  barres.  Afegí,  ara,  que suposava que  calia 
decidir-ho amb Verena; però Olive no féu cap resposta a això, només 
se’l mirà amb una cara que intentava expressar que no hi havia res que 
l’obligués a restar més temps. Sabia que amb la senyora Tarrant tot 
havia quedat concretat: ja n’havien parlat amb Verena, que li havia dit 
que la seva mare estava disposada a sacrificar-se pel bé de la noia.  
Tenia  raons per  saber  (no a  través  de Verena,  naturalment)  que la 
senyora Tarrant havia abraçat de bona llei la idea d’una compensació 
pecuniària, i no hi havia cap perill que fes una escena quan Tarrant 
tornés amb un xec a la butxaca.

—Bé, confio que pugui desenvolupar-se àmpliament i que pugueu 
aconseguir el que desitgeu; sembla que ja us falta poc —indicà aquest 
personatge mentre s’aixecava per marxar. 

—No ens falta poc: ens queda molt per fer —respongué Olive amb 
bastant de duresa. 

Tarrant  era  al  llindar;  romancejà  una  mica,  desconcertat  per  la 
severitat  d’ella,  perquè sempre s’havia sentit  atret per les posicions 
progressistes, per veure desfilar la veritat. Mai no havia conegut ningú 
que es prengués les coses amb tanta serietat com aquella dona jove, 
decidida  i  prosaica  que  s’havia  encapritxat  d’una  manera  tan 
imprevisible de la seva filla, que desitjava un món nou, però tan plena 
d’un pessimisme tossut, i que enmig d’una honestedat que semblava 
tan completa, es mostrava disposada a corrompre’l com a pare amb 
unes operacions bancàries d’allò  més exorbitants.  Amb prou feines 
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sabia en quin llenguatge parlar-hi; semblava que no hi havia d’haver 
res capaç de tranquil·litzar-la, una dona que prenia aquell to respecte a 
un moviment que algunes persones molt intel·ligents consideraven tan 
prometedor. 

—Sí,  és  clar,  imagino  que  hi  deu  haver  alguna  mena  de  lleis 
misterioses... —murmurà quasi amb timidesa; i així desaparegué de la 
vista de la senyoreta Chancellor.

XX

Esperava que trigaria a tornar-lo a veure, i evidentment tenia raons 
per fer-ho, si la relació havia de ser a cop de talonari. L’acord amb 
Verena era, naturalment, total: havia promès estar amb la seva amiga 
tant  temps  com aquesta  li  demanés.  Primerament  havia  dit  que no 
podria abandonar la seva mare, però se li va fer entendre que no era 
qüestió  d’abandonar-la.  Seria  tan  lliure  com  l’aire  d’anar  i  venir: 
podria passar hores i dies amb la mare sempre que la senyora Tarrant 
sol·licités  la  seva  atenció;  tot  el  que  Olive  li  demanava  era  que, 
temporalment,  considerés  Charles  Street  la  seva  llar.  No  hi  hagué 
discussió quant a això, per la senzilla raó que, en el moment en què 
aquesta  qüestió  es  presentà,  Verena  estava  completament  sota 
l’encant. La idea de l’encant d’Olive potser farà somriure el lector; 
però faig servir  aquesta paraula,  no en el  sentit  derivat,  sinó en el 
literal. La fina xarxa d’autoritat, de dependència, que la tenaç amiga 
havia teixit entorn seu era ara tan densa com un vestit de malla d’or; i 
Verena estava completament interessada en la gran empresa; la veia 
des del prisma d’una fe activa i entusiasta. El profit que el seu pare 
desitjava per a ella ja estava assegurat: creixia, es desenvolupava en 
l’escala més àmplia. Olive veia la diferència, i us podeu imaginar com 
se’n congratulava; mai no havia conegut un plaer tan intens. L’actitud 
primera de Verena havia estat una submissió infantil,  una agraïda i 
curiosa simpatia. S’havia donat enmig de la seva sorpresa juvenil i  
divertida,  perquè  la  voluntat  més  forta  d’Olive  i  la  subtilitat  dels 
procediments  amb  què  duia  a  terme  els  seus  propòsits  l’havien 
arrossegada.  A més l’havien empesa l’hospitalitat,  la  visió de nous 

149



horitzons socials, el sentit de la novetat i el desig de canvi. Però ara la 
noia se sentia lligada desinteressadament a l’obra que havien de fer 
juntes;  li  importava  per  si  mateixa,  hi  creia  ardentment,  la  tenia 
constantment al cap. La seva participació en la unió ja no era passiva, 
purament receptiva: era apassionada i donava constància d’una gran 
energia. Si Olive desitjava formar Verena, podia envanir-se d’haver 
començat ja el procés, i que la seva col·lega en gaudís tant com ella. 
Podia  pensar,  per  tant,  sense  cap  imputació  de  crueltat,  que  quan 
abandonà la mare fou amb una finalitat noble i sagrada. En realitat la 
hi  tenia  ben  poc,  d’abandonada,  car  passava  hores  en  viatges 
sorollosos,  penosos  i  incòmodes  entre  Charles  Street  i  la  revellida 
finca  suburbana.  La  senyora  Tarrant  sospirava  i  ganyotejava, 
s’embolcallava  més  que  mai  amb el  mantell,  deia  que  no  sabia  si 
estava feta per lluitar sola i que, si Verena era fora, la meitat del temps 
no se sentia amb forces per anar a contestar a la campaneta de la porta; 
era incapaç, naturalment, de perdre una oportunitat semblant de fer-se 
notar com una de les que pagaven amb sang per arrossegar el carro del  
progrés humà. Però Verena intuïa (ara, per primera vegada, jutjava un 
xic la seva mare) que no li hauria agradat que fes el que li demanava, i  
que li donava prou seguretat confiar en la generositat de la filla. No 
podia privar-se de l’esperança —ni tan sols ara que la senyora Luna se 
n’havia anat,  sense deixar rastre,  i  que els  murs grisos d’un hivern 
encalmat  semblaven  aïllar  de  l’entorn  les  dues  joves  dames—  no 
podia renunciar a la teoria que una estada a Charles Street havia de 
produir almenys algun contacte amb les classes elevades. L’enutjava 
que la filla es resignés a no anar a festes i que la senyoreta Chancellor 
no n’organitzés: però no li era res de nou haver de prendre paciència, i 
pensà que, almenys, el senyor Burrage ho tenia ben a mà per visitar la 
seva filla a la ciutat, on passava la meitat de temps, donat que sempre 
dormia al Parker’s. 

Era un fet que aquest afortunat jove hi anava molt sovint, i Verena 
el veia, amb l’acord total d’Olive, sempre que era a casa. Havia quedat 
completament  establert  entre  elles  dues  que  no  s’havien  de  posar 
límits artificials a la famosa fase; i Olive experimentà, mentre durà,  
una veritable sensació d’heroisme d’armar-se de valor contra el seu 
desassossec.  Considerava,  a  més,  una  qüestió  de  pura  justícia  fer 
alguna concessió: si Verena sacrificava el deure filial per venir a viure 
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amb  ella  (aquesta  situació,  naturalment,  havia  de  ser  permanent... 
compraria els  Tarrant d’any en any),  ella no havia d’incórrer  en la 
imputació (el món l’hauria jutjada, en cas de fer-ho, amb ferocitat) 
d’haver-la privada d’establir vincles socials. L’amistat entre un home i 
una dona joves era, d’acord amb el codi de Nova Anglaterra, un vincle 
social  comú;  i  mentre  transcorrien  les  setmanes  la  senyoreta 
Chancellor no veia cap raó per penedir-se de la seva temeritat. Verena 
no s’enamorava; li semblava que ho coneixeria, que ho endevinaria a 
l’acte.  A  Verena  li  agradaven  les  relacions  humanes;  era 
essencialment un ésser sociable; li agradava fer-se admirar i somriure i 
parlar i escoltar; i Henry Burrage aportava un element de relaxació, 
convenient  en  una  vida  ara  una  mica  encarcarada  (Olive  estava 
perfectament disposada a confessar-ho) pels grans projectes cívics. A 
la noia simplement la preservava, sense intromissions, el seu interès 
en aquests mateixos propòsits. En aquell temps no hi havia necessitat 
de pressionar-la; les seves pròpies deus d’energia ja treballaven; el foc 
amb què brillava li  eixia de dintre.  Romandria soltera;  una solteria 
sagrada  i  intel·ligent:  les  seves  úniques  noces  serien  davant  l’altar 
d’una gran causa. Olive sempre es retirava quan anunciaven el senyor 
Burrage; i quan Verena més tard intentava donar-li explicacions sobre 
la conversa, l’aturava dient que s’estimava més no saber-ne res; ho 
feia  amb  una  suavitat  solemne;  això  la  feia  sentir  molt  superior, 
veritablement noble. Ara ja sabia amb exactitud (a penes si puc dir 
com, donat que Verena no podia donar-li cap informació) quina mena 
de jove era el senyor Burrage: era lleugerament pretensiós i original,  
cultivava l’excentricitat, estava en pro del progrés, li agradava servar 
misteris, les cites inesperades, les visites a persones anònimes, l’aire 
de menar una dobla vida,  de dedicar-se a una noia que la gent  no 
coneixia o que, almenys, no hi freqüentava. Certament que li agradava 
causar  impressió  a  Verena,  però  el  que  més  li  agradava  era  fer-la 
passar davant de les altres noies, les dels ambients elegants, amb les 
quals ballava al Papanti’s. Això era el que li deia a Olive la magnífica 
visió que tenia de les coses. 

—Doncs està interessat en gran manera pel nostre moviment —
arribà  a  anunciar  un  dia  Verena:  però  aquestes  paraules  més  aviat 
irritaren la senyoreta  Chancellor,  la  qual,  com ja sabem,  no estava 
disposada a tolerar excepcions en el bàndol masculí. Per allà el mes de 
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març  Verena  li  digué  que  el  senyor  Burrage  li  estava  oferint 
matrimoni —oferint-lo amb molta insistència, pregant-li que, almenys, 
volgués esperar i pensar-s’ho abans de donar-li la resposta definitiva.  
Verena  evidentment  s’alegrà  de  poder  dir  a  Olive  que  li  havia 
assegurat  que  allò  no  entrava  en  els  seus  propòsits,  i  que  si  ell 
esperava que hi pensés més valia que no tornés. Continuà venint,  i 
calia suposar, per tant, que havia deixat de comptar amb una concessió 
d’aquell tipus; i l’opinió d’Olive era que en realitat no ho desitjava. 
Creia que ho devia proposar pràcticament a totes  les noies que no 
feien  cara  d’acceptar  —que  ho  feia  per  col·leccionar  episodis 
semblants,  per fer un àlbum mental  de declaracions, enrojolaments, 
dubtes, refusos que fallien a sortir de la boca revelant-se a si mateixos 
com a acceptacions, de la mateixa manera que col·leccionava esmalts i  
violins de Cremona. No li hauria fet gens de goig emparentar-se amb 
els Tarrant; però un temor semblant no li impedia passar per un home 
de  gust  que  donava  aquesta  satisfacció  a  noies  de  baixa  naixença 
sempre que fossin boniques, car ja vigilava que es tractés de casos 
especials que, per raons qualssevulla (fins i tot en els casos d’extracció 
més baixa es podien trobar aquestes raons), no acceptarien.

—Et vaig dir que no m’hi casaria i  no ho faré —digué Verena, 
divertida, a la seva amiga; el to insinuava que se li devia un cert crèdit 
per la manera com mantenia la promesa. 

—Mai no et vaig dir que ho fessis, si no volies —respongué Olive; 
i Verena no pogué replicar d’altra manera que amb una mirada de bon 
humor, perquè no podia pas dir que ella ho hagués volgut. Tingueren 
una  petita  discussió,  tanmateix,  quan  li  confià  que  el  planyia  per 
aquell  mal  tràngol  i  Olive  argumentà  que,  egoista,  presumptuós, 
malacostumat i fals com era, se’l podia ben deixar que país l’afront. 
La senyoreta Chancellor ara no experimentava cap dels remordiments 
que  hauria  sentit  sis  mesos  abans  si  hagués  obstaculitzat  Verena 
davant d’una oportunitat semblant, i s’hauria enfadat molt si algú li 
hagués preguntat si no tenia por d’acaparar massa la noia. Hauria dit, a 
més,  que ni  en el  cas  de no ser-hi  ella,  Verena no hauria  pres  en 
consideració un subjecte  que tocava la  lira  mentre  Roma cremava. 
Això no  impedí que Olive prengués la  decisió d’anar  a  Europa  la 
primavera  següent;  un  any  d’estada  en  aquella  part  del  globus 
resultaria  a  Verena  extremament  agradable  i  potser  fins  i  tot 
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contribuiria a l’evolució del seu geni. Li costava esforç admetre que 
en el vell continent hi pogués restar cap virtut, que pogués reservar 
cap lliçó important per a dues dones tan bones americanes com la seva 
amiga  i  ella;  però  en  aquell  moment  li  semblà  bé  de  fer  aquesta 
concessió, que no era pas del tot sincera. Ho feia recomanable la idea 
d’apartar  la  seva  companya  —apartar-la  dels  seus  sol·lícits 
conciutadans—  fins  que  toqués  totalment  de  peus  a  terra;  això,  a 
l’endemés, donaria més intensitat a la conversa. En aquell continent de 
gent desconeguda estarien encara molt més estretament unides l’una a 
l’altra.  Naturalment,  això comportaria eludir  la inevitable  fase molt 
més  que  no  pas  enfrontar-s’hi:  però  Olive  decidí  que  si  arribaven 
il·leses  al  termini  que  s’havien  fixat  (el  primer  de  juliol),  ja  s’hi 
haurien enfrontat en la mesura que demanaven tant la justícia com la 
generositat.  També haig de  dir  que  travessà  la  major  part  d’aquell 
període sense altres alarmes serioses i amb molts motius de felicitat i 
d’esperança. 

Res no vingué a entelar els bons averanys que envoltaven ara la 
seva  associació  amb  Verena  Tarrant.  Es  llançaren  a  l’estudi: 
disposaven d’innombrables volums de l’Ateneu i s’allargaven llegint 
fins  a  les  tantes.  Henry  Burrage,  després  que  Verena  li  donés 
carabassa, se’n tornà a Nova York i no donà senyals de vida; l’únic 
que  en  sentiren  dir  fou  que  havia  anat  a  refugiar-se  sota  les  ales 
caigudes de la seva mare. (Olive, almenys, donava per descomptat que 
la senyora Burrage devia anar bastant alacaiguda: podia imaginar com 
l’havia afectada saber que el fill havia estat refusat per la filla d’un 
mesmerista. Devia estar quasi tan enfadada com si s’hagués assabentat 
que l’havia acceptat). Matthias Pardon encara no havia pres venjança 
a través dels diaris; potser esmolava les llances; en tot cas, ara que 
l’estació operística havia començat, estava molt ocupat entrevistant les 
principals cantants,  una de les quals fou descrita per ell  en un dels 
diaris  més  importants  (Olive,  almenys,  el  considerava  l’únic  capaç 
d’escriure  d’aquella  manera)  com  “una  doneta  adorable  amb  uns 
clotets infantils i uns moviments enjogassats”. Pel que semblava, els 
Tarrant s’havien abandonat a un cert grau de repòs dels sentits, amb el 
qual  no  estaven  familiaritzats  fins  ara,  gràcies  a  l’augment  dels 
ingressos per l’aportació de l’excèntrica protectora. 
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La senyora Tarrant ara gaudia dels serveis d’una minyona; en part, 
havia estat el seu orgull (o en qualsevol cas ella preferia mirar-s’ho 
des d’aquest caire)  que durant  tants anys s’hagués portat  casa seva 
sense  la  intervenció  —tan  degradant  per  totes  dues  bandes—  del 
treball  servil  i  mercenari.  Escrigué  a  Olive  (ara  li  escrivia 
contínuament, per bé que Olive mai no contestava) que era conscient 
d’haver baixat de categoria, però admetia que era un puntal per a la 
seva ànima devastada tenir  algú amb qui  conversar quan Selah era 
fora.  Verena,  naturalment,  s’adonà  de  la  diferència,  que  no  podia 
explicar-se amb un augment inesperat en la feina del seu pare (res del  
seu pare no havia augmentat mai així) i acabà endevinant-ne la causa 
—un descobriment que no destorbà en absolut  la seva equanimitat. 
Acceptà  la  idea  que  els  seus  pares  rebessin  una  compensació 
pecuniària de part d’aquella extraordinària amiga que havia conegut al 
llindar de la feminitat,  de la mateixa manera que acceptava la seva 
irresistible hospitalitat. No tenia cap orgull mundà, cap hàbit arrelat 
d’independència, cap idea del que es feia o es deixava de fer; hi havia,  
però, una sola cosa equiparable a aquesta insensibilitat gentil i natural 
als favors: el seu empedreït hàbit de no demanar-ne. Olive havia sentit  
una certa aprensió de veure-la enrojolar-se quan conegués els termes 
que feien possible prosseguir juntes la carrera; però Verena mai no 
canvià  de  color;  o  bé  no  li  resultava  nou  o  bé  no  li  resultava 
desagradable que compressin els seus progenitors, que els silenciessin 
amb  diners,  que  els  tractessin  tal  com  se  sol  tractar  la  gent  més 
carregosa quan no se’ls  engarjola;  d’aquesta manera la  seva amiga 
veié  que,  després  d’allò,  probablement  no  hi  hauria  res  capaç 
d’ofendre-la.  Estava massa desproveïda de rancor,  massa allunyada 
dels  models  convencionals,  massa  lliure  d’egocentrisme.  Seria 
desmesurat dir-ne que perdonava els insults, perquè no els notava; hi 
havia en el perdó una certa arrogància de la qual era incapaç, i la seva 
mansuetud lliscava per damunt de tots els paranys que la vida oposa a 
la nostra consistència. Olive sempre havia sostingut que l’orgull era 
necessari per al caràcter, però no hi havia cap peculiaritat en Verena 
que  pogués  fer  que  la  seva  ànima semblés  menys  pura.  Els  luxes 
afegits  a  la  caseta  de  Cambridge,  que  bo  i  amb  aquesta  ajuda 
continuava sent un lloc penós per viure-hi,  li feren sentir novament 
que, abans que ella arribés per rescatar-la, la filla d’aquella casa havia 
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travessat un desert de sòrdida misèria. Havia cuinat, rentat, encombrat, 
cosit;  havia treballat més dur que cap dels servents de la senyoreta 
Chancellor.  Aquestes  coses  no  havien  deixat  cap  rastre  en  la  seva 
persona ni en la seva ment; tot el que era fresc i bonic es renovava en 
ella  amb una  extraordinària  facilitat,  tot  el  que  era  lleig  i  fastijós 
s’evaporava tan bon punt ella ho tocava; però Olive jutjava que, essent 
com era, tenia dret a immenses compensacions. En el futur disposaria 
de luxes i  comoditats  en escreix,  i  a  la  senyoreta Chancellor  no li  
costava  gens  convèncer-se  que  les  persones  que  duien  a  terme un 
treball intel·lectual i moral elevat, com el que s’havien compromès a 
fer  les dues dames de Charles Street,  es devien a si  mateixes i  ho 
devien a la planyívola situació de les dones el dret d’envoltar-se de les 
millors  condicions  materials.  Ella  no  tenia  res  de  sibarita  i  havia 
demostrat, visitant les avingudes i els barris pobres de Boston dins del 
servei  de  les  Caritats  Associades,  que  no  hi  havia  immundícia, 
malaltia o misèria que no gosés mirar cara a cara; però la seva llar  
sempre  havia  estat  perfectament  condicionada,  ella  era 
apassionadament  neta  i  una  excel·lent  dona  de  negocis.  Ara,  però, 
havia elevat la pulcritud a la categoria de religió: l’interior de la casa 
es netejava d’una forma sobrera que ho feia brillar tot,  s’observava 
una  formalitat  rigorosa,  tot  estava  ple  de  roses  d’hivern.  Enmig 
d’aquestes delicades influències Verena es badava com la flor que a 
Boston ateny una tal perfecció. Olive sempre havia valorat molt en les 
seves conciutadanes el refinament innat, la capacitat d’adaptació, el 
talent  que tenien per  acomodar-se  d’una ullada a  situacions noves; 
però la manera com la seva companya es posava a l’altura del nivell  
de  civilització que  l’envoltava,  la  manera  com assimilava  totes  les 
delicadeses i absorbia totes les tradicions deixava aquesta teoria ben 
curta. Els dies d’hivern passaren amb tranquil·litat, tancades a Charles 
Street, i les nits d’hivern segures contra les interrupcions. Les nostres 
dues joves tenien moltes obligacions, però Olive mai no havia conreat 
el costum d’anar d’una banda a l’altra.  Sota aquell sostre tingueren 
lloc  moltes  conferències  sobre  temes  socials  i  reformes,  i  rebé  les 
seves col·legues (formava part de vint associacions i comitès) només a 
hores  convingudes,  i  volia  que  es  respectessin  amb  rigidesa.  La 
participació  de  Verena  en  aquestes  sessions  no  era  activa;  s’hi 
passejava,  somrient,  escoltant,  deixant  anar  ocasionalment  alguna 

155



paraula a l’atzar,  per bé que mai inútil, com una imatge gentilment 
animada col·locada allí per escampar bons presagis. S’entenia que la 
seva participació havia de ser a l’escenari, no a baix o darrere; que no 
era una apuntadora, sinó (potencialment, almenys) una figura, i que el 
treball que la senyoreta Chancellor presidia tan eficientment era una 
preparació general per a la tribuna sobre la qual, més tard, realitzaria 
els passos més sorprenents. 

Les  finestres  de  la  banda  oest  del  saló  d’Olive,  encarades  a  la 
badia, els oferien la visió de les roges postes de sol hivernals; del pont 
baix i  llarg que lliscava,  amb fustes vacil·lants,  per damunt del  riu 
Charles; de les eventuals clapes de neu o de gel;  dels horitzons de 
suburbis desolats, despullats de fullatge pel rigor de l’estació; de la 
buidor  general  del  panorama,  freda,  dura;  de  les  emanacions,  a 
Charlestown, a Cambridge,  d’unes quantes xemeneies i  torres,  tubs 
rectes i sòrdids de les fàbriques i tallers que, com uns dits esquelètics, 
es  dirigien  al  cel  des  de  les  aglomeracions  humanes  de  Nova 
Anglaterra.  Hi  havia  un  no  sé  què  d’inexorable  en  la  pobresa  de 
l’escena, de vergonyós en la mesquinesa dels detalls, que donava una 
impressió general de taulons i llauna i terra glaçada, de barraques i  
munts  d’objectes  en  estat  de  putrefacció,  de  línies  de  ferrocarril 
travessant  per  damunt  d’un  rosari  de  bassals,  de  roderes  dels 
carruatges més humils, els universals òmnibus, travessant obliquament 
aquella  trajectòria  del  perill;  de  tanques  mal  fixades,  terrenys 
desocupats, pilots de deixalles, patis sembrats de canonades de ferro, 
pals  de  telègraf  i  fustes  nues  de  la  part  posterior  d’algunes  cases. 
Verena trobava preciosa aquella visió, però no es pot pas dir que no 
tingués motiu per fer-ho quan, en acabar la tarda, aquell quadre lleig 
es tenyia d’un rosat clar. L’aire, en la quieta fredor, semblava dringar 
com un cristall, hom podia percebre en el cel les gradacions de to més 
tènues, el ponent esdevenia vast i exquisit, tot es tornava doblement 
precís  abans  d’impregnar-se  de  la  foscor  del  capvespre.  Hi  havia 
lluïssors rosades de neu, reflexos delicats en les maresmes dessecades,  
sons de campanes de cotxe sobre el llarg pont, no pas vulgars ja, sinó 
quasi argentins, contorns definits de les ondulacions del crepuscle que 
lluitava contra  la  claror  ja  evanescent.  Aquests  eren els  agradables 
efectes  que solien il·luminar  aquell  extrem del  saló,  i  Olive sovint 
s’asseia davant de la finestra amb la seva companya abans que fos 
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l’hora d’encendre els llums. Admiraven les postes de sol, es recreaven 
en les taques vermelles que es  projectaven sobre la  paret  del  saló,  
practicaven amb la imaginació excursions a través del panorama que 
s’enfosquia. Contemplaven per fi l’aparició de les estrelles en la volta 
freda del cel i després, amb una petita esgarrifança, agafades del braç, 
se n’anaven amb la sensació que la nit d’hivern era encara més cruel  
que la tirania dels homes —se n’anaven cap a espais amb cortines 
tirades,  a la vora del  foc,  amb una safata de te lluent  i  més i  més 
conversa sobre el  llarg martiri  de les dones amb el  qual,  realment, 
sabia fer-se molt interessant. Hi havia nits d’intensa nevada, durant les 
quals Charles Street es veia blanc i enfundat, i en les quals la campana 
de la porta estava predestinada al silenci, que semblaven petites illes  
de claror artificial, de visió eixamplada i intensificada. Juntes llegien 
molt  sobre  història,  i  llegien sempre amb la mateixa fal·lera:  la de 
trobar-hi la confirmació de la idea que llur sexe havia sofert d’una 
manera  inexpressable,  i  que  en  qualsevol  moment  del  curs  de  la 
història humana, la situació del món hauria estat molt menys horrible 
(la  història  els  semblava horrible  en tots  els  aspectes)  si  les  dones 
haguessin pogut atenuar-ho. Verena estava plena de suggestions que 
estimulaven la discussió; era ella qui sostenia amb més freqüència el 
punt de vista que a moltes dones del passat se’ls havia confiat el poder 
i no sempre l’havien usat d’una manera noble, qui feia entrar en la 
conversa les reines malvades, les dilapidadores amants dels reis. La 
qüestió d’aquestes dames era resolta amb facilitat entre totes dues, i 
els  crims  públics  de  Maria  la  Sanguinària,  els  delictes  privats  de 
Faustina, dona del pur Marc Aureli, eren classificats satisfactòriament. 
Si la influència de les dones del passat havia estat decisiva per a obres 
que per casualitat havien acabat els homes, per pura simetria es deduïa 
que la  influència  dels  homes explicava les  irregularitats  casuals  de 
l’altre sexe. Olive s’adonava de la poca quantitat de llibres que havien 
passat per les mans de Verena i que poc havia estat la llar dels Tarrant  
un lloc de lectura; però ara la noia travessava els camps literaris amb 
la característica lleugeresa. Cada cosa que intentava o emprenia era 
una  il·lustració  de  la  facilitat,  del  do,  i  Olive,  que  n’estava  tan 
mancada, no deixava mai de meravellar-se’n ni de valorar-ho. Res no 
l’espantava:  tot  ho  agafava  somrient,  se’n  sortia  de  tot  el  que 
intentava. Igual que sabia fer altres coses, sabia estudiar; llegia amb 
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rapidesa  i  recordava  amb  infal·libilitat:  era  capaç  de  repetir  de 
memòria, dies més tard, passatges que semblava haver mirat només 
per sobre. Olive, naturalment, era cada vegada més feliç de pensar que 
la causa disposaria de l’ajut d’un organisme tan excepcional. 

Tot això sens dubte sona força eixut, i m’afanyo a afegir que no 
sempre estaven les nostres amigues tancades al saló esgotador de la 
senyoreta Chancellor. A despit del desig d’Olive de guardar per a ella 
la valuosa inquilina i dirigir la seva atenció cap als estudis comuns, a 
despit  d’estar  constantment  recordant  a  Verena  que  aquell  hivern 
havia de ser purament educatiu i que els llocs freqüentats per la gent 
empedreïdament satisfeta li ensenyarien ben poca cosa, a despit,  en 
poques paraules,  de la relació dual  constant  i  severa entre aquelles 
dones, no s’ha de creure que el riu de la seva vida no rebés les aigües 
d’afluents  i  tributaris.  Bo i  essent  tan individualista  i  original  com 
tothom  la  considerava,  la  senyoreta  Chancellor  era  una  típica 
bostoniana, i com a típica bostoniana no podia deixar de formar part, 
d’una manera o altra,  d’algun cercle. S’havia dit  d’ella que “hi era 
però no n’era”; en realitat sí que en formava part, almenys tant com 
per anar ocasionalment a altres cases i rebre’n els ocupants a la seva. 
Estava convençuda de complir  amb les  lleis  de  l’hospitalitat  i  feia 
sentir a molts esperits selectes que eren ben rebuts a casa seva a hores 
convenients.  Tenia preferència pel que anomenava gent  real,  i  n’hi 
havia  uns  quants  la  realitat  dels  quals  havia  posat  a  prova  amb 
mètodes que coneixia. Aquesta petita societat era bastant suburbana i 
heterogènia: era prolífica en dames que voltaven a totes hores amb 
llibres  de l’Ateneu sota  el  braç,  o  pomells  de flors  exquisides  que 
pensaven regalar-se les unes a les altres. Verena, que, quan Olive no 
hi era, es lliurava sovint a badar per la finestra, les veia passar per  
davant de la casa de Charles Street, sempre amb un aspecte una mica 
apressat,  com  si  poguessin  arribar  tard  a  algun  lloc.  Quasi  cada 
vegada, com que els envejava les preocupacions, s’hauria arriscat a 
compartir-les.  Molt  sovint,  quan  les  descrivia  a  la  seva  mare,  la 
senyora  Tarrant  no  sabia  qui  eren;  fins  i  tot  hi  havia  dies  (es 
descoratjava tantes vegades!) que semblava que no volgués ni saber-
ho. Des del moment que no eren persones distintes d’elles mateixes, 
semblava inútil que fossin qui eren: fossin qui fossin, segur que tenien 
aquest defecte. Fins i tot després de totes aquestes disquisicions de la 
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seva mare, Verena només tenia una vaga idea de qui li hauria agradat 
que fossin: i només quan la noia parlava de concerts (Olive subscrivia 
i acompanyava la inseparable amiga a tots) la senyora Tarrant trobava 
que  la  seva  filla  vivia  d’acord  amb  el  nivell  per  al  qual  l’havien 
formada a la llar de Cambridge. Com tothom sap, les oportunitats de 
sentir  bona  música  a  Boston  eren  nombroses  i  excel·lents,  i  la 
senyoreta Chancellor durant molt temps havia assistit a les millors. La 
seva gran afecció eren els repertoris selectes, i aquell Music Hall alt,  
fosc,  ennoblit,  que  havia  retornat  al  seu  temps  l’eco  de  tanta 
eloqüència  i  tantes  melodies,  i  les  mateixes  proporcions  del  qual 
semblaven alliçonar sobre respecte i atenció, aquell hivern no projectà 
la seva ombra sobre cap cara tan atenta com la d’aquelles dues dones 
joves per a qui Bach o Beethoven només repetien, en una miríada de 
formes, la idea que sempre els acompanyava. Simfonies i fugues tan 
sols  els  estimulaven  les  conviccions,  els  excitaven  la  passió 
revolucionària, els feien avançar la imaginació en la direcció cap on 
aquesta  sempre  les  empenyia.  Les  elevava  a  alçàries 
incommensurables; i  mentre seien mirant el gran orgue esponerós i 
ombrívol  que  sobresortia  per  damunt  de  l’estàtua  de  bronze  de 
Beethoven, sentien que aquest era l’únic temple que les partidàries de 
llur credo podrien venerar. 

I tanmateix no era la música la font d’alegria més gran, car n’hi 
havia  dues  més  que  cultivaven  almenys  amb  el  mateix  zel.  Una 
d’aquestes  era  simplement  la  companyia  de  la  vella  senyoreta 
Birdseye, a qui Olive veié més durant aquell hivern del que l’havia 
vista mai abans. Ara saltava a la vista que la seva llarga i preciosa 
carrera  tocava  a  la  fi,  que  la  seva  obra  tenaç  i  infatigable  estava 
acabada,  que  les  seves  armes  antiquades  estaven  malmeses  i 
esmussades. Olive hauria volgut exposar-les com a veritables relíquies 
d’una lluita pacient, i això era el que semblava fer quan demanava a la 
pobra  dama  que  expliqués  les  seves  batalles  —mai  glorioses  ni 
brillants, sinó obscures i supèrfluament heroiques—, que evoqués les 
figures dels seus companys d’armes, que exhibís medalles i cicatrius. 
La senyoreta Birdseye sabia que havia deixat de ser útil; per més que 
fes veure que es movia en favor de causes impopulars, per més que 
remenés en la seva cartera immemorial cercant papers i pensés que 
tenia  cites  importants,  per  més  que  signés  peticions,  assistís  a 
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convencions  i  digués  a  la  doctora  Prance que,  si  aconseguia  fer-la 
dormir,  viuria  encara  per  veure  moltes  millores,  estava  cansada  i 
adolorida,  i  l’alegrava  tant  mirar  enrere  (una  gran  anomalia  en  la 
senyoreta Birdseye) com mirar el futur amb esperança. Ara es deixava 
gomboldar per les amigues de la nova generació; hi havia dies que 
semblava no desitjar res millor que asseure’s al costat del foc d’Olive i 
divagar sobre les velles lluites amb la sensació vaga i confortable —
cap  èxtasi  físic  de  la  senyoreta  Birdseye  podia  ser  gaire  intens— 
d’immunitat  contra  el  fred  de  peus,  contra  els  corrents  d’aire  que 
abunden  a  les  reunions,  contra  els  òmnibus  que  probablement 
arribarien atapeïts de viatgers; i també una percepció agradable, no de 
ser un exemple per a aquelles vides novelles que començaven amb 
molts  més  avantatges  que  la  seva,  sinó  d’ésser  en  algun  grau  un 
estímul, perquè els ajudava a mesurar l’avanç de les noves veritats;  
ella podia explicar estats de coses tan diferents de quan era jove, de 
quan era la filla d’un mestre de molt talent de Connecticut (de fet la 
seva mare també havia fet de mestra). Sempre havia tingut per a Olive 
una mena d’aroma de martiri, i la seva vellesa masegada, indigent i  
desprotegida feia pujar als ulls de la senyoreta Chancellor llàgrimes 
aïrades que brollaven de les profunditats d’una teoria ultratjada. Per a 
Verena, també, era una pintoresca figura humanitària. Verena s’havia 
acostumat  a  conèixer  màrtirs  des  de  la  mateixa  infantesa,  però  no 
n’havia vist cap amb tantes reminiscències com la senyoreta Birdseye, 
o que hagués estat tan a prop de ser socarrada pels focs del turment. 
S’havia  escapat  de  situacions,  en  els  primers  temps  de 
l’abolicionisme, que sorprenia que pogués explicar-les sense referir-se 
al coratge que havia demostrat. Havia vagat per certes parts del Sud 
per dur la Bíblia a un esclau; a més d’un dels seus companys, en el 
curs d’aquestes expedicions, l’havien enquitranat i omplert de plomes. 
Ella  mateixa,  una  vegada,  havia  passat  un  mes  en  una  presó  de 
Georgia.  Havia  predicat  l’abstinència  en  cercles  irlandesos  on  la 
doctrina era rebuda a pedrades; s’havia interposat entre dones i  els 
marits  enfollits  per  la  beguda;  havia  dut  a  les  seves  pròpies 
habitacions nens immunds recollits al carrer, els havia tret els parracs 
pestilents i els havia rentat els cossos macats amb les mans petites i  
destres.  La  seva  mateixa  persona  semblava  a  Olive  i  Verena  una 
representació de la humanitat sofrent; i a la senyoreta Chancellor (més 
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especialment) li feia la impressió que aquella petita missionera mal 
engiponada  era  la  darrera  anella  d’una  tradició,  i  que,  quan  ella 
expirés, l’època heroica de la vida de Nova Anglaterra —l’època de la 
vida senzilla i els pensaments elevats, dels ideals purs i de la tenacitat 
en l’esforç, de la passió moral i  les experiències nobles— quedaria 
tancada definitivament. Era el vigor persistent de la fe de la senyoreta 
Birdseye  el  que  havia  contagiat  aquelles  noies  modernes,  la 
inextingible  flegma del  seu transcendentalisme,  la  simplicitat  de  la 
seva visió, la manera com, a despit dels errors, de les decepcions, de 
les  modes canviants  en la  reforma,  que feien que els  remeis  de la 
generació anterior semblessin tan ridículs com els seus barrets, l’única 
cosa que encara era actual per a ella era el millorament de l’espècie a 
través  de la  lectura  d’Emerson i  de  les  visites  assídues  a  Tremont 
Temple.  Olive havia  estat  molt  activa,  durant  anys,  a  les  missions 
ciutadanes: ella també havia fregat nens bruts i, en sòrdides pensions,  
havia entrat a cambres on la situació domèstica era plena de tibantor i 
on  els  sorolls  feien  empal·lidir  els  veïns.  Però  considerava  que, 
després d’aquests escarrassos, trobava el reconfort d’una casa bonica, 
d’un saló ple de flors, d’una llar crepitant on llançava pinyes perquè 
s’esberlessin,  un  servei  de  te  importat,  un  piano  Chickering  i  el  
Deutsche Rundschau; mentre que la senyoreta Birdseye només tenia 
una sala nua i vulgar, amb una espantosa catifa florejada (semblava la 
consulta d’un dentista), una estufa freda, un diari vespertí i la doctora 
Prance.  Olive i  Verena assistiren a una altra de les  seves  reunions 
abans  d’acabar  l’hivern;  s’assemblà  a  l’ocasió  descrita  al  principi 
d’aquesta història, amb la diferència que la senyora Farrinder no hi 
fou per oprimir la concurrència amb la seva grandesa i que Verena féu 
un  discurs  sense  la  col·laboració  del  pare.  S’havia  lliurat  amb uns 
resultats encara millors que en l’ocasió anterior, i Olive pogué veure 
quant havia avançat, tant en seguretat com en l’abast de les al·lusions, 
des que el procés educatiu a Charles Street havia començat.  El seu 
motif fou  aquesta  vegada  una  mena  d’homenatge  espontani  a  la 
senyoreta  Birdseye,  fruit  de  l’ocasió i  de  la unànime tendresa dels 
membres més joves del cercle, que la feren la seva portaveu. Féu un 
repàs de la laboriosa carrera, de les primeres col·laboradores (Verena 
no  es  descuidà  pas  Eliza  P.  Moseley),  de  les  dificultats,  perills  i 
triomfs, de l’efecte humanitzador sobre tanta gent, de la vellesa serena 
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i honrosa... expressà, en poques paraules, com digué una de les dames, 
el que totes sentien per ella. La cara de Verena esdevenia més brillant 
i més triomfant mentre parlava, però féu vessar llàgrimes als ulls de  
quasi tots els altres. L’opinió d’Olive fou que res no podia ser més ple 
de gràcia i commovedor, i veié que la impressió causada era aquesta 
vegada  més  profunda  que  en  el  vespre  precedent.  La  senyoreta 
Birdseye circulava d’una banda a l’altra, amb els seus vuitanta anys 
plens  d’innocència,  amb unes  ulleres  insuficients,  preguntant  a  les 
amigues si allò no era realment esplèndid: no reservà per a ella cap 
mèrit,  només ho observà tot com una brillant expressió del geni de 
Verena. Olive pensà després que, si s’hagués pogut fer una col·lecta 
en  aquell  moment,  la  bona  dona  hauria  tingut  la  vida  assegurada 
durant la resta dels seus dies; però més tard recordà que la majoria 
dels convidats patia la mateixa estretor que ella. 

He indicat  que les nostres  amigues extreien d’una altra  font  les 
emocions que les envigorien, distinta de les hores que passaven amb 
Beethoven  i  Bach  o  escoltant  les  descripcions  que  la  senyoreta 
Birdseye solia fer  de Concord.  Consistia en la magnífica visió que 
havien aconseguit de la història de l’angoixa de la dona. Examinaven 
aquest capítol constantment i amb gran zel, i n’havien extret la part 
més pura  de la  seva missió.  Olive hi  havia  rumiat  tant,  amb tanta 
tenacitat, que tenia un domini complet del tema; era l’única cosa de la 
seva vida que  estava  segura  de  dominar.  Era  capaç  d’exposar-lo  a 
Verena  amb gran  autoritat  i  precisió,  dur-la  d’un  aspecte  a  l’altre, 
conduir-la a través dels passatges més foscos i tortuosos. Sabem que 
no  creia  en  la  pròpia  eloqüència,  pero  era  molt  eloqüent  quan 
recordava a Verena que l’exquisida debilitat  de les dones no havia 
estat  mai  una  defensa,  sinó  que  només  les  havia  exposades  als 
sofriments  més  aguts  que  la  vilania  dels  homes  podia  concebre. 
L’odiós  company  les  havia  trepitjades  des  del  començament  dels 
temps, i la tendresa d’elles, l’abnegació d’elles, havia estat per a ells 
l’oportunitat.  Totes les esposes  tiranitzades,  les  mares  afligides,  les 
noies traïdes que havien viscut a la terra i havien desitjat abandonar-la 
els  passaven i  tornaven a  passar davant  dels  ulls,  i  la  interminable 
processó d’ombres semblava allargar-li una miríade de mans. 

Seia amb elles en les vetlles trèmules, escoltava el trepig i la veu 
que les feia empal·lidir i emmalaltir, caminava amb elles al costat de 
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les aigües fosques que s’oferien per emportar-se’n riu avall la misèria 
i la vergonya, i arribava a fer amb elles, quan la visió es tornava més 
intensa, l’ultim i esgarrifós salt. N’havia analitzat amb extraordinària 
subtilitat la indulgència, la susceptibilitat; sabia (o creia saber) totes 
les  tortures  possibles  de  l’ansietat,  de  la  tensió  i  el  terror;  i  havia 
arribat a la conclusió que al final eren les dones les que havien pagat  
per tot. Al capdavall eren elles les que suportaven tota la càrrega de la 
humanitat: l’intolerable pes del fat els oprimia més fort espatlles que 
no  pas  a  l’altre  sexe.  Eren  elles  les  que  seien,  encofurnades  i 
encadenades, per rebre-la; eren elles les que realitzaven tota l’espera i  
s’emportaven totes les ferides. Els sacrificis, la sang, les llàgrimes, els 
terrors eren d’elles. El seu organisme era per si mateix una provocació 
per al sofriment, i els homes l’havien exercit amb un impudor que no 
coneixia límits. Com més febles, més les havien espremudes, i com 
més generoses, més les havien enganyades. Olive Chancellor hauria 
basat la seva argumentació, si hagués estat necessari, en aquests fets  
generals; i el seu argument, senzill i globalitzador, era que la desgràcia 
peculiar que havia estat la mateixa essència de la condició femenina 
era  una  monstruosa  imposició  artificial,  que  demanava  a  crits  una 
reparació. Estava disposada a admetre que les dones, també, podien 
ser  dolentes;  que  al  món  n’hi  havia  moltes  que  eren  falses,  vils  i  
immorals. Però les seves culpes no eren res en comparació als seus 
sofriments. Havien expiat a la bestreta, si calia, una eternitat de mal 
comportament.  Aquestes  visions  brollaven  d’Olive  mentre  la  seva 
amiga escoltava interessada; les presentava una vegada i una altra i no 
hi havia cap punt de mira des del qual semblés que no palpitaven amb 
la  veritat.  Verena  estava  immensament  excitada;  un  foc  subtil 
s’introduí en ella; no tenia tanta fam de venjança com Olive, però al 
final, abans que se n’anessin a Europa (no em dedicaré a escriure la 
manera com acollí el projecte), estava completament d’acord amb la 
seva companya que després de tants anys d’injustícia (havia de ser 
també  després  del  viatge  a  Europa),  hauria  d’arribar  el  torn  dels 
homes, els homes haurien de pagar!
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