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LLIBRE SEGON

XXI

Basil Ransom vivia a Nova York, cap a la banda oriental i en la 
part alta de la ciutat; ocupava dues habitacions tronades d’una mansió 
una mica ruïnosa que hi havia després de la cantonada de la Segona 
Avinguda.  El  xamfrà  estava  ocupat  per  una  important  botiga  de 
comestibles, el veïnatge de la qual resultava fatal per a les pretensions 
de  distinció  que  Basil  Ransom  i  els  altres  llogaters  poguessin 
alimentar. La casa tenia una façana vermella i rústega i uns finestrons 
d’un verd descolorit fets de fulloles bombades que desentonaven l’una 
de l’altra. En una de les finestres baixes hi havia un rètol primparat 
amb la inscripció “Servei de menjars”, formada per lletres retallades 
(amb no gaire  precisió)  de  papers  de  colors,  amb tons  graduals,  i 
envoltades  per  una  faixa  daurada.  Els  dos  costats  de  la  botiga 
quedaven protegits per una immensa barbacana que sobresortia de la 
vorera greixosa, suportada per uns puntals de fusta aferrats a la vorera. 
A sota, sobre les lloses mal anivellades, s’agrupaven pintorescament 
bótes i  coves disposats a la babalà; la ventallola oberta d’un celler  
badallava sota els peus d’aquells que decidien aturar-se a contemplar 
amb atenció  els  saborosos  articles  disposats  a  l’aparador;  una  olor 
forta de peix fumat, combinada amb una aroma de melassa, rondava 
per allí; la banda de fora de la vorera estava envaïda per bosses brutes 
curulles de patates, pastanagues i cebes; i un carro elegant i alegre, 
amb el cavall desenganxat de les llances, aturat al capdavall d’aquella 
carretera  detestable  (tenia  sots  i  roderes  d’un  peu  de  fondària  i 
acumulacions immemorials de fang assecat)  conferia un aire ociós, 
rural, pastoral, a una escena que altrament hauria estat representativa 
d’una  civilització  avançada.  L’establiment  era  del  tipus  que  els 
habitants  de Nova York coneixien pel  nom de  botiga holandesa;  i 
hom podia observar-hi dependents de cara vermellosa, cabells rossos i 
braços nus gandulejant vora la porta. No en faig esment en relació a 
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cap  influència  particular  sobre  la  vida  o  els  pensaments  de  Basil 
Ransom,  sinó simplement  per tal  que el  lector  es  faci  una idea de 
l’ambientació; a més una figura no és res sense el marc on es mou, i el  
nostre jove anava i venia, amb un aire bastant indiferent i sense fixar-
se gaire en res, és cert, entre els objectes que he assenyalat breument. 
Una de les seves habitacions quedava directament sobre la porta del 
carrer; una peça com aquella, quan és tan exigua, a Nova York rep el 
nom  de  dormitori  amb  vestíbul.  La  sala  d’estar,  al  costat,  era 
lleugerament més ampla, i des de totes dues peces es dominava una 
fila d’apartaments no pas menys sòrdids que el de Basil Ransom —
cases construïdes quaranta anys abans, però ja deslluïdes i revellides. 
També eren pintades de color vermell i el contorn dels maons estava 
resseguit per una línia blanca; el primer pis gaudia de balcons coberts 
per petits sostres de llauna, ratllats de diferents colors, i protegits amb 
una complicada reixa de ferro que els donava una aparença opressiva 
de gàbia, i que feia que s’assemblessin lleugerament a aquelles petites 
tribunes,  des  d’on  es  pot  mirar  el  carrer  sense  que  et  vegin, 
característiques  de  les  ciutats  orientals.  Des  d’aquells  llocs 
d’observació es veia la botiga de la cantonada, la carretera tranquil·la i 
mal cuidada, amb la vorera animada per algun cubell d’escombraries o 
per fanals de gas en fals escaire, i cap a l’oest, al final del panorama 
tallat,  el  fantàstic  esquelet  del  ferrocarril  elevat,  que  seguia 
longitudinalment  el  carrer  transversal,  enfosquint-lo  i  revestint-lo 
d’una incommensurable espinada i d’una miríada de potes semblants a 
les d’un monstre antediluvià. Si en tingués l’oportunitat, m’agradaria 
fer una petita relació de l’interior de l’habitatge de Basil Ransom, de 
certes persones curioses, de tots dos sexes, la majoria no afavorides 
per la fortuna, que havien trobat allí un obscur refugi, fer una mica 
d’esbós de la table d’hôte, a dos dòlars i mig la setmana, on tot tenia 
un gust apegalós, que hi havia en un soterrani de sostre baix, sota la 
direcció  d’un  parell  de  dones  negres  que  sempre  arrossegaven  els 
peus,  es  barrejaven  en  la  conversa  i  participaven  amb  misterioses 
rialletes contingudes quan l’ambient es tornava faceciós. Però tot això 
només ens interessa per deduir que el jove mississipià, fins i tot al cap 
d’un any de la seva important visita a Boston, no havia aconseguit que 
la seva professió resultés gaire lucrativa. 

8



Havia estat  diligent,  ambiciós,  però encara no havia tingut  èxit. 
Unes quantes setmanes abans del moment en què el tornem a trobar, 
havia començat a perdre la fe en el seu destí terrenal. Havia començat 
a preguntar-se si allí s’hi podia trobar cap mena d’èxit; si per a un jove 
mississipià  famolenc,  sense mitjans,  sense amics,  mancat  també de 
l’energia més forta, la saviesa de la serp, sense habilitats personals ni 
prestigi per la seva procedència, hi havia possibilitats de guanyar el 
joc de la vida. Havia estat a punt d’abandonar i tornar a la llar dels  
seus ancestres, on, segons el que li havia explicat la seva mare, encara 
disposaven de prou pasta de cereals per suportar l’existència. Mai no 
havia cregut gaire en la seva sort, però durant el darrer any aquesta 
havia estat tan carregada de tombs desfavorables com per sorprendre 
fins i tot una víctima constant i impertorbable del fat. No solament no 
havia eixamplat les seves relacions, sinó que havia perdut molts dels 
petits afers que eren per a ell un objecte de complaença dotze mesos 
abans. Només havia rebut petits encàrrecs i amb més d’un s’havia fet  
un embolic. Uns incidents així no havien tingut un efecte gaire feliç 
sobre la seva reputació; havia tingut ocasió d’adonar-se que aquesta 
flor  es  podia  tallar  quan encara  era  un  brot  tan  petit  que  a  penes 
resultava palpable. S’havia associat  amb una persona que semblava 
apropiada  per  reparar  algunes  d’aquestes  deficiències:  un  jove  de 
Rhode Island que sabia molt bé, d’acord amb la seva pròpia expressió, 
quin  era  el  camí  que  calia  seguir.  Però  aquest  senyor  també 
necessitava  introduir  certes  correccions  en  la  seva  trajectòria,  i  la 
principal deficiència de Ransom, que era, al capdavall, la manca de 
fons,  no havia  pas  millorat  després  que el  seu  col·lega,  just  abans 
d’emprendre un viatge inesperat i injustificat cap a Europa, retirés del  
banc els migrats beneficis de la societat. Ransom seia durant hores a la 
seva oficina esperant uns clients que, o bé no venien, o bé, si venien, 
no devien trobar gaire engrescadora la idea de posar-se a les seves 
mans,  car  generalment  el  deixaven  dient  que  ja  s’ho  rumiarien. 
Aquesta meditació no solia donar gaire bons resultats per a ell, ja que 
rara  vegada  els  tornava  a  veure,  de  tal  manera  que  començà  a 
preguntar-se si no sentien prejudicis pel seu aspecte sudista. Potser no 
els agradava la manera com parlava. Si li’n podien ensenyar una de 
millor,  estava disposat a adoptar-la; però la manera de fer de Nova 
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York no es podia adquirir per precepte, i l’exemple, en aquest cas, no 
resultava  contagiós.  Es  preguntà  si  no  era  estúpid i  incompetent,  i  
finalment se sentí obligat a confessar-se que no era pràctic. 

Aquesta confessió ja n’era per si mateixa una prova, perquè res no 
podia  ser  més  estèril  que  una  especulació  semblant  si  acabava 
d’aquella manera. S’adonava perfectament que parava molta atenció a 
la  teoria,  i  això  mateix  devien  pensar  els  seus  visitants  quan  el 
trobaven, amb aquelles cames llargues l’una sobre l’altra, llegint un 
volum  de  De  Tocqueville.  Aquest  era  el  tipus  de  lectura  que  li 
agradava; havia pensat molt en les qüestions econòmiques i socials, en 
les formes de govern i en la felicitat dels pobles. Les conviccions a 
què havia arribat  no eren de les que combinen bé amb les veritats 
llargament respectades que un jove advocat que cerca feina sol donar 
per  descomptades;  però hagué de concloure  que aquestes  doctrines 
probablement  no  haurien  contribuït  més  a  la  seva  prosperitat  a 
Mississipí que a Nova York. Realment li costava decidir en quin país 
li haurien resultat un avantatge particular.  Se li acudí que les seves  
opinions  eren  consistents,  mentre  que  la  seva  manera  de  fer  era 
indisciplinada; i subsegüentment començà a preguntar-se si no podria 
guanyar-se la vida amb les seves opinions. Sempre havia desitjat tenir 
una vida pública; aconseguir que les idees pròpies fossin assumides 
per la direcció de la nació li semblava la forma més elevada de gaudi 
humà.  Però  hi  havia  ben  poca  cosa  de  públic  en  els  seus  estudis 
solitaris  i  es  preguntà  quina  necessitat  tenia  d’una  oficina  i  si  no 
podria dur a terme la seva professió a la Biblioteca Astor, on, en hores 
lliures o durant les festes eventuals, realitzava una gran quantitat de 
suggestives lectures. Prenia moltes notes i apunts i de vegades aquests 
s’organitzaven de tal manera que podien resultar atractius als editors 
de  revistes.  Potser,  ja  que  els  clients  no  arribaven,  arribarien  els 
lectors; redactà, per tant, amb molt d’esforç, mitja dotzena d’articles,  
en els quals, quan estigueren acabats, li semblà que s’havia descuidat 
de dir les coses que més desitjava recalcar, i els adreçà als poders que  
presideixen les publicacions setmanals i mensuals. Tots foren agraïts i 
refusats, i s’hauria vist obligat a admetre que l’accent del seu clima 
suau li portava tan poca sort amb la ploma com amb els llavis, si no 
hagués estat per una justificació que li suggerí un dels seus oracles 
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més explícit  en relació a  un paper  sobre els  drets de les minories. 
Aquest  senyor  assenyalà  que  les  seves  doctrines  anaven  tres-cents 
anys per darrere de l’època; sens dubte, a alguna revista del segle XVI 
li hauria vingut molt bé d’imprimir-les. Això donava color a la seva 
pròpia sospita que estava vinculat a causes que només podien, per la 
seva pròpia essència, ser impopulars. El desagradable editor tenia raó 
de  dir  que  no  anava  d’acord  amb  l’època,  només  que  s’havia 
equivocat en el temps. Havia nascut alguns segles massa aviat; no era 
massa  vell,  sinó  massa  nou.  Una  impressió  així,  tanmateix,  no  li 
hauria impedit ficar-se en política si hagués existit qualsevol forma de 
representar la població sense ser elegit. Hom podria trobar gent prou 
excèntrica per votar-lo a Mississipí, però, mentrestant, d’on trauria els 
bitllets de vint dòlars que tenia l’ambició de trametre de tant en tant a 
les  dones de la seva família,  confinades  de manera constant  a  una 
dieta  de  farines?  Se  li  ficà  al  cap  amb  certa  força  que  les  seves 
opinions no produirien beneficis, i l’evaporació d’aquesta agradable 
possibilitat el féu sentir com un home en un vaixell que feia aigües 
després de perdre l’últim esquinçall de vela. 

No intentaré fer una descripció completa de les nefastes opinions 
de Ransom, perquè estic convençut que el lector les endevinarà sobre 
la marxa, ja que tenien una manera maliciosa de deixar-se entreveure 
en la conversa. Els faré la justícia que es mereixen dient que Ransom 
era  per  disposició  natural  un  estoic,  i  que  com  a  resultat  d’una 
considerable experiència intel·lectual era, en termes socials i polítics,  
un  reaccionari.  Suposo  que  era  molt  arrogant,  perquè  tenia  molta 
tendència a jutjar la seva època. La trobava massa addicta a parlar, a 
queixar-se,  histèrica,  llagrimosa,  plena  d’idees  falses,  de  gèrmens 
malsans, de costums dissipats i extravagants, dels quals caldria retre 
comptes al cap de poc. Era un gran admirador del Tomases Carlyle 
més tardà i mirava amb mota suspicàcia els avenços de la democràcia 
moderna.  No  sé  exactament  com  havien  aparegut  en  ell  aquestes 
estranyes heretgies,  però provenia d’un llinatge bastant antic (havia 
aparegut  per l’època dels reialistes  i  cavallers anglesos),  i  hi  havia 
moments  en  què  semblava  habitat  per  l’esperit  d’algun  ancestre, 
robust però estret de mires, algun home de cara ampla, amb perruca o 
espasa, amb una concepció de la virilitat més primitiva del que sembla 
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convenir al nostre temperament modern, i una gamma de possibilitats 
per  a  la  felicitat  molt  menys  variada.  Li  agradava  el  seu  llinatge, 
venerava  els  avantpassats,  i  quasi  sentia  pietat  per  aquells  que 
poguessin venir al darrere d’ell. Dient això, però, el traeixo una mica, 
car  ell  no feia  mai esment d’aquests sentiments.  Tot  i  que trobava 
l’època massa donada a parlar, com ja he indicat, li agradava parlar  
tant com a qualsevol; però sabia refrenar la llengua, si això resultava 
més  expressiu,  i  així  ho  feia  generalment  quan  més  desconcertat 
estava. Havia segut uns quants vespres en una cerveseria, fumant amb 
la  pipa  en  una  profunda  actitud  de  reserva.  Aquesta  era  tan 
ininterrompuda que assenyalava una crisi: la total i aguda percepció de 
la seva situació personal. Era la manera més barata que coneixia de 
passar un vespre. En aquell establiment la Schoppen era molt gran i la 
cervesa molt bona; i com que l’amo i la majoria dels parroquians eren 
alemanys  i  aquesta  llengua  li  resultava  desconeguda,  no  es  veia 
obligat a participar en cap intercanvi superflu de paraules. Mirava el 
fum de la pipa i pensava, pensava tant que al final li semblava que 
havia  exhaurit  tots  els  temes en què es  podia  pensar.  Quan aquest  
moment,  a  l’ensems  d’alleujament  i  d’alarma,  arribà  (l’últim  dels 
vespres de què parlem), agafà la Tercera Avinguda avall i arribà a la 
seva humil morada. Fins poc temps abans en aquella hora havia gaudit 
d’un  bon  recurs  per  al  seu  estat  d’ànim;  una  menuda  actriu  de 
varietats, que vivia a la casa i amb qui havia establert les relacions 
més cordials, sopava sovint (l’agafava d’algun lloc, cada nit, després 
del teatre) en el menjador fosc i tancat, i ell solia deixar-s’hi caure i 
parlar  amb ella.  Però  darrerament  s’havia  casat,  cosa  que  a  ell  el 
divertí molt, i el seu marit se l’havia emportada de viatge de nuvis,  
que al mateix temps havia de ser professional. En aquesta ocasió pujà, 
amb pas bastant feixuc, a les seves habitacions, on (sobre el raquític 
escriptori del saló) trobà una nota de la senyora Luna. No cal que la 
reprodueixi  in extenso; un ràpid esbós ja farà el fet. Li retreia que la 
tingués tan oblidada, volia saber què se n’havia fet, d’ell, si s’havia 
posat  massa de moda per a una persona a qui  només importava la 
societat seriosa. L’acusava d’haver canviat i preguntava la raó de la 
seva  fredor.  ¿Era  demanar  massa  que  li  digués,  almenys,  en  què 
l’havia ofès? S’havia format la idea que hi havia tanta harmonia de 
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pensament entre tots dos —ell expressava totes les seves idees d’una 
manera tan vívida! Li agradava la companyia intel·ligent i ara no en 
tenia. Esperava ferventment que anés a veure-la —tal com solia fer sis 
mesos  abans—  el  vespre  següent;  i  per  moltes  faltes  que  hagués 
comès ella o per molt que hagués canviat ell, seguia sent almenys la 
seva afectuosa cosina Adeline. 

—Què diantre vol ara de mi? —Fou amb aquesta exclamació ben 
poc amable  que  llençà la  carta  de la  seva cosina Adeline.  El  gest 
podria haver indicat que no tenia intenció de fer-ne cas; nogensmenys, 
al cap de vint-i-quatre hores es presentà davant d’ella. Sabia què volia 
de temps ençà, concretament des d’un any abans; volia que vetllés per 
les seves propietats i que fos el tutor del seu fill. S’hi havia prestat de 
bon  cor  —l’havia  commogut  tanta  confiança—  però  l’experiència 
havia  quedat  ràpidament  col·lapsada.  Els  afers  de  la  senyora  Luna 
estaven en mans d’administradors, que se n’encarregaven totalment, i 
Ransom  s’adonà  instantàniament  que  aquesta  funció  consistiria 
senzillament  a  ficar  el  nas  en  coses  que  no  el  concernien.  La 
lleugeresa amb què l’havia exposat a les burles dels legítims guardians 
de la seva fortuna li obrí els ulls sobre els perills del parentesc; es 
digué  que  tanmateix  podia  guanyar-se  uns  penics  honradament 
dedicant  una  hora  o  dues  a  l’educació  del  nen.  Però  això,  també, 
demostrà ser una il·lusió breu. Ransom hagué de deixar-ho per a les 
tardes; acabava la seva feina a les cinc i restava amb el seu jove parent 
fins  a  l’hora  de  sopar.  Al  cap  d’unes  quantes  setmanes  se  sentia 
afortunat d’anar-se’n sense cap os trencat. El tarannà de Newton era 
tan  singular  com  havia  insistit  en  afirmar  la  seva  mare;  però  era 
singular,  pel  que  veié  Ransom,  per  l’absència  de  qualsevol  de  les 
qualitats susceptibles d’unir un mestre amb el seu alumne. Era un nen 
insofrible  de  veritat,  que  mantenia  contra  el  llatí  una  hostilitat 
personal,  física,  que  s’expressava  en  convulsions  de  ràbia.  Durant 
aquests paroxismes, repartia puntades de peu a tort i a dret —al pobre 
Rannie,  a  la seva mare,  als  senyors Andrew i Stoddard,  als  homes 
il·lustres de Roma, a l’univers en general, al qual mostrava, mentre 
jeia d’esquena a la catifa, un parell de talons singularment actius. La 
senyora  Luna  tenia  el  costum de  ser  present  a  les  lliçons  i,  quan 
s’acabaven, tal com havia de passar una hora o altra, de la manera que 
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ja he descrit, intercedia pel seu fill sobreexcitat, recordava a Ransom 
que aquells eren els símptomes d’una exquisida sensibilitat, pregava 
que  li  fos  permès  de  reposar  una  mica  i  passava  el  temps  sobrer 
conversant amb el preceptor. Molt aviat a aquest se li féu evident que 
allò no era defensar-se els honoraris; a més li resultava desagradable 
tenir  relacions  pecuniàries  amb  una  dama  que  no  tenia  l’habilitat 
d’amagar-li que li plaïa col·locar-lo en la situació de deure-li favors.  
Renuncià  a  la  tutoria  i  féu  un  gran  sospir,  amb  la  vaga  sensació 
d’haver-se escapat d’un perill. No hauria pogut dir de què es tractava, 
en concret, i experimentava un cert respecte sentimental, provincià per 
les dones, un respecte que fins i tot li impedia intentar donar nom a 
aquest perill en els seus pensaments. Amb les dames era addicte a les 
antigues formes de tractament i de cortesia; sostenia que eren criatures 
delicades,  agradables,  a  qui  la  Providència  havia  col·locat  sota  la 
protecció del sexe fort; i no era cap mostra del seu sentit de l’humor 
pensar que, qualssevulla que fossin els defectes dels senyors del Sud, 
eren almenys gent que destacava per la cavallerositat. Era un home 
que,  en  l’època  de  l’argot,  encara  era  capaç  de  posar-se  en  boca 
aquesta paraula amb una cara perfectament seriosa. Aquesta gosadia 
no li impedia pas pensar que les dones eren essencialment inferiors als 
homes i infinitament enutjoses quan es negaven a acceptar el destí que 
els homes els havien reservat. Tenia les nocions més definides sobre el 
lloc  que havien  d’ocupar  a  la  Natura,  a  la  societat,  i  no  tenia  cap 
remordiment de pensar que això les pogués privar d’un reconeixement 
adequat.  L’home  que  era  cavallerós  ja  pagava  de  bon  grat  aquest 
tribut.  Admetia  els  drets  de  les  dones;  aquests  consistien  a  exigir 
constantment al sexe fort generositat i tendresa. L’exercici d’aquests 
sentiments era ple d’avantatges per a tots  dos sexes i,  naturalment,  
fluïen amb més llibertat quan les dones eren amables i agraïdes. Es pot 
dir que tenia un concepte més alt de l’educació que la majoria de les  
persones que desitjaven l’adveniment de les dones legisladores. Quan 
hagi  afegit  que  odiava  veure  dones  àvides  i  polemitzadores,  i  que 
pensava  que  la  delicadesa  i  docilitat  d’aquestes  eren  la  inspiració, 
l’oportunitat (la més elevada) de l’home, hauré donat una idea sobre 
una forma de pensar que sens dubte molts lectors trobaran penosament 
rudimentària. En qualsevol cas, aquestes idees li havien impedit posar 
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els punts sobre les is en descobrir gradualment que la senyora Luna li  
anava  al  darrere.  El  procés  durà  molt  temps  abans  que  ell  se 
n’adonés.  S’havia  fixat  molt  aviat  que  era  una  doneta  terriblement 
desvergonyida, que es prenia, molt més ràpid del que havia vist mai, 
un fort grau d’intimitat. Però com que ell no l’havia trobada ni gaire 
jovenívola  ni  gaire bonica,  difícilment  podia  imaginar-se  com se li 
podia ficar al cap la idea de casar-se amb un mississipià obscur que no 
tenia un xavo i que ja tenia dones per mantenir. No podia entendre que 
responia a un cert ideal secret de la senyora Luna, a qui agradaven els 
terratinents fins i tot quan havien perdut les terres, que adorava els 
sudistes en qualsevol circumstància, que trobava el seu parent un tipus 
magnífic, baronívol, melangiós, desinteressat, i que estava segura de 
trobar-hi  una  resposta  perfecta  a  les  seves  opinions  sobre  afers 
públics, sobre les qüestions de l’època i sobre el caràcter vulgar de la 
vida  moderna.  Podia  veure  per  la  manera  com parlava  que  era  un 
conservador,  i  aquesta  era  la  divisa inscrita en el  seu estendard de 
seda. Adoptava aquesta actitud impopular tant per temperament com 
per reacció contra els punts de vista extremistes de la seva germana, 
per la visió de la gent espantosa de qui s’havia envoltat aquesta. En 
realitat  Olive  era  distingida  i  selectiva,  i  Adeline  era  víctima  de 
confusions en les quals el pitjor podia ser pres pel millor. Parlava a 
Ransom de la inferioritat de les repúbliques, de la gent lamentable que 
havia trobat a l’estranger en les ambaixades dels Estats Units, de la 
mala  educació  dels  criats  i  dels  dependents  d’aquest  país,  de 
l’esperança que servava que les grans i antigues famílies farien front a 
aquest estat de coses; però ell mai no sospità que conreava aquests 
temes de conversa (el tractament que els donava li semblava còmic en 
gran  manera)  amb  el  propòsit  de  dur-lo  a  l’altar,  de  fer-ho 
dissimuladament.  I  molt  menys  podia  suposar  que  la  seva  manca 
d’ingressos li resultaria indiferent, un punt en el qual no encertava a 
fer-li justícia, perquè, si es té en compte el fet que ell continuava sent 
pobre, era una prova de delicadesa que ella pensés que, ja que Newton 
gaudia  d’una petita propietat  (amb unes garanties que demostraven 
com tenia de clar el cap el difunt senyor Luna, i d’ample el cor, també,  
perquè a ella no li havia deixat establertes condicions desagradables, 
com per exemple un dol etern)... que pensés, deia, que ja que Newton 
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gaudia de la independència econòmica que convenia al seu caràcter,  
els seus propis ingressos eren prou grans per a dues persones, i que es  
podia permetre el  luxe de prendre un marit  que li  hauria de deure 
alguna cosa. Basil Ransom no ho endevinava, però endevinava que era 
per algun motiu que la senyora Luna li  escrivia notetes un dia per 
l’altre, que li proposava dur-lo al Park a hores poc corrents, i que quan 
ell deia que tenia feina per atendre, responia: “Al diable la feina! Estic 
farta d’aquesta paraula... no se’n sent d’altra per tota Amèrica. Hi ha 
maneres de tirar endavant sense feina, només que volguéssiu agafar-
vos-hi!”.  Ell  rarament  contestava  les  notes  i  li  desagradava 
extremament la manera com ella, malgrat l’afició per les formes i per 
l’ordre, intentava enfilar-se per la finestra quan ja li havien tancat la  
porta; així que començà a espaiar considerablement les seves visites. 
Fins que al final aquestes ja eren molt rares. Quan penso en els seus 
hàbits d’educació quasi supersticiosa envers les dones, se m’acut com 
havien d’ésser de forts els seus motius per donar l’esquena a la seva 
amable cosina —potser massa amable.  Nogensmenys,  quan rebé la 
seva carta  acusadora (després de pensar-hi  una mica)  es  digué que 
potser havia estat injust i fins i tot groller, i com que els remordiments 
d’aquest  tipus  li  arribaven  al  cor  molt  fàcilment,  reprengué  el  fil 
trencat.

XXII

Mentre seia amb la senyora Luna en un salonet de la part posterior 
de casa seva, sota el llum, tingué la sensació que tolerava millor que 
abans la pressió que ella no podia deixar d’exercir. Havien passat uns 
quants mesos i no tenia pas més a prop aquella mena d’èxit que havia 
esperat. A poc a poc se li ficà al cap la idea que n’hi havia un d’una 
altra mena, i que li obria les portes visiblement, no tan elevat ni tan 
digne  d’un  home,  és  cert,  però  gràcies  al  qual  potser  podria,  al 
capdavall, reconciliar-se amb l’honor. La senyora Luna havia tingut 
una inspiració; per una vegada a la vida havia refrenat la llengua. No li 
havia fet cap escena, ni li havia demanat cap explicació; l’havia rebut 
com si hagués estat allí  el  dia abans, amb l’afegitó d’una punta de 
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misteriosa  melangia.  Devia  haver  arribat  a  la  conclusió  que  havia 
perdut la possibilitat de tenir-lo en les condicions que volia, però que 
millor  que  la  desolació  era  intentar  conservar-lo  com  a  amic. 
Semblava  que  volgués  fer-li  entendre  que  s’ho  havia  proposat  de 
debò.  Estava  tranquil·la  i  servicial,  el  complimentava,  apartà  una 
mampara que el  privava de l’escalfor  del  foc,  indicà  que se’l  veia 
cansat i trucà per demanar te. No va fer cap pregunta sobre els seus 
afers,  no  li  demanà  en  cap  moment  si  havia  tingut  feina  i  havia 
prosperat; i a ell aquella reserva li semblà inesperadament delicada i  
discreta;  era com si  hagués endevinat,  gràcies a una subtil  facultat  
femenina, que la seva carrera professional no anava com per estar-ne 
orgullós.  Era  tanta  la  seva  simplicitat,  que  arribà  a  preguntar-se  si  
aquella dona no havia millorat.  La claror del  llum era suau,  el  foc 
crepitava d’una manera agradable, tot el que l’envoltava revelava el 
tacte  i  el  gust  d’una  dona;  el  lloc  era  decorat  i  encoixinat  a  la 
perfecció, encisadorament íntim i personal,  era la imatge d’una llar 
ben  equipada.  La  senyora  Luna  s’havia  queixat  de  les  dificultats 
d’instal·lar-se a Amèrica, però Ransom recordà que havia rebut una 
impressió similar a casa de la cosina de Boston, i pensà que aquelles 
dames  tenien,  com  a  distintiu  familiar,  l’habilitat  de  procurar-se 
comoditat.  Era  millor  per  als  vespres  d’hivern  que  la  cerveseria 
alemanya (el te de la senyora Luna era excel·lent) i la seva amfitriona 
semblava aquella nit gairebé tan agradable com l’actriu de varietats. 
Al cap d’una hora se sentia,  no diré quasi disposat a casar-se, sinó 
quasi casat. Imatges de lleure li ballaven pel cap, lleure durant el qual 
es  veia  omplint  folis  amb  els  seus  punts  de  vista  sobre  diversos 
subjectes i amb il·lustracions favorables a l’eloqüència del Sud. Era 
clar que, si els editors no li volien imprimir les elucubracions, seria un 
consol poder publicar-les pel seu compte i risc. Tingué un moment 
d’il·lusió quasi completa. La senyora Luna s’havia agafat a fer ganxet; 
estava asseguda de cara a ell, a l’altra banda del foc. Movia les mans 
blanques amb petites embranzides mentre realitzava els punts,  i  els 
anells  li  llampeguejaven i  guspirejaven a la llum de la llar.  El  cap 
estava una mica inclinat cap a un costat, exhibint el sotabarba i el coll  
grassons,  i  els  ulls  caiguts  (li  donaven  un  cert  aire  de  modèstia) 
descansaven tranquil·lament en la labor. Un silenci momentani s’havia 
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emparat de la conversa i Adeline —que decididament havia millorat— 
també semblava sentir-ne l’encís  i  no feia  res  per  trencar-lo.  Basil 
Ransom pensava en tot això i al mateix temps estava embolicat en una 
especulació. Si allò li oferia temps, si allò li oferia lleure, no era ja per 
si mateix un gran motiu? Si l’estudi en profunditat era el que més li 
interessava,  no  era  l’oportunitat  de  fer-ho  un  bé  infinitament 
desitjable? Li semblà veure’s, sentir-se en aquella mateixa cadira, en 
els  vespres  del  futur,  llegint  algun  llibre  indispensable  a  la  claror 
tranquil·la d’aquells llums que la senyora Luna sabia distribuir tan bé 
per  obtenir  espais  d’acollidora  penombra.  ¿No  li  seria  possible, 
d’aquesta  manera,  influir  sobre  l’opinió  pública  del  seu  temps, 
contenir  certes  tendències,  assenyalar  certs  perills,  permetre’s  una 
saludable actitud crítica? No era el seu deure posar-se en les millors 
condicions  per  dedicar-s’hi?  I  mentre  el  silenci  continuava  quasi 
arribà  a  abstreure’s  en  la  reflexió  sobre  el  seu  deure,  quasi  es 
convencé que la llei moral li ordenava casar-se amb la senyora Luna. 
Aquesta  aixecà  el  cap  de  la  seva  labor,  els  ulls  es  trobaren  i  ella 
somrigué. Devia creure que havia endevinat en què estava pensant. La 
idea el desconcertà,  l’alarmà una mica,  de tal  manera que,  quan la 
senyora  Luna  digué,  amb el  seu  estil  sociable:  “No  hi  ha  res  que 
m’agradi tant, en una nit d’hivern, com un tête-à-tête tranquil a la vora 
del foc. És ben bé com Darby i Joan. Quina llàstima que la tetera hagi 
parat de xiular!”, quan ella pronuncià aquestes paraules insinuants, ell 
es  sacsejà  d’una  manera  imperceptible,  però  suficient  per  trencar 
l’encís, i no trobà cap resposta més escaient que preguntar-li, al cap 
d’un moment, en un to de freda i pacífica curiositat, si havia sentit 
parlar darrerament de la seva germana, i quant de temps tenia intenció 
de romandre a Europa la senyoreta Chancellor. 

—Vaja! Viviu ben allunyat del món! —exclamà la senyora Luna
—. Olive va arribar fa sis setmanes. Quant temps esperàveu que ho 
aguantés? 

—No ho puc pas saber; mai no hi he anat —respongué Ransom. 
—Sí; és per això que m’agradeu —indicà amablement la senyora 

Luna—. És una novetat agradable, que m’agradi un home que no hi ha 
anat. 

El jove tingué un sobresalt i després esclafi una rialla espontània.
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—Senyor, que poques raons hi deu haver!
—Oh, parlo d’aquesta perquè em ve bé de dir-ho. No em faria pas 

res de dir les altres. 
—Consola saber que en teniu d’altres on agafar-vos, si un dia em 

decideixo a anar-hi —continuà Ransom—. Creia que teníeu molt bona 
opinió d’Europa. 

—I és així; però això no ho és tot —digué la senyora Luna amb 
aire filosòfic—. Seria millor que hi anéssiu amb mi —afegí amb una 
certa inconseqüència. 

—Aniria a la fi del món, amb una dama tan irresistible —exclamà 
Ransom abandonant-se a aquell  to que ella sempre trobava tan poc 
satisfactori. Formava part de la seva galanteria del Sud (el seu accent 
sempre es feia evident, quan deia alguna cosa d’aquell tipus) i no el 
comprometia a res en particular. Ella ja havia tingut ocasió de desitjar, 
més d’un cop, que no fos tan terriblement educat, com solien dir la  
gent a Anglaterra. Respongué que no li agradaven els finals,  que li 
agradaven els començaments, però ell no féu cas d’aquesta declaració; 
tornà al tema d’Olive, volia saber què havia fet per allí, si els havia 
somogut gaire. 

—Oh, naturalment, va fascinar tothom —digué la senyora Luna—. 
Amb la seva gràcia i amb la seva bellesa, amb el seu estil públic, com 
podia evitar-ho? 

—Però els va convèncer? Ha fet créixer l’exèrcit que està disposat 
a desfilar sota la seva bandera? 

—Suposo que va trobar-hi  molts  caps  quadrats,  moltes  conques 
fanàtiques i velles bruixes. Però no tinc ni la més mínima idea del que 
aconseguí...  de  les  meravelles  (així  és  com en  diuen,  suposo)  que 
aconseguí. 

—No la vau veure quan va tornar? —demanà Basil Ransom.
—Com podia veure-la? Tinc molt bona vista, però no hi puc veure 

des d’aquí fins a Boston. —I aleshores, explicant que era en aquell 
port on havia desembarcat la seva germana, la senyora Luna li demanà 
si podia imaginar-se Olive fent alguna cosa en primera classe, existint-
ne  d’inferiors—.  Naturalment  li  agraden  els  vaixells  dolents  (els 
vapors  de Boston)  igual  com li  agraden els gallimarsots  de cabells 
roigs i les doctrines absurdes. 
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Ransom estigué un moment callat.
—Voleu dir la... una... jove dama força atractiva que vaig conèixer 

a Boston fa un any, per l’octubre? Com se deia... la senyoreta Tarrant? 
Encara hi està tan engrescada, la senyoreta Chancellor? 

—Què dieu? No sabeu que se la va endur a Europa? Si va ser per 
educar-la,  que hi  va anar!  No us ho vaig dir  l’estiu passat? Solíeu 
venir-me a veure, per aquell temps! 

—Sí,  ja  ho  recordo  —digué  Ransom bastant  pensatiu—.  I  l’ha 
tornada? 

—Vatua! No us pensareu pas que la hi voldria deixar! Olive creu 
que ha nascut per regenerar el món. 

—Recordo que també m’ho vau dir. Ara hi caic. I bé, ja està prou 
educada? 

—Com que no ho he vist, no us ho puc dir. 
—No hi anireu a veure...? 
—A  veure  si  la  senyoreta  Tarrant  està  educada?  —esclatà  la 

senyora Luna—. Hi aniré, si això és el que voleu. Recordo que us va 
emocionar immensament aquella vegada que la vau trobar. En això no 
hi caieu? 

Ransom dubtà un instant. 
—No us ho puc assegurar. Fa massa temps. 
—Ja!  No  em  queda  cap  dubte  que  aquesta  és  la  manera  com 

canvieu, en relació a les dones! Pobra senyoreta Tarrant, si es pensa 
haver-vos causat impressió! 

—No crec que pensi en coses d’aquestes, si la vostra germana l’ha 
educada —digué Ransom—. Ara recordo que em vau parlar de com 
creixia la seva unió. I tenen intenció de viure juntes sempre? 

—Això crec. Si no és pas que a algú li passi pel cap de casar-se  
amb Verena. 

—Verena? És així com es diu? —preguntà Ransom. 
La senyora Luna se’l mirà deixant que una agulla s’aturés. 
—I ara!  Això i  tot  heu oblidat?  Vós mateix em vau dir  que el  

trobàveu un nom tan bonic,  a  Boston,  aquella  vegada que em vau 
acompanyar a dalt del turó.

Ransom  declarà  que  recordava  aquella  passejada  però  que  no 
recordava tot el que li havia dit; i ella insinuà, molt sorneguerament, 

20



que potser a ell li agradaria, casar-se amb Verena... semblava estar-hi 
tan interessat! Ransom agità el cap amb tristesa i digué que no estava 
en condicions de casar-se; per la qual cosa la senyora Luna li preguntà 
què volia dir... si volia dir —després de dubtar un moment— que era 
massa pobre. 

—Això mai de la vida! Sóc molt ric; tinc uns ingressos enormes! 
—exclamà el jove de tal manera que, fixant-se en el seu to i en el  
lleuger rubor d’irritació que li pujà a la cara, la senyora Luna pogué 
adonar-se ràpidament que s’havia passat de la ratlla. Recordà (hauria 
d’haver-ho recordat  abans)  que mai  no li  havia  fet  la  més mínima 
confidència respecte als seus afers. No era la manera de fer del Sud, i 
ell era, almenys, tan orgullós com pobre. En aquesta suposició anava 
encertada;  Basil  Ransom s’hauria  menyspreat  molt  si  hagués  estat 
capaç de confessar a una dona que no es guanyava la vida. Aquestes 
qüestions  no  eren  incumbència  de  les  dones  (llur  incumbència  era 
senzillament ser proveïdes de tot el que calgués, practicar les virtuts 
domèstiques i ser encantadorament agraïdes) i per a ell hi havia quasi 
un punt d’indecència a parlar-ne amb elles. La senyora Luna se sentí 
doblement entristida per ell en adonar-se que es negava el luxe de la 
compassió (o sigui, de la d’ella), i el sospir vague, però llarg, que se li 
escapà dels llavis mentre reprenia el ganxet expressava un sentiment 
d’impotència poc habitual. Digué que naturalment coneixia el talent 
que tenia... que podia aconseguir tot el que volgués; i Basil Ransom es 
preguntà per un moment si, en cas que ella li demanés per les bones 
que es casés amb ella, seria escaient a la gran cortesia d’un home del 
Sud negar-s’hi.  Després que fos la seva muller,  podria naturalment 
confessar-li  que  era  massa  pobre  per  casar-se,  car,  dins  d’aquella 
forma  de  parentesc,  fins  i  tot  un  senyor  del  Sud  de  la  més  alta 
categoria  de vegades havia  d’afluixar.  Però no desitjava en el  més 
mínim  arribar  a  aquella  situació  i  s’adonava  que  la  resposta  més 
apropiada a la seva conjectura seria per a ell agafar el barret i anar-
se’n. 

Al cap de cinc minuts, però, tenia quasi tan poques ganes de fer 
això com de casar-se amb la senyora Luna. Volia sentir més coses 
sobre la noia que vivia amb Olive Chancellor. Alguna cosa se li havia 
revifat  —una  vella  curiositat,  una  imatge  a  mig  esborrar—  quan 
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s’assabentà que havia tornat a Amèrica. Havia tret una falsa impressió 
del que li havia dit la senyora Luna, quasi un any abans, sobre l’anada 
de la  seva germana a  Europa;  havia  suposat  que es  tractava d’una 
absència llarga, que potser la senyoreta Chancellor volia allunyar la 
petita profetessa dels seus pares,  qui  sap si  també d’algun embolic 
amorós. A més, sens dubte, volien estudiar la qüestió femenina amb 
les facilitats que Europa devia oferir;  no sabia gran cosa d’Europa,  
però imaginava que era un gran lloc per a les facilitats. La notícia de 
la partida de la senyoreta Chancellor, acompanyada de la seva jove 
amiga, havia clos en el seu moment unes estones en què Ransom es 
lliurava  al  record  d’una  manera  indolent,  però  no  per  això  menys 
entretinguda. La seva vida,  en general,  no havia estat  gaire rica en 
anècdotes, i el petit capítol de la visita a aquella cosina extravagant,  
intel·ligent, capriciosa, amb el vespre a casa de la senyoreta Birdseye i  
la visió fugaç, repetida l’endemà, d’aquella estranya, bonica, ridícula 
improvisatrice jove de cabells roigs, es desplegava en la seva memòria 
com una interessant pàgina de ficció. La pàgina semblà evaporar-se, 
tanmateix,  quan  sentí  que  les  dues  noies  se  n’havien  anat,  per  un 
temps indefinit,  a  terres desconegudes;  allò les posava fora del seu 
abast,  espatllava  la  perspectiva,  en  disminuïa  l’actualitat;  així  que 
durant  uns  quants  mesos,  amb  l’increment  de  l’ansietat  pels  seus 
propis assumptes i la davallada del seu humor, deixà de pensar del tot 
en Verena Tarrant. El fet que fos novament a Boston, amb la relativa 
proximitat  entre  Boston  i  Nova  York,  es  presentava  ara  com  a 
important  i  agradable.  S’adonava  que  això  era  bastant  anòmal,  i 
aquesta percepció el feia (l’havia fet ja) dissimular lleugerament. No 
agafà  el  barret  per  anar-se’n;  restà  assegut  a  la  cadira  aprofitant 
l’oportunitat  de la reciprocitat  que devia la senyora Luna a la seva 
urbanitat. Recordà que no havia fet, fins aquell moment, cap pregunta 
veritablement  interessada  respecte  a  Newton,  que  en  aquella  hora 
havia sucumbit a l’única influència que refrena l’irrefrenable i dormia 
amb el  son de la  infantesa,  tot  i  que  no  amb el  de  la  innocència. 
Ransom reparà la seva omissió d’una manera que desfermà una allau 
d’explicacions per part de la seva amfitriona. El nen havia tingut molts 
tutors des que Ransom l’havia deixat, o sigui que no es podia pas dir 
que el procés de la seva educació decaigués. La senyora Luna parlava 
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amb  orgull  de  la  manera  com  el  nano  se’ls  treia  de  sobre;  si  no 
arribava a dominar les assignatures, almenys dominava els mestres, i 
ella estava convençuda de donar-li tots els avantatges. La demora de 
Ransom fou diplomàtica, però al cap de deu minuts tornà a les joves 
dames  de  Boston;  preguntà  com  era  que,  amb  un  programa  tan 
agressiu, no s’hagués començat a notar l’escomesa, com era que els 
ecos d’eloqüència de la senyoreta Tarrant no li haguessin arribat a les 
orelles.  Que  no  havia  sortit  en  públic,  encara?  Que  no  vindria  a 
sollevar-los, a Nova York? Esperava que no hagués fracassat. 

—No va pas fracassar l’estiu passat, a la Convenció Feminista —
respongué la senyora Luna—. També ho heu oblidat, això? No us vaig 
explicar  la  sensació  que  hi  va  produir,  i  del  que  vaig  saber  que 
n’havien  dit  a  Boston?  Voleu  dir  que  no  us  vaig  donar  aquell 
Transcript amb la informació del seu gran discurs? Va ser justament 
abans d’embarcar-se cap a Europa;  va fer  un comiat  triomfal,  amb 
focs d’artifici. —Ransom objectà que mai no havia sentit parlar de tot 
allò fins aquell moment, i aleshores, en comparar les dates, trobaren 
que havia tingut lloc just després de la seva darrera visita a la senyora 
Luna.  Això,  naturalment,  donà  a  aquesta  l’oportunitat  de  dir  que 
l’havia tractada pitjor i tot del que ella creia; havia tingut la impressió, 
en tot cas, que havien parlat tots dos de l’inesperat salt a la fama de 
Verena. Pel que semblava, el confonia amb alguna altra persona, era 
molt possible; que no suposés que ocupava un lloc privilegiat en els 
seus pensaments, especialment ara que havia tingut ocasió de morir-se 
vint  vegades abans que  ell  s’hi  atansés.  Ransom encara  posava en 
dubte que a resultes de tot allò la senyoreta Tarrant fos famosa; si fos 
famosa, sortiria als diaris de Nova York, oi? No la hi havia vista ni 
tenia record d’haver trobat en el seu moment (juny de l’any anterior, 
oi?) cap menció a les seves gestes a la Convenció Feminista.  Sens 
dubte gaudia d’una reputació local, però això s’havia esdevingut un 
any  abans,  i  el  que  n’esperaven  era  que  arribés  a  ser  una  glòria 
nacional de primer ordre. Estava disposat a creure que havia creat una 
certa  expectació  a  Boston,  però  que  no  s’hi  havia  d’atribuir  gaire 
importància  fins  que  es  comencés  a  veure  la  seva  fotografia  a  les 
botigues. D’acord que calia donar-li temps, però ell havia cregut que 
la senyoreta Chancellor l’enllestiria més ràpid. 
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Si  hagués  pres  un  to  contradictori  a  propòsit  per  fer  parlar  la 
senyora Luna, no li hauria arrencat més informació. Era perfectament 
cert que no havia vist cap referència a les actuacions de Verena el juny 
de l’any anterior; hi havia períodes en què els diaris li semblaven tan 
idiotitzats, que no se’n mirava ni un durant setmanes. La senyora Luna 
l’assabentà que no era Olive qui li havia enviat el Transcript i a través 
de cartes  li  havia  ampliat  la  informació d’aquest  full;  devia  aquell 
servei a un amic que li escrivia tot el que passava a Boston i tot el que  
menjava tothom per sopar. No era que li calgués allò per ser feliç; 
però el senyor de qui parlava no sabia què empescar-se per agradar-li. 
Un  bostonià  no  podia  imaginar  que  algú  no  volgués  saber-ho,  i 
aquesta era la manera que tenien de guanyar-se la gent o, si més no, 
aquesta era la idea que en tenia ell, pobre home. Olive mai no hauria 
particularitzat respecte a Verena; considerava la seva germana massa 
profana  i  sabia  que  Adeline  no entenia  per  què,  quan establia  una 
amistat íntima, havia de prendre’s la molèstia de seleccionar-la entre 
els grups més espantosos de la comunitat. Verena era de cap a peus 
una petita aventurera, i bastant de tercera classe, per cert; naturalment 
era una noia ben bonica per a qui li agradessin els cabells de color  
cotxinilla. I la seva família també era espantosa; era exactament com 
si ella, la senyora Luna, fes amistat amb la filla del seu callista. Només 
se  li  podia  acudir  a  Olive,  d’empescar-se  unes  monstruositats 
semblants i pensar que estava fent un gran favor a la humanitat; per bé 
que, malgrat voler-ho girar tot de cap per avall i posar els més baixos 
al capdamunt, podia ser tan desdenyosa i odiosa, ja que es tractava de 
barrejar-ho tot, com una gran duquessa vella. Calia fer-li justícia dient 
que odiava els Tarrant,  el  pare i la mare; però deixava anar i venir 
Verena de Charles Street a l’horrible catau on vivien, i Adeline sabia 
per aquell senyor que li escrivia tantes coses que la noia passava de 
tant en tant alguna setmana a Cambridge. La seva mare, que havia 
estat malalta durant unes setmanes, volia que dormís allí. La senyora 
Luna sabia també, pel seu correspondent, que Verena rebia —o havia 
rebut l’hivern anterior— molta atenció per part de certs cavallers. No 
sabia  com  feia  entrar  això  en  la  idea  que  el  sexe  femení  era 
autosuficient;  però tenia motius  per dir  que aquesta era una de les 
raons per les quals Olive se l’havia emportada a l’estranger. Tenia por 
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que  Verena  cedís  davant  d’algun  home  i  havia  volgut  fugir. 
Naturalment, qualsevol concessió d’aquest tipus hauria estat un pas en 
fals  per  a  una  jove  que  s’escridassa  per  les  tribunes  dient  que  les 
conques són el millor que es pot trobar dins del gènere humà. Adeline 
s’adonava que ara Olive la devia controlar  perfectament, si  no era,  
esclar, que fes servir les seves expedicions a Cambridge per amagar 
entrevistes  amb  homes.  Era  una  doneta  descarada  i  astuta,  i  li  
importaven tant els drets de les dones com el Canal de Panamà; l’únic 
dret  que  reclamava  era  el  d’enfilar-se  damunt  d’algun  lloc,  on  els 
homes se la poguessin mirar. Restaria amb Olive tant de temps com li 
convingués per als seus propòsits, amb la intenció que Olive, per la 
seva posició respectable, pogués empènyer-la i contrarestar els efectes 
de la seva baixa extracció, per no dir res del fet que li sufragava totes 
les despeses del viatge per Europa. 

—Però  recordeu  el  que  us  dic  —prosseguí  la  senyora  Luna—, 
deixarà Olive amb un pam de nas com no la hi han deixada mai en sa 
vida. S’escaparà amb algun domador de lleons; es casarà amb algun 
home de circ! —i la senyora Luna afegí que allò li aniria bé, a Olive 
Chancellor. Però s’ho agafaria fort; ja caldria anar amb compte de no 
fer-la enrabiar, aleshores! 

Les emocions de Ransom mentre la seva amfitriona descabdellava, 
d’una  manera  a  l’ensems  banal  i  emfàtica,  aquestes  observacions 
insidioses  eren  ben  curioses.  Escoltava  les  paraules  de  la  senyora 
Luna, perquè el posaven al corrent de certs fets que li  interessaven 
molt; però s’adonava al mateix temps que ella no sabia de què parlava. 
En tota la seva vida només havia vist Verena Tarrant un cop o dos,  
però no servia de res explicar-li que era una aventurera —tot i que, 
certament, era molt probable que acabés deixant Miss Chancellor amb 
un  pam  de  nas.  Deixà  anar  una  rialleta  d’una  certa  causticitat  en 
passar-li  pel  cap  aquesta  imatge;  no  era  pas  desagradable  la  idea 
d’obtenir  una  venjança  (car  li  seria  una  venjança  saber-ho)  sobre 
aquella dona capriciosa que l’havia convidat a anar-la a veure amb 
l’única intenció d’afrontar-lo. Però tenia l’estranya sensació d’haver-
se perdut alguna cosa pel sol fet de no saber res de l’aparició de l’altra  
noia  a  la  Convenció  Feminista,  un  sentiment  vague  d’haver  estat 
estafat i burlat. Aquella queixa era ociosa, tenint en compte que no era 
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probable  que  hagués  pogut  anar  a  Boston  a  escoltar-la;  però  li 
semblava  que  no  havia  pres  part,  ni  tan  sols  de  la  manera  més 
insignificant  i  remota,  en  un  esdeveniment  que  la  concernia  molt 
directament. I per què havia de prendre-hi part, i què hi havia de més 
natural que les coses que la concernien directament no el concernissin 
a ell en absolut? Aquesta pregunta només se li acudí aquell vespre, 
quan caminava cap a casa; fins aquell moment seguí latent, deixant-lo 
lliure,  per  tant,  de  sentir  també que la  seva imaginació havia  estat 
defraudada  per  la  ignorància  del  fet  que  ella  tornava  a  ser  a  prop 
(relativament), que era dins dels límits de l’horitzó (i no ja més enllà 
de  la  corba  del  globus)  i  que  ell  encara  no  se  n’havia  assabentat.  
Aquesta  sensació  de  pèrdua  personal,  com l’he  anomenada,  li  feia 
sentir a més una necessitat de rescabalar-se, de recuperar el terreny 
perdut. Amb prou feines hauria pogut dir com pensava fer-ho; però la 
idea, per bé que informe, el dugué en una direcció molt diferent de la 
que  seguia  un  quart  d’hora  abans.  Mentre  li  ballava  pel  cap,  es 
submergí en un altre silenci, enmig del qual la senyora Luna li llançà 
un altre somriure místic. L’efecte que tingué fou fer-lo posar dret; tot 
el seu panorama mental s’havia il·luminat de sobte. Decididament, no 
era el seu deure casar-se amb la senyora Luna per tal de tenir medis 
per prosseguir els seus estudis; féu un moviment ràpid enrere, com si  
hagués estat a punt de fer-ho. 

—No voldreu dir que ja us n’aneu? Encara no he dit la meitat del  
que volia dir! —exclamà ella. 

Ell donà una ullada al rellotge, veié que encara no era tard, donà un 
tomb per la sala i després tornà a asseure’s en un lloc diferent, mentre  
ella el seguia amb els ulls preguntant-se què li passava. Ransom tingué 
molta cura de no preguntar-li que li restava per dir, i potser fou per 
impedir-li que ho digués que començà a parlar amb llibertat i fluïdesa,  
en un to completament nou. S’hi quedà mitja hora més i es va fer molt 
agradable. Ara li semblà a la senyora Luna que tenia totes les qualitats 
(ja sabia que en tenia moltes), que era realment un home encantador.  
No escatimà la conversa,  fins que al  final  agafà de debò el  barret;  
parlà sobre la situació del Sud, les seves peculiaritats socials, la ruïna 
que  la  guerra  havia  causat;  parlà  dels  terratinents  empobrits,  de 
l’estrafolària manera de ser dels vells guerrillers sudistes, espellifats i 
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irredempts, tot el  pathos i tota la comèdia que hi havia en l’escena, 
adés  fent-la  riure,  adés  quasi  plorar,  i  obligant-la  a  reconèixer 
plenament que, quan s’ho posava al cap, no hi havia ningú que pogués 
fer passar un vespre a una dama d’una manera tan agradable. No fou 
fins més tard que es preguntà per què no s’ho havia posat al cap fins a 
última hora i d’una manera tan inesperada. Li encantava sentir parlar 
dels terratinents empobrits; el seu gust era completament diferent del 
de la seva germana, que només prenia interès en les classes baixes, 
sempre que lluitessin per pujar;  el  que li  interessava a Adeline era 
l’aristocràcia  enfonsada  (semblava  que  s’estigués  enfonsant  pertot 
arreu;  no  n’era  Basil  Ransom  un  exemple?  No  era  com  un 
gentilhomme  de province francès  després  de la  Revolució?  No era 
com un vell  emigré monàrquic del Languedoc?), el patriciat espoliat, 
deia, d’actituds nobles i commovedores, i  envers els quals es podia 
exercir una caritat tan discreta com esqueia a llur orgull sensible. En 
totes les visions que tenia la senyora Luna de si mateixa la discreció 
era un tret dominant. 

—Deixareu passar deu anys una altra vegada, abans de tornar? —
preguntà mentre Basil Ransom li desitjava bona nit—. M’ho heu de 
fer saber, perquè entre aquesta i la vostra pròxima visita tindré temps 
d’anar a Europa i tornar. Haig de mirar de ser aquí el dia abans. 

En comptes de respondre a aquesta sortida, Ransom digué: 
—No aneu cap dia d’aquests a Boston? No anireu a fer una altra 

visita a la vostra germana? 
La senyora Luna se’l mirà fixament. 
—I això de què us serviria? Perdoneu la meva estupidesa —afegí

—; naturalment això em treu del mig del pas. Moltes gràcies! 
—No  vull  que  us  n’aneu;  però  vull  saber  més  coses  sobre  la 

senyoreta Olive. 
—I per quins set sous? Si sabeu que us resulta abominable! —Ara, 

abans que Ransom pogués respondre, la senyora Luna reprengué el fil 
de les seves pròpies paraules—: La veritat és que crec que quan dieu 
la  senyoreta  Olive  voleu  dir  la  senyoreta  Verena!  —Una  intenció 
perversa  li  brillà  en els  ulls  un moment;  després  exclamà—: Basil 
Ransom, esteu enamorat d’aquella criatura? 
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Ell féu una rialla perfectament espontània, mancada de culpabilitat, 
i intentà convèncer la senyora Luna expressant simplement l’estat de 
coses. 

—I com podria estar-ne? L’he vista dos cops en tota la meva vida. 
—Si l’haguéssiu vista més cops, ja no em faria por! Quines idees, 

voler-me  enviar  a  Boston!  —continuà  l’amfitriona—.  No  tinc  cap 
pressa de tornar amb Olive; a més, aquella noia ocupa tota la casa. 
Valdria més que hi anéssiu vós mateix. 

—Res no m’agradaria tant com això —digué Ransom. 
—Potser us agradaria que digués a Verena si vol venir a passar un 

mes amb mi... podria ser una manera d’atreure-us a aquesta casa —
continuà Adeline en un to d’oberta provocació. 

Ransom estigué a punt de respondre que era una manera millor que 
qualsevol altra, però es refrenà a temps; encara no havia dit mai, ni en 
broma, unes paraules tan crues i grolleres a una dama. Només es podia 
saber que estava fent broma amb les dones quan exagerava la seva 
educació; 

—Us prego que cregueu que no faria res per cap dona del món que 
no ho fes per vós —digué inclinant-se per darrera vegada vers la mà 
molsuda de la senyora Luna. 

—Ho  recordaré  i  us  ho  faré  recordar  —exclamà  darrere  d’ell 
mentre se n’anava. Però fins i tot amb aquell intercanvi de promeses 
força  animat,  ell  pensà  que  se  n’havia  escapat  prou  bé.  Enfilà 
lentament  la  Cinquena  Avinguda,  cap  on  havia  girat  en  sortir  del 
passatge on vivia Adeline, a la claror d’una magnífica lluna d’hivern; i 
a cada cantonada s’aturava uns moments i s’entretenia rumiant mentre 
deixava anar un vague i suau sospir. Era una expressió inconscient i  
involuntària d’alleujament, com la d’un home que hagués estat a punt 
de ser atropellat i s’adonés que encara estava sencer. No es molestà a 
preguntar-se què l’havia salvat; fos el que fos havia produït la reacció 
necessària, i Ransom s’avergonyí d’haver-se sorprès amb la guàrdia 
tan  baixa.  En  el  moment  d’arribar  al  seu  habitatge,  l’ambició  i  la 
resolució  se  li  havien  revifat;  havia  recordat  que  d’antuvi  s’havia 
considerat un home amb capacitat i que no li havia esdevingut res en 
particular  per  fer  que  en  dubtés  (aquesta  evidència  només  era 
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negativa, no positiva), i que en tot cas era prou jove per tenir una altra 
oportunitat. Aquella nit, en anar-se’n al llit, xiulava.

XXIII

Tres  setmanes  més  tard  era  davant  de  casa  de  la  senyoreta  
Chancellor, mirant el carrer amunt i avall i dubtant. Li havia dit a la 
senyora Luna que de res no tenia tantes ganes com de fer un altre 
viatge a Boston; i no hi havia anat només per això. Estava a punt de 
dir que una feliç oportunitat l’havia afavorit, però ara se m’acut que 
no cal qualificar les oportunitats amb epítets falaguers quan han estat 
esperades durant tant de temps. En qualsevol cas, l’hora més fosca és 
la  d’abans  de  l’alba;  i  uns  quants  dies  després  d’aquell  vespre 
melangiós  que  he  descrit,  el  que  Ransom  passà  a  la  cerveseria 
alemanya,  davant  d’un  got  solitari  que  no  trigà  gaire  a  buidar-se, 
mirant-se el futur amb ulls de misèria, Ransom considerà que el món 
encara el necessitava. La  part, com hauria dit ell (ara no diré que el 
seu llenguatge fos massa heroic, per això), per a qui havia treballat a  
Boston tants mesos abans, i que havia expressat en el seu moment una 
valoració  força  limitada  dels  seus  serveis  (hi  havia  hagut  entre 
l’advocat i  el  client un punt de vista divergent),  observant,  pel que 
semblava, que aquests serveis havien resultat més fructífers del que 
s’esperava,  havia  tornat  a  obrir  l’afer  i  ara  li  demanava  que  es 
traslladés a la ciutat germana. L’encàrrec li demanà més temps que 
abans, i durant tres dies hi hagué de dedicar una atenció constant. El 
quart dia es trobà retingut; hauria d’esperar fins al vespre; li havien de 
preparar uns papers importants. Decidí considerar aquell interval com 
una festa i es preguntà què es podia fer a Boston per donar a un matí  
les  característiques  de  festiu.  El  temps  era  prou  bo  per  satisfer 
qualsevol  il·lusió  i  passejà  pels  carrers  per  gaudir-ne.  Davant  del 
Music  Hall  i  de  Tremont  Temple  s’aturà  a  mirar  els  cartells  de 
l’entrada; perquè, no era possible que la jove amiga de la senyoreta 
Chancellor  estigués  just  en  aquell  moment  adreçant-se  als  seus 
conciutadans? El seu nom no hi era, però, i aquell  recurs semblava 
escapar-se-li.  No  coneixia  ningú  en  aquell  lloc  a  part  d’Olive 
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Chancellor i  no podia,  per tant,  fer  cap visita.  Estava perfectament 
resolt a no acostar-s’hi mai més; sens dubte era un ésser superior, però 
havia  estat  massa  grollera  amb  ell  per  temptar-lo  novament. 
L’educació,  fins i  tot  la cavallerositat  en el  sentit  més ampli,  no li 
demanaven pas res més del que ja havia fet. Certament que també hi 
havia  Verena  Tarrant;  no  veia  cap  raó  per  enganyar-se  en  aquest 
sentit, i es permetia la llibertat de pensar que li agradaria molt tornar-
la  a  veure.  Segurament  no  la  veuria  igual  que  l’altra  vegada;  la 
impressió  que  li  havia  causat  era  deguda  a  algun  estat  d’ànim 
particular o a alguna circumstància; i, en qualsevol cas, tot l’encís que 
havia  exhibit  llavors  devia  haver  quedat  arrasat  pels  efectes 
embrutidors de la publicitat o per l’enravenada influència de la seva 
parenta. Hom observarà que, en aquest raonament de Basil Ransom, 
reconeixia francament la impressió rebuda, i que la reconeixia com un 
fenomen  encara  present.  L’atracció  podia  haver-se  esvanit,  com 
pensava ell mateix, però la imatge mental encara era vívida. La gran 
llàstima era que no pogués visitar Verena (era així com l’anomenava 
en els seus pensaments, era un nom tan bonic!) sense visitar Olive, i  
que aquesta fos tan desagradable, que col·locava aquesta possibilitat 
més enllà de les seves forces. Hi havia una altra consideració, que feia 
referència  sobretot  a  ell.  Creia  que  la  senyoreta  Chancellor  devia 
haver  congriat,  en  el  curs  d’aquelles  poques  hores  i  per  les 
conseqüències tan absurdes que havia tingut el desencert de voler-lo 
conèixer, un despit tan gran per ell, que li resultaria odiós tornar-lo a 
veure a casa seva; i hauria trobat molt poc delicat aprofitar la seva 
invitació  inicial  (la  d’abans  de  conèixer-lo)  per  imposar-li  una 
presència que no tenia cap raó per creure que el temps transcorregut 
hagués fet menys ofensiva. No li havia donat cap senyal de perdó o 
penediment per cap dels mitjans que les dones coneixen tan bé —
enviant-li  un missatge a través de la seva germana,  o fins i  tot  un 
llibre, una fotografia, una felicitació de Nadal o un diari a través del  
correu. Sentia, en poques paraules, que no tenia la llibertat de trucar a 
casa seva; no sabia quin tipus de reacció li causaria veure’l, i era molt  
típic d’ell evitar susceptibilitats a una jove dama a qui no havia trobat 
gens cordial, ja que la seva disposició a perdonar fàcilment les dones 
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en particular era tan gran com la seva convicció que el sexe femení en 
general necessita custòdia. 

Nogensmenys,  al  cap de mitja  hora es  trobava a  l’únic punt  de 
Charles  Street  que  havia  tingut  per  a  ell  alguna  significació.  Se  li 
havia acudit que, si no podia visitar Verena sense fer el mateix amb 
Olive,  estaria  exempt  d’aquesta  condició  si  visitava  la  senyora 
Tarrant. Cert que no era la seva mare qui li ho havia demanat; havia 
estat la noia mateixa; i creia, com a ingenu americà que era, que una 
mare  és  sempre  menys  accessible,  més  cautelosa  davant  dels 
prejudicis socials que una filla. Però tenia tan poques opcions per triar, 
que li era permissible fer una excepció, i començà a caminar cap on 
sabia que queia Cambridge, recordant que la invitació de la senyoreta 
Tarrant feia referència a aquest barri i que la senyora Luna li ho havia 
confirmat. ¿No havia dit que Verena sovint hi feia visites d’uns quants 
dies... que la seva mare havia estat malalta i ella n’havia tingut cura? 
No  era  doncs  inconcebible  que  en  aquella  hora  (era  quasi  la  una) 
estigués en una d’aquestes expedicions; no era pas impossible que la 
trobés  a  Cambridge.  Valia  la  pena,  si  més  no,  agafar-se  a  aquesta 
possibilitat; Cambridge, a més, mereixia una visita, i era una manera 
tan bona com qualsevol altra de passar un dia de festa. Se li acudí, és 
clar,  que Cambridge era un lloc gran i  que no tenia cap adreça en 
particular. Aquesta reflexió li passà pel cap justament quan arribava 
davant de casa d’Olive, per on, curiosament, havia de passar per força 
per arribar al misteriós suburbi. Aquest és en part el motiu que el féu 
aturar  allí;  per  un  moment  es  preguntà  per  què  no  podia  trucar  i 
aconseguir la informació necessària d’un criat, que amb tota seguretat 
la hi  podria donar.  Acabava de descartar  aquell  mètode,  el  trobava 
d’un  gust  discutible,  quan  sentí  obrir-se  la  porta  de  la  casa,  al 
capdavall  de  la  profunda  naia  on  estan  col·locades  les  entrades 
principals a Charles Street, i que queden parcialment ocupades per un 
tram  d’esglaons  protegits  al  final  per  una  segona  porta,  la  meitat 
superior de la qual, a cada batent, consisteix en una placa de vidre. 
Això fou un minut abans que pogués veure qui havia sortit, i durant 
aquest minut tingué temps d’anar-se’n i tornar, així com de preguntar-
se  quin dels  dos  ocupants  de la casa  apareixeria  davant  d’ell,  o  si  
estava a punt de veure’ls tots dos o de no veure’n cap. 
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La persona que havia eixit  de la casa baixava els esglaons molt 
lentament, com si volgués donar-li temps d’escapar-se; i quan per fi  
els batents de vidre se separaren, deixaren pas a una menuda i vella 
dama. Ransom se sentí decebut; aquella aparició era inadequada per al 
seu propòsit. Però al cap d’un minut s’animà novament, perquè estava 
segur  d’haver  vist  abans  aquella  vella  dama.  Aquesta  s’aturà  a  la 
voravia i mirà vagament entorn seu, com fan les persones que esperen 
un òmnibus o un brec; tenia un aspecte deslluït i engavanyat, com si 
hagués dut aquella roba durant molts anys sense acabar d’acostumar-
s’hi; una cara ampla i benèvola, que semblava presonera dels vidres de 
les ulleres, de tanta superfície que en cobrien, i una cartera gruixuda i 
revellida que penjava molt al seu costat, com si li resultés molt fatigós 
dur-la.  Això  donà  a  Ransom  temps  de  reconèixer-la;  no  coneixia 
ningú a Boston amb una figura  com aquella llevat  de la  senyoreta 
Birdseye. La festa a casa seva, la seva persona, l’exaltada menció que 
en féu la senyoreta Chancellor ocupaven un lloc privilegiat en el seu 
record; i mentre estava allí en actitud vagament circumspecta, li donà 
la impressió de ser una amiga del dia abans. La necessitat ressaltava la 
importància de les reminiscències que la presència d’ella evocava, car 
ell  només  trigà  uns  instants  a  considerar  que  podria  dir-li  on  era 
Verena Tarrant en aquell moment i on vivien, si era necessari, els seus 
pares. Els seus ulls es fixaren en ell, i en veure que l’estava mirant,  
passà per alt  la  formalitat  (havia trencat d’una manera tan absoluta 
amb totes les convencions) de girar-se a mirar cap a una altra banda; 
evidentment, ell  no representava per a ella altra cosa que un ésser,  
conciutadà seu, en l’exercici dels seus drets, que incloïen el de mirar  
el  que  fos.  La  modèstia  de  la  senyoreta  Birdseye  mai  no  havia 
descartat que se la sotmetés a escrutini públic; hi havia en el món tants 
mòbils nous i importants i tantes maneres de pensar, que podia haver-
hi raons fins i tot per mirar-se-la a ella. Quan Ransom s’hi acostà i, 
aixecant el barret amb un somriure, digué: “Voleu que us faci aturar  
aquest  cotxe, senyoreta Birdseye?”,  ella només se’l mirà vagament, 
completament  incapaç  d’imaginar  que  allò  podia  ser  simplement 
motivat  per la  fama.  Havia recorregut  els  carrers de Boston durant 
cinquanta anys i en cap moment havia rebut tanta atenció per part d’un 
jove d’ulls foscos. Donà una ullada imparcial a un furgó bigarrat que 
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s’acostava  cap  a  ells  amb gran  dringadissa  des  de  la  carretera  de 
Cambridge. 

—Bé,  m’agradaria  pujar-hi,  si  és  que  m’ha  de  dur  a  casa  —
respongué—. És el cotxe de South End? 

El  cobrador havia fet aturar el cotxe en fixar-se en la senyoreta 
Birdseye; evidentment, la reconeixia com a passatgera freqüent. Però 
no  es  prengué  cap  altra  molèstia  a  part  d’indicar:  “Voleu  pujar...  
ràpid”, però amb les mans aixecades amenaçadorament cap a la corda 
de la campana. 

—M’heu de permetre l’honor d’acompanyar-vos a casa, senyora; 
ja us explicaré qui sóc —digué Basil Ransom, obeint l’impuls d’una 
ràpida  reflexió.  L’ajudà  a  pujar  al  cotxe;  el  cobrador  li  posà 
fraternalment la mà a l’esquena i, al cap d’un moment, el jove estava 
assegut al costat i la dringadissa recomençava. En aquella hora del dia 
el cotxe anava gairebé buit i el tenien virtualment per a ells dos. 

—Em sona la vostra cara; no crec que sigueu de per aquí —declarà 
la senyoreta Birdseye mentre prosseguien el camí. 

—Vaig  ser  una  vegada  a  casa  vostra...  en  una  ocasió  molt 
interessant.  Recordeu  una  festa  que  vau  organitzar  fa  un  any,  per 
l’octubre, a la qual va assistir la senyoreta Chancellor i una altra dama 
jove, que va fer un meravellós discurs? 

—Sí,  i  tant;  voleu dir  la vegada que Verena Tarrant  ens  va fer 
emocionar tant! Hi havia molta gent allí; no els recordo pas tots. 

—Jo  n’era  un  —digué  Basil  Ransom—;  vaig  venir  amb  la 
senyoreta  Chancellor,  que  és  una mena de parenta  meva,  i  us  vau 
portar molt bé amb mi. 

—Què vaig fer? —preguntà  ingènuament  la  senyoreta  Birdseye. 
Després,  abans  que  ell  pogués  respondre,  el  reconegué—.  Ara  us 
recordo; recordo que vau venir amb Olive! Sou un cavaller del Sud, 
més tard em va parlar de vós. No esteu d’acord amb la nostra gran 
lluita... voleu que continuem oprimides. —L’anciana parlava amb una 
total mansuetud, com si hagués superat de temps ençà la passió i el 
ressentiment.  Després  afegí—:  Bé,  m’imagino  que  no  podem  pas 
despertar la simpatia de tothom. 
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—No us sembla que ja teniu la meva simpatia, quan em fico en un 
cotxe expressament per veure-us arribar a casa vostra... a vós, una de 
les principals instigadores? –demanà Ransom rient. 

—Heu pujat expressament? 
—Totalment.  No  sóc  pas  tan  dolent  com  creu  la  senyoreta 

Chancellor. 
—Oh, ja m’afiguro que teniu les vostres idees —digué la senyoreta 

Birdseye—. Evidentment  la  gent  del  Sud tenen uns punts  de vista 
propis. Suposo que la vostra memòria és molt més viva del que pot 
semblar.  Espero que no aneu massa lluny...  sé circular molt bé per 
Boston.

—No protesteu,  ni  cregueu que sóc massa  sol·lícit  —respongué 
Ransom—. Us vull demanar una cosa. 

Miss Birdseye se’l mirà un altre cop. 
—Sí, i tant, ara us situo; vau conversar una estona amb la doctora 

Prance. 
—Cosa  que  em resultà  molt  edificant!  —exclamà  Ransom—.  I 

espero que la doctora Prance estigui bé! 
—Té  cura  de  la  salut  de  tothom menys  de  la  seva  —digué  la 

senyoreta Birdseye somrient—. Quan li ho dic, diu que no hi ha res de 
què tenir cura. Diu que és l’única dona de Boston que no té metge. Va 
decidir que no seria mai una pacient i li semblà que l’única manera de 
no ser-ne era fer de doctora. Intenta fer-me dormir; aquesta és la seva 
ocupació principal. 

—És possible que encara no dormiu? —preguntà Ransom, quasi 
amb tendresa. 

—Només una mica. Però quan aconsegueixo dormir ja és hora de 
llevar-me. No puc dormir si vull viure. 

—Hauríeu  de  venir  al  Sud  —suggerí  el  jove—.  En  aquell  aire 
lànguid faríeu unes becaines delicioses!

—Però  no  vull  llanguir,  jo  —digué  la  senyoreta  Birdseye—.  A 
més, ja vaig ser al Sud, en l’època antiga, i no es pot pas dir que em 
deixessin dormir gaire; sempre m’empaitaven! 

—Voleu dir quan hi anàveu per la qüestió dels negres? 
—Sí; en aquell temps no pensava en altra cosa. Els duia la Bíblia. 
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Ransom callà  un moment;  després  digué,  en  un  to  evidentment 
cautelós i considerat: 

—M’agradaria que m’ho expliquéssiu tot. 
—Bé, afortunadament ara ja no som necessàries, en aquest camp; 

som necessàries per a una altra cosa —i la senyoreta Birdseye se’l  
mirà  amb una expressió d’humor vaga i  provocativa,  com si  ell  ja 
sabés a què es referia. 

—Voleu dir que ho sou per a l’altra mena d’esclaves —exclamà ell 
amb una rialla—. Els podeu portar tantes bíblies com vulgueu. 

—Els vull portar el llibre d’estatuts; aquesta ha de ser ara la nostra 
Bíblia. 

Ransom s’adonà que la senyoreta Birdseye li queia molt bé i fou 
sense cap mena d’hipocresia ni cap exageració típica de la seva parla 
local que digué: 

—Allà on sigui que aneu, senyora,  importarà ben poc el  que hi 
porteu. Sempre hi dureu la vostra bondat. 

Durant un minut ella no respongué. Després murmurà: 
—Així és com Olive Chancellor em va dir que parlàveu. 
—Em fa por que us hagi dit ben poques coses bones, de mi. 
—Doncs estic segura que creu tenir raó. 
—Que ho creu? —digué Ransom—. Però si ella tot ho sap amb 

suprema certesa! Per cert, espero que estigui bé. 
La senyoreta Birdseye se’l tornà a mirar fixament. 
—Que no l’heu vista? No hi esteu de visita? 
—Oh, no, no hi estic de visita! Passava per davant de casa seva, 

així tal com sona, quan us he trobat. 
—Potser viviu aquí, ara —digué la senyoreta Birdseye. I quan ell 

corregí aquesta suposició, afegí en un to que demostrava la confiança 
que ara li inspirava ell—: No seria millor que us hi deixéssiu caure? 

—A  la  senyoreta  Chancellor  no  li  agradaria  —replicà  Basil 
Ransom—. Em té per un enemic. 

—Sí, però és molt valenta. 
—Precisament. I jo sóc molt poruc. 
—No vau lluitar una vegada? 
—Sí, però era una causa tan bona! 
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Ransom  es  referia  amb  aquesta  al·lusió  a  la  gran  Guerra  de 
Secessió i, per comparació, a la reivindicació del mascle (tan lloable 
com pot ser qualsevol actitud) de la possibilitat de bromejar dins d’uns 
límits  decents;  però  la  senyoreta  Birdseye  s’ho  prengué  molt 
seriosament, i durant una bona estona es mantingué tan silenciosa com 
si intentés fer-li entendre que, després d’allò, ja no era possible posar-
se a discutir la conveniència de la rebel·lió al·ludida. El jove s’adonà 
que l’havia deixada callada, i li va saber molt greu; perquè, amb tot el 
respecte  per  l’actitud  desinteressada  de  la  gent  del  Sud  envers  les 
dones desprotegides, el que l’havia fet pujar al cotxe amb ella era la 
intenció  de  fer  parlar  la  senyoreta  Birdseye.  Desitjava  notícies  de 
Verena Tarrant, tant particulars com generals. Preferia no encetar el  
tema ell  i  esperava que se li  presentés alguna oportunitat.  Al final,  
quan  estava  a  punt  de  comprometre’s  amb  una  pregunta  directa 
(pensava que,  de  qualsevol  manera,  no tardaria  en veure’s  clara  la 
seva intenció), ella s’anticipà dient, d’una manera que demostrava que 
els seus pensaments havien seguit la mateixa direcció: 

—Dubto  molt  que  la  senyoreta  Tarrant  us  afectés  gaire,  aquell 
vespre! 

—Oh,  i  tant  que  sí!  —digué  Ransom amb celeritat—.  La  vaig 
trobar molt encisadora. 

—No la vau trobar molt raonable? 
—Déu me’n guard, senyora! Considero que les dones no n’han de 

fer res, de ser raonables. 
La  seva  companya  es  girà  cap  a  ell,  lentament  i  submisa,  i  en 

cadascun  dels  vidres  de  les  ulleres  brillava  una  enorme  llàgrima 
d’aspecte acusador. 

—Ens considereu, doncs, com una mena d’objectes bonics, però 
sense altre valor? 

L’efecte  d’aquesta  pregunta,  venint  de  la  senyoreta  Birdseye  i 
referint-se en algun grau a la seva venerable identitat, era com per fer-
lo esclafir a riure irresistiblement. Però es controlà prou ràpid per dir, 
amb expressió genuïna: 

—Us veig com la cosa més adorable de la vida, l’única cosa que fa 
que la vida sigui digna de viure!
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—Digna  de  viure...  per  a  vosaltres!  Però  i  per  a  nosaltres?  —
insinuà la senyoreta Birdseye. 

—Cada instant de la vida d’una dona mereix ser viscut per tal de 
ser admirada com jo us admiro a vós. La senyoreta Tarrant, de qui 
estàvem parlant, em va afectar, tal com dieu, d’aquesta manera... va 
fer  millorar,  si  això  és  possible,  l’opinió  que  tinc  del  sexe que  ha 
produït una noia tan encantadora. 

—Tots  en  tenim  una  gran  opinió,  aquí  —digué  la  senyoreta 
Birdseye—. Sembla que es tracti realment d’un do.

—Parla sovint? Hi ha cap possibilitat que la pugui escoltar, ara? 
—Sol  alçar  la  veu  als  llocs  de  per  aquí  al  voltant...  com 

Framingham  o  Billerica.  Sembla  que  estigui  agafant  forces  per 
llançar-se sobre Boston com una onada. De fet ja hi aparegué l’estiu 
de l’any passat. La seva capacitat està augmentant des del gran èxit de 
la Convenció. 

—Ah!  Va tenir  molt  èxit,  a  la  Convenció?  —preguntà  Ransom 
imprimint a la veu un to de discreció. 

La senyoreta Birdseye dubtà un moment,  per tal  d’imposar a la 
seva resposta els límits de la veracitat.

—Bé —digué amb la tendresa pròpia d’un record llunyà—, no he 
vist res igual des de l’ultima vegada que vaig sentir Eliza P. Moseley. 

—Quina llàstima que no parli en algun lloc aquesta nit! —exclamà 
Ransom. 

—Oh, aquesta nit ha anat a Cambridge. Olive Chancellor m’ho ha 
dit. 

—Farà un discurs allí? 
—No; és de visita a casa seva. 
—Em pensava que vivia a Charles Street... 
—No, i ara; aquest és el lloc on resideix (el principal) des que està 

tan unida a la vostra cosina. No és la senyoreta Chancellor la vostra 
cosina? 

—No ens comportem gaire d’acord amb el nostre parentiu —digué 
Ransom somrient—. Estan molt unides, les dues noies? 

—No ho preguntaríeu pas si veiéssiu la senyoreta Chancellor quan 
l’eloqüència de Verena és més gran. És com si li pincés les cordes 
dins del cor; sembla que vibri, que es faci ressò de totes i cadascuna 
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de les paraules. És un vincle molt estret i molt bell, i l’admirem molt  
per  aquí.  Totes  dues  juntes  aconseguiran  coses  molt  bones  i 
importants. 

—Així  ho  espero  —indicà  Ransom—.  Però  malgrat  tot  això  la 
senyoreta Tarrant passa una part del temps amb son pare i sa mare. 

—Sí, sembla que té temps per fer content tothom. Si la veiéssiu a 
casa seva, diríeu que és tota una filla.  Porta una vida admirable —
digué la senyoreta Birdseye. 

—Veure-la a casa seva? Això és exactament el que vull —replicà 
Ransom, amb la sensació que, si havia d’arribar a allò, no li calien 
tants escrúpols de bon principi—. No he oblidat que em va invitar, 
quan la vaig conèixer. 

—Ah,  naturalment  atreu  moltes  visites  —digué  la  senyoreta 
Birdseye limitant el seu encoratjament a aquesta afirmació. 

—Sí, deu estar acostumada als admiradors. I on viu, a Cambridge, 
la seva família? 

—Doncs en un d’aquells carrerons que no semblen ni tenir nom. 
Però en diuen... en diuen... —rumià en veu alta. 

Aquest  procés  fou  interromput  per  unes  abruptes  paraules  del 
cobrador: 

—Em fa l’efecte que heu de fer transbord aquí. Heu d’agafar un 
dels cotxes blaus. 

La bona dona tornà a fer-se càrrec de la situació i Ransom l’ajudà a 
baixar del vehicle, amb la col·laboració, com abans, d’una empenteta 
del cobrador. La ruta que havia d’agafar es bifurcava cap a la dreta i li 
calia esperar a la cantonada, perquè no hi havia, en aquell moment, 
cap cotxe blau a la vista. La cantonada era tranquil·la i el dia afavoria 
l’espera —un dia de temperatures poc rigoroses i intensament brillant. 
Era com si l’aire fregués la pell  amb mans enguantades, i el  carrer 
presentava la  riquesa de  coloracions d’un  dia  de  desglaç.  Ransom, 
naturalment,  esperà  amb  la  seva  filantròpica  companya,  tot  i  que 
aquesta ara protestava més enèrgicament contra la idea que un senyor 
del Sud s’entestés a ensenyar a una vella abolicionista els misteris de 
Boston. Li  prometé deixar-la una vegada fos dins del  cotxe blau; i 
mentrestant  s’estigueren  drets,  al  sol,  amb  l’esquena  recolzada  a 
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l’aparador  d’un  apotecari,  i  ella  intentava  novament,  per  indicació 
d’ell, recordar el nom del carrer on vivia el doctor Tarrant. 

—Estic segura que, si demaneu pel doctor Tarrant, qualsevol us ho 
dirà  —digué,  i  aleshores,  de  cop  i  volta,  l’adreça  li  vingué  a  la 
memòria... la residència del mesmerista era a Monadnoc Place. 

—Però haureu de preguntar per aquesta plaça, vol dir que, fet i fet,  
ve a ser el mateix —continuà. I afegí després, amb una cordialitat més 
personal—: No anireu a veure la vostra cosina, també? 

—No pas si ho puc evitar... 
La senyoreta Birdseye féu un petit sospir d’impotència.
—Bé, suposo que tothom ha d’actuar d’acord amb les seves idees. 

Això és el que fa Olive Chancellor. Té un caràcter molt noble. 
–Sí, i tant, és una persona magnífica. 
—Ja sabeu que les  opinions d’elles  dues  són les  mateixes...  les  

d’ella i les de Verena —continuà plàcidament la senyoreta Birdseye
—. Doncs per què heu de fer distincions? 

—Estimada  senyora  —féu  Ransom—,  que  potser  una  dona 
consisteix només en les seves opinions? Per començar m’agrada més 
l’adorable cara de la senyoreta Tarrant. 

—Sí, és molt bonica —i la senyoreta Birdseye deixà anar un altre 
sospir, com si haguessin fet ús d’una teoria (la de les opinions d’una 
dama) en la qual, per tot el que tenia de nou i de peculiar, se sentia 
massa vella per aprofundir. Podria haver estat la primera vegada que 
sentí realment la seva edat. —Allà hi ha un cotxe blau —digué amb un 
cert to d’alleujament. 

—Passaran uns moments abans que no arribi. A més de tot, no crec 
que en el fons siguin aquestes, les opinions de la senyoreta Tarrant —
afegí Ransom. 

—No deveu saber fins a quin punt les té arrelades —exclamà la 
seva companya més enèrgicament—. Si us penseu que no és sincera,  
aneu molt equivocat. Aquests punts de vista són tota la seva vida. 

—Bé,  doncs,  potser  em  convencerà  a  mi  —digué  Ransom 
somrient.  La  senyoreta  Birdseye  havia  estat  mirant  el  cotxe  blau, 
l’avanç del qual es trobava momentàniament obstruït. En sentir això, 
dirigí  els  ulls  cap  a  ell,  fitant-lo  solemnement  a  través  de  l’ampli 
finestral de les ulleres. 
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—Doncs no m’estranyaria gens, si ho fes! Sí, estaria bé. No crec 
que tingueu manera d’evitar que us somogui totalment. Ha influït en 
tanta gent! 

—No hi ha cap dubte que amb mi també ho farà. —Aleshores a 
Ransom se li  ocorregué d’afegir—: A propòsit,  senyoreta Birdseye, 
potser sereu tan amable de no fer esment que ens hem trobat a la meva 
cosina, en cas que la torneu a veure. No tinc cap remordiment de no 
visitar-la, però no m’agradaria que es pensés que he parlat d’aquesta 
intenció despectiva per tota la ciutat. No la vull ofendre, i seria millor 
que no sabés que he vingut a Boston. Si no li ho feu saber vós, no ho 
farà ningú. 

—Voleu  que  amagui...?  —murmurà  la  senyoreta  Birdseye 
panteixant una mica. 

—No,  no vull  que amagueu res.  Només vull  que deixeu passar 
aquest incident... que no en digueu res. 

—Però jo no he fet mai una cosa així.
—Una cosa com? —Ransom se sentia mig vexat, mig entendrit per 

la incapacitat de mirar-s’ho des del seu punt de vista, i la resistència 
d’ella el feia aferrar-se més a la idea que portava. —És molt senzill el  
que  us  demano.  No  teniu  cap  obligació  de  dir  a  la  senyoreta 
Chancellor tot el que us passa, oi que no? 

La seva pretensió encara semblava aclaparar una mica la ingenuïtat 
de la pobra anciana. 

—Però la veig molt sovint, i ens fem uns tips de parlar! I a més...  
no li ho dirà Verena? 

—Ja hi he pensat... però espero que no. 
—Li explica la majoria de coses. Mantenen una unió tan estreta! 
—No voldreu ferir-la —digué Ransom, enginyós. 
—Oh, sou considerat —i la senyoreta Birdseye continuava fitant-lo

—. És una llàstima que no pugueu ser dels nostres. 
—Tal  com  us  dic,  potser  la  senyoreta  Tarrant  em  convencerà. 

Teniu davant vostre un possible convers —continuà Ransom, sense 
elevar al cel, pel que em temo, la més mínima pregària per demanar  
que se li perdonés aquesta deshonestedat. 

—Em faria molt feliç de creure-ho... després que us he donat la 
seva  adreça  d’aquesta  manera  secreta.  —Un  somriure  d’infinita 
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mansuetud brillà en la cara de la senyoreta Birdseye, i afegí—: Estic 
convençuda  que  aquest  és  el  vostre  destí,  n’ha  convençuts  tants! 
Estaria molt tranquil·la si ho cregués. Sí, us convencerà. 

—Us ho faré saber tan aviat com ho aconsegueixi —digué Basil  
Ransom—. Ja teniu aquí el vostre cotxe. 

—Crec en la victòria de la veritat. No diré res —i permeté que el 
jove l’ajudés a pujar al cotxe, que en aquell moment s’havia aturat a la 
cantonada. 

—Espero de veritat tornar-vos a veure —digué ell mentre prenien 
comiat l’un de l’altra. 

—Sempre  sóc  pels  carrers,  a  Boston.  —I  mentre,  pujant  i 
empenyent, ell li tornava a ajudar a fer-se lloc en la cabina oblonga, es 
girà una mica i  repetí—: Us influirà.  Si  aquest  ha de ser  el  vostre 
secret, el guardaré —sentí Ransom que afegia. Alçà el barret i li féu 
un senyal de comiat, però ella no el veié; seguia empenyent cap a dins 
del cotxe i descobrint que aquesta vegada anava ple i no hi havia cap 
seient per a ella. Ell pensà, però, que segurament qualsevol home dels 
que hi havia allí cediria el seu a una pobra velleta tan innocent.

XXIV

Al  cap  d’una  mica  més  d’una  hora  es  trobava  al  saló  de  la 
residència  suburbial  del  doctor  Tarrant,  a  Monadnoc  Place.  Havia 
convençut  una jove serventa,  d’una manera  un xic  fogosa,  que fes 
saber a les dues dames que era allí; la serventa havia tornat, després 
d’una llarga absència, a dir que la senyoreta Tarrant baixaria al cap 
d’una estona. Prengué possessió, seguint el seu costum, del llibre que 
tenia més a mà (era sobre la taula, juntament amb una revista vella i 
una safata petita recoberta de laca japonesa que contenia les targetes 
professionals  de  Tarrant  —en  les  quals  rebia  el  tractament  de 
mesmerista— i passà deu minuts fullejant-lo. Era una biografia d’Ada 
T.  P.  Foat,  la  cèlebre  mèdium,  i  estava adornat  amb un retrat  que 
representava aquesta dama amb expressió de sorpresa i incomptables 
tirabuixons.  Ransom  es  digué,  després  de  llegir-ne  unes  quantes 
pàgines, que s’havia ridiculitzat molt la literatura del Sud, i si allò era 
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un típic exemplar de la del Nord! El tornà a deixar sobre la taula amb 
un gest  quasi  tan desdenyós com si  no hagués sabut  perfectament, 
després de tot el temps que portava al Nord, que no l’era, mentre es 
preguntava  si  a  la  senyoreta  Tarrant  l’havien convertida en alguna 
cosa per  l’estil.  No hi  havia  cap altre  llibre  per  mirar,  i  recordava 
haver llegit aquella revista; per tant no li quedava cap altra distracció, 
ja que els ocupants de la casa no es decidien encara a fer aparició, que 
contemplar  la  petita  sala  clara,  buida  i  vulgar,  tan  calorosa  que  li 
venien ganes d’obrir una finestra, i on un llum lleig i sense pantalla 
s’encarregava de delatar la pobresa de l’indret. Ransom, tal com he 
indicat, no tenia una noció gaire clara del luxe, i generalment es fixava 
poc en el mobiliari  de les cases; només s’hi fixava quan eren molt 
boniques; però el que veié mentre esperava a casa del doctor Tarrant  
el féu reflexionar que no era pas estrany que Verena s’estimés més 
viure amb Olive Chancellor. Fins i tot començà a preguntar-se si no 
havia  estat  per  participar  d’aquell  món de delicadesa superior,  que 
s’havia procurat el favor de la senyoreta Chancellor, i si la senyora 
Luna no havia tingut raó de tractar-la de mercenària i farsant. Passaren 
tants minuts abans que ella aparegués, que tingué temps de recordar 
que en realitat no tenia cap prova del contrari, a més de considerar 
l’estranyesa (ben gran si un hi rumiava) de la seva anada a Cambridge 
per veure-la, quan disposava d’un temps de lleure tan curt a Boston, 
un any i mig després que ella li hagués ofert una invitació d’allò més 
informal. En tot cas, no s’havia negat a rebre’l; era lliure de fer-ho, si  
no li venia de gust. I no tan sols això, sinó que, pel que semblava, 
s’estava  agençant  en  honor  seu,  perquè  sentia  al  seu  damunt  unes 
passes ràpides movent-se d’una banda a l’altra, i fins i tot, a través de 
la fina placa que a Monadnoc Place feia la funció de terra del  pis 
superior,  el  so  de  calaixos  i  de  portes  d’armari  que  s’obrien  i  es 
tancaven. Algú anava escopetejat, tal com solien dir a Mississipí. Per 
fi, se sentiren cruixir les escales sota l’efecte d’un trepig lleuger i, al  
cap d’un moment, una persona radiant entrà a la sala. 

El record que n’havia guardat era molt bonic; però ara que s’havia 
desenvolupat i madurat, la jove profetessa era encara més bella. Els 
seus  cabells  esplèndids  semblaven  brillar;  les  galtes  i  el  mentó 
formaven una corba que cridava l’atenció per la seva perfecció; els  
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ulls i els llavis eren plens de somriures i d’expressions de benvinguda. 
Abans  li  havia  semblat  una  criatura  brillant,  però  ara  il·luminava 
totalment el lloc, desprenia claror, restava importància a tot allò que la 
rodejava, es deixava caure sobre un sofà espellifat amb tanta gràcia 
com si hagués estat una nimfa embolcallant-se en una pell de lleopard, 
i (amb la gentilesa innata de la seva veu) obligant-lo a escoltar fins 
que reprenia la paraula. No trigà gaire a adonar-se que aquest augment 
en la seva brillantor es devia senzillament a l’èxit; era jove i encara  
tendra, però les seves orelles havien rebut el so dels aplaudiments d’un 
gran  públic;  això  la  submergia  en  un element  en el  qual  se  sentia 
optimista  i  segura.  I  tanmateix,  la  seva  mirada  era  tan  pura  com 
directa,  i  l’envoltava  aquella  claror  fantàstica  que  temps  enrere  li 
havia causat tanta impressió, que li feia pensar en llocs poc comuns —
no sabia  quins,  claustres  de  convents  o  valls  de  l’Arcàdia.  L’altra 
vegada l’havia trobada endiumenjada i empolistrada, i encara ara tenia 
un aire d’anar disfressada, però ara la roba que duia era més exquisida 
i  més  depurada.  S’adeia  amb la  seva  línia,  amb la  seva  condició, 
formava part de la seva expressió. Si a casa de la senyoreta Birdseye, i  
després  a  Charles  Street,  hauria  pogut  ser  una  funàmbula,  avui 
convertia en escenari el salonet pobre de Monadnoc Place, tal com fa 
una  prima  donna amb  una  lona  tacada  i  uns  quants  taulons 
empolsegats. S’adreçà a Basil Ransom com si l’hagués vist la setmana 
anterior  i  els  mèrits  d’ell  fossin  recents,  tot  i  que,  mentre  seia 
somrient, li deixà explicar en aquell estil tan cerimoniós que tenia com 
era que havia gosat visitar-la amb una coneixença tan minsa, i basant-
se en una invitació que ella havia tingut temps més que suficient per  
oblidar. No aconseguí que l’explicació resultés integra i satisfactòria; 
no hi havia cap raó que pogués amagar el desig de tornar-la a veure. 
S’adonà que aquest motiu era molt visible, i que el somriure burleta 
amb què  l’escoltava,  innocent  com era,  a  la  manera  de  l’Arcàdia, 
semblava acusar-lo de no haver tingut la valentia de confessar la seva 
inclinació. Ell havia al·ludit especialment a la vegada que es trobaren 
a casa de la senyoreta Chancellor; fou allí on ella li digué que seria 
benvingut a casa seva. 
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—Sí,  i  tant,  ho  recordo  perfectament;  i  també  recordo  molt  bé 
haver-vos vist a casa de la senyoreta Birdseye la nit abans. Vaig fer un 
discurs... no ho recordeu? Va ser meravellós. 

—Ho va ser de debò —digué Basil Ransom. 
—No em refereixo al meu discurs; vull dir tot. Va ser llavors, quan 

vaig conèixer la senyoreta Chancellor. No sé si sabeu que treballem 
juntes. Ha fet tant per mi! 

—Encara feu discursos? —preguntà Ransom, i s’adonà, tan aviat 
com l’hagué formulada, que la pregunta no era prou adequada.

—Encara? És clar! Així ho espero! És l’única cosa per a la qual  
serveixo! És la meva vida... o ho serà. I la de la senyoreta Chancellor,  
també. Estem decidides a fer alguna cosa. 

—I ella també fa discursos? 
—Bé, fa els meus... o la millor part dels meus. Em diu què haig de 

dir...  les  coses  importants,  els  punts  transcendentals.  Tant  fa  la 
senyoreta Chancellor com jo —digué aquella estranya noia amb una 
condescendència generosa, tot i que una mica fora de lloc. 

—M’agradaria tornar-vos a sentir —intervingué Basil Ransom. 
—Doncs  haureu  de  venir  alguna  nit.  En  tindreu  moltes 

oportunitats. Anem de triomf en triomf. 
La seva vivacitat, el control que tenia de si mateixa, el seu aire de 

personatge  públic,  la  barreja  d’aspectes  infantils  i  madurs, 
desconcertaren i confongueren el visitant, que notà que si havia vingut 
a satisfer la curiositat, corria el perill d’anar-se’n més encuriosit que 
assaciat. Afegí, en el seu to alegre, cordial i confiat (el to de tracte 
deseixit,  el  to amb què noies felices,  amb corones de flors,  devien 
parlar als homes joves de pell colrada a l’edat daurada):

—El vostre nom em resulta molt familiar; la senyoreta Chancellor 
m’ho ha explicat tot, de vós. 

—Tot? —Ransom arquejà les celles negres—. I com ho ha pogut 
fer? Si no sap res sobre mi! 

—Doncs em va dir que sou un gran enemic del nostre moviment. 
No és cert això? Crec que vau expressar alguna idea desfavorable el 
dia que us vaig veure a casa seva. 

—Si em considereu un enemic, sou ben amable de rebre’m. 
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—Ah,  vénen molts  homes —digué  Verena,  calmada i  lúcida—. 
Alguns ho fan simplement per preguntar. D’altres, perquè han sentit 
parlar de mi, o han assistit  en alguna ocasió i els he causat alguna 
impressió. Tothom hi està tan interessat! 

—I heu anat a Europa —observà Ransom al cap d’un moment. 
—Sí, i tant; vam anar a veure si van per davant nostre. Ens ho vam 

passar molt bé... vam veure tots els líders. 
—Els líders? —repetí Ransom. 
—De l’emancipació del nostre sexe. Allà hi ha homes, també, a 

més de dones. Olive va rebre una gran acollida a tots els països, i vam 
conversar amb la gent més ferma. Vam sentir coses molt interessants. 
I  Europa!  —i  la  noia  s’aturà,  somrient-li  i  acabant  amb un sospir 
d’alegria,  com si  hi  hagués més a dir  sobre aquell  tema del  que li  
permetia el temps disponible. 

—Suposo que val molt la pena —digué Ransom per animar-la. 
—És senzillament de somni! 
—I vau trobar que us van molt per davant? 
—Doncs  la  senyoreta  Chancellor  va  trobar  que  sí.  La  van 

sorprendre algunes coses que va observar, i en va treure la impressió 
que potser no havia fet justícia als europeus (té un esperit tan obert, 
tan  receptiu!),  mentre  que  jo  m’inclino  a  creure  que,  en  general, 
nosaltres  fem millor  paper.  Allí,  l’estat  del  moviment  reflecteix  la 
cultura general d’allà, que és més elevada que la nostra (vull dir si es 
pren  aquest  terme  en  el  seu  sentit  més  ampli).  D’altra  banda,  la 
situació  específica  del  nostre  sexe  (moral,  social  i  personal)  em 
sembla millor al nostre país; vull dir en relació a la fase social en tots  
els aspectes (com si diguéssim en proporció a aquests aspectes). Haig 
d’afegir  que  hi  vam  trobar  persones  concretes  molt  notables.  A 
Anglaterra vam conèixer algunes dones dignes d’estima, d’una cultura 
molt alta i d’una enorme capacitat d’organització. A França en vam 
veure  algunes  de  meravelloses,  contagioses;  vam passar  un  vespre 
encantador amb la cèlebre Marie Verneuil; l’havien deixada anar de la 
presó tot just unes setmanes abans, sabeu? La nostra impressió general 
és que es tracta simplement de temps... el futur és nostre. Però pertot 
arreu vam sentir una mateixa queixa: “Fins quan, Senyor, fins quan?”
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Basil Ransom escoltà aquesta llarga asseveració en un estat d’ànim 
que,  mentre  brollava  el  doll  de  l’eloqüència  fàcil  de  la  senyoreta 
Tarrant, prengué la forma d’hilaritat, continguda pel temor de perdre 
alguna cosa. Certament hi havia una lleugera comicitat en aquella noia 
bonica, asseguda allí i deixant-se emportar per l’oratòria, com si fos la 
cosa més natural, en respondre a una pregunta casual i feta per simple 
cortesia. ¿Havia oblidat on era, i el prenia a ell per tota una casa plena 
de gent? Feia ús dels mateixos girs i cadències, quasi dels mateixos 
gestos que si s’hagués trobat damunt d’una tribuna; i el que resultava 
més singular en tot allò era que, tot i comportar-se d’aquella manera, 
s’escapés  de  resultar  odiosa.  No  era  odiosa,  era  deliciosa;  no  era 
dogmàtica,  era  genial.  No  era  gens  estrany  que  tingués  èxit,  si 
perorava  amb  la  mateixa  naturalitat  amb  què  els  ocells  canten! 
Ransom s’adonà, també, per la facilitat amb què havia lliscat cap al to 
d’arenga, que aquest to li resultava, bé fos per educació, bé fos per 
associació, la cosa més familiar del món. No sabia com prendre-la; era 
un fenomen astorador. Recordà novament l’altra vegada i el paper que 
havia fet a casa de la senyoreta Bidseye; se li acudí que ara hi havia 
mancat un element. Alguns moments després que ella hagués deixat 
de parlar, s’adonà que l’expressió de la seva pròpia cara presentava 
una perceptible analogia a un somriure embadocat. Canvià de postura 
i digué la primera cosa que li passà pel cap: 

—Veig que ja us en sortiu sense el vostre pare, ara. 
—Sense el meu pare? 
—Per donar-vos una empenta, com la vegada que us vaig sentir. 
—Ah, ja; us pensàveu que havia començat una conferència! –i es 

posà a riure,  amb un humor excel·lent—. Diuen que a les tribunes 
parlo igual que quan no hi sóc; suposo, per tant, que quan no hi sóc 
parlo igual que a les tribunes. Però no em feu pensar en el que vaig 
veure i sentir a Europa. Aquest serà el títol d’una conferència que estic 
preparant  ara,  per  cert.  Sí,  ja  no  depenc  del  meu pare  —continuà, 
mentre  la  sensació  que  tenia  Ransom  d’haver  dit  una  cosa  massa 
sarcàstica augmentava amb la total indiferència que demostrava ella
—. Els seus pacients l’absorbeixen massa, en qualsevol cas. Però li ho 
dec tot; si no hagués estat per ell, ningú no hauria sabut que jo tenia un 
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do...  ni  jo  mateixa.  Em va  donar  una  embranzida  tan  forta,  d’una 
vegada per totes, que ara ja me’n surto sola. 

—Us  en  sortiu  meravellosament  —digué  Ransom  volent  dir-li 
alguna  cosa  agradable,  fins  i  tot  respectuosament  tendra,  però 
preocupat perquè no podia dir res que no sonés a plasenteria. No hi 
havia cap ressentiment en ella, tanmateix, car al cap d’un moment li 
digué,  tan  ràpid  com se  li  ocorregué,  com si  reparés  una  omissió 
accidental: 

—Heu estat molt amable de venir de tan lluny. 
Dir una cosa així a Ransom era tot un risc; mai no es podia saber 

quina resposta provocaria. 
—Creieu realment que hi pot haver un viatge massa llarg, massa 

pesat, quan es fa a canvi d’un plaer tan gran? —En aquella ocasió no 
s’escapà pas amb menys d’això. 

—Bé, ha vingut gent d’altres indrets —respongué Verena, no pas 
amb falsa modèstia, sinó amb fals orgull—. Coneixeu Cambridge? 

—Aquesta és la primera vegada que he vingut. 
—Suposo que heu sentit parlar de la Universitat; és tan cèlebre! 
—Sí, fins i tot a Mississipí. Deu estar molt bé. 
—M’imagino que sí  —digué Verena;  però no espereu que parli 

amb gaire  admiració  d’una  institució  que  té  les  portes  tancades  al 
nostre sexe. 

—Advoqueu doncs per un sistema d’educació en comú? 
—Advoco per una igualtat de drets, d’oportunitats, de privilegis. I 

la  senyoreta  Chancellor  també  —afegí  Verena,  i  se  li  notà  que 
considerava que la seva declaració necessitava un suport. 

—Oh, em pensava que el que volia era simplement una desigualtat 
diferent... bandejar del tot els homes, senzillament —digué Ransom. 

—Bé, ella pensa que tenim moltes coses endarrerides per redreçar. 
Jo li  dic, de vegades,  que el que desitja no és només justícia, sinó 
venjança.  Crec  que  ho  admet  —prosseguí  Verena,  amb  una  certa 
solemnitat.  Però  només  s’entretingué  en  aquest  tema  un  instant,  i 
abans que Ransom tingués temps de fer-hi cap comentari, continuà en 
un to  diferent—: No em direu pas que viviu a Mississipí,  ara? La 
senyoreta Chancellor em va dir, quan vau ser a Boston l’altra vegada, 
que us havíeu instal·lat a Nova York —i perseverà referint-se a ell, 
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després que aquest hagués assentit al comentari que li havia fet sobre 
Nova York, preguntant-li si havia abandonat completament el Sud. 

—Abandonat...  el  pobre,  estimat,  desolat  i  vell  Sud? Déu me’n 
guard! —exclamà Ransom. 

Ella se’l mirà un moment amb una indulgència més gran. 
—Imagino que és natural que us estimeu casa vostra. Però em fa 

por que no us penseu que no m’estimo gaire la meva; hi he viscut tan 
poc... durant tant de temps... la senyoreta Chancellor m’ha absorbit... 
en això no hi ha cap dubte. Però és una llàstima que avui no fos amb 
ella. —Ransom no respongué a això; era incapaç de dir a la senyoreta 
Tarrant  que,  si  hi  hagués  estat,  no  l’hauria  visitada.  No  era  pas, 
certament, que fos incapaç de comportar-se amb hipocresia, perquè 
quan ella li preguntà si havia vist la seva cosina la nit abans, i ell li  
respongué que no l’havia vista, i ella exclamà amb una ingenuïtat que 
al cap d’un minut la féu enrojolar:  “Vaja,  no em direu pas que no 
l’heu perdonada!”, després de tot això, féu una mirada d’innocència 
que bastà per fer passar per bona la pregunta: 

—Perdonar-la per què?
Verena enrogí en sentir el so de les seves pròpies paraules: 
—Bé, em vaig adonar com se sentia, aquella vegada a casa seva. 
—Com  se  sentia?  —preguntà  Basil  Ransom,  amb  l’actitud 

provocadora natural d’un home. 
No  sé  si  Verena  se  sentí  provocada,  però  respongué  amb  més 

energia que no pas lògica: 
—Doncs ja sabeu amb quant menyspreu ens vau tractar, amb molt; 

vaig poder veure com alterava Olive, això. No l’anireu a veure? 
—Doncs, m’ho pensaré; només sóc aquí tres o quatre dies —digué 

Ransom, somrient com somriuen els homes quan es comporten d’una 
manera inacceptable. 

És  molt  possible  que  Verena  se  sentís  provocada,  tot  i  ser 
inaccessible,  en general,  a  la  irritació,  perquè al  cap d’un  moment 
replicà, amb un aire de determinació:

—Potser serà millor que no hi aneu, si no heu canviat gens. 
—No he canviat gens —digué el jove, somrient encara, amb els 

colzes sobre els braços de la cadira, les espatlles una mica aixecades i 
les mans morenes amb els dits entrellaçats. 

48



—He tingut altres visites de gent que mantenia una oposició total! 
—anuncià Verena,  com si  aquesta notícia no pogués causar-li  gens 
d’alarma. Després afegí—: Aleshores com heu sabut que jo era aquí? 

—La senyoreta Birdseye m’ho ha dit. 
—Oh,  estic  molt  contenta  que  l’hàgiu  anada  a  veure  a  ella  —

exclamà la noia, parlant novament amb el mateix ímpetu que abans. 
—No l’he anada a veure. L’he trobada al carrer, quan sortia de casa 

de la senyoreta Chancellor. He parlat amb ella i l’he acompanyada una 
estona. He passat per allà perquè sabia que era el camí més curt per  
venir a Cambridge, i en qualsevol cas us venia a veure... a provar sort. 

—A provar sort? —repetí Verena. 
—Sí; la senyora Luna, a Nova York, em va dir que de vegades éreu 

aquí, i volia, fos com fos, fer un intent de trobar-vos. 
Hom pot comunicar al lector que a Verena li resultà molt agradable 

assabentar-se que el seu visitant havia fet un pelegrinatge tan penós 
(car sabia prou bé com consideraven la gent de Boston un viatge en 
ple hivern al suburbi acadèmic) només amb la meitat de possibilitats 
de ser recompensat; però el plaer es barrejava amb altres sentiments, o 
almenys amb la consciència que tota aquella situació era força menys 
simple del que havien estat els components de la seva vida fins aquell 
moment. Hi havia un germen de desordre en aquella odiosa distinció 
que  el  senyor  Ransom  havia  fet  inesperadament  entre  Olive 
Chancellor, amb qui era consanguini, i ella, amb qui no havia tingut 
mai relació de cap mena. En aquell temps coneixia prou Olive per no 
tenir gens de ganes de revelar-li-ho, i tanmateix li resultaria ben nou 
dedicar-se a amagar-li una incidència com la d’haver passat una hora 
amb el senyor Ransom durant una visita breu que aquest havia fet a 
Boston. Havia passat hores amb altres homes, a qui Olive no havia 
vist; però allò era diferent, perquè la seva amiga sabia el que feia i no 
hi donava importància —no n’hi donava tanta, és clar, com en aquest 
cas. Verena sabia perfectament que això, a Olive, li sabria greu. Havia 
parlat  del  senyor  Burrage  i  el  senyor  Pardon,  i  fins  i  tot  d’altres 
cavallers d’Europa, i no havia parlat (després dels primers dies, un any 
i mig abans) del senyor Ransom. 

Nogensmenys, hi havia raons, clares per a Verena, per desitjar que, 
o  bé  anés  a  veure  Olive,  o  bé  es  mantingués  apartat  d’ella;  i  la 
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responsabilitat  de guardar en secret el fet que no s’havia mantingut 
apartat d’ella semblava més gran si es tenia en compte aquest altre fet;  
senzillament,  que  rebre  una  visita  de  Ransom...  bé,  que  això  li 
resultava prou agradable. L’havia recordat perfectament després de les 
dues primeres vegades que es van trobar, tot i que el contacte havia 
estat molt superficial; en alguns moments havia pensat en ell i s’havia 
preguntat si li agradaria en cas que l’arribés a conèixer millor, i trobà 
que tenia una manera de fer curiosa, per bé que agradable.  Allà el 
tenia, fos com fos, i no volia deixar-se espatllar aquella visita per cap 
implicació  incòmoda.  S’espavilà,  doncs,  en  sentir  el  nom  de  la 
senyora Luna; semblava aportar-li un cert alleujament.

—Sí, i tant, la senyora Luna... oi que és fascinant? 
Ransom dubtà una mica. 
—Bé, jo no la hi trobo pas. 
—Doncs us hauria d’agradar... odia el nostre moviment! 
Verena preguntà, també, moltes coses sobre la brillant Adeline; si 

la veia sovint, si sortia gaire, si era gaire admirada a Nova York, si la 
trobava gaire atractiva. Ell contestà tan bé com pogué, però aviat li 
passà pel cap que no havia anat fins a Monadnoc Place per parlar de la 
senyora Luna; així doncs, per canviar de tema (així com per complir 
amb  un  deure  social),  començà  a  parlar  dels  pares  de  Verena,  a 
plànyer-se per la malaltia que havia passat la senyora Tarrant i el seu 
temor de no poder tenir el plaer de veure-la. 

—Es troba molt millor —digué Verena—, però és al llit, hi va molt 
quan no té res més a fer. La mare és molt especial —afegí al cap d’un  
moment— s’estira quan està bé i satisfeta, i quan es troba malament es 
posa a passejar per totes bandes... dóna voltes per tota la casa. Si la 
sentiu molt per les escales, podeu estar ben segur que es troba molt 
malament. Li interessarà molt que li parli de vós quan us n’hagueu 
anat. 

Ransom féu una ullada al seu rellotge: 
—Espero  que no  us  estigui  entretenint  massa...  que no  us  privi 

d’estar amb ella. 
—No, i ara; li agraden les visites, fins i tot quan no les pot atendre. 

Si  no  li  costés  tant  llevar-se,  ja  seria  aquí,  a  aquesta  hora.  Deveu 
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pensar que m’ha trobat a faltar, d’ençà que estic tan absorbida. Bé, és 
així, però sap que és pel meu bé. Faria qualsevol sacrifici per afecte. 

Ransom tingué de sobte el caprici de demanar, en resposta a això:
—I vós, en faríeu cap? 
Verena el mirà fixament, d’una manera natural i clara. 
—Algun sacrifici per afecte? —Pensà un moment i després digué

—: No crec que tingui dret a dir-ho, perquè no me n’han demanat mai.  
No recordo que mai hagi hagut de fer cap sacrifici... cap d’important. 

—Senyor! Deveu haver tingut una vida molt feliç! 
—He estat molt afortunada, ja ho sé. No sé què fer quan penso com 

pateixen algunes dones...  la  majoria  de les  dones.  Però no haig de 
parlar-ne  —continuà,  tornant  a  somriure—.  Si  us  oposeu  al  nostre 
moviment, no deveu voler que us parlin del sofriment de les dones! 

—El sofriment de les dones és el sofriment de tota la humanitat —
replicà  Ransom—.  Creieu  que  hi  ha  cap  moviment  que  ho  pugui 
aturar, això? Ni totes les conferències des d’avui fins al dia del judici 
final! Hem nascut per patir... i per suportar-ho, com gent decent. 

—Oh, adoro l’heroisme! —intervingué Verena. 
—I pel que fa a les dones —continuà Ransom—, tenen una font de 

felicitat que a nosaltres ens és vedada... saber que la seva presència 
aquí baix ens allibera de la meitat de la nostra càrrega de sofriment. 

Verena  trobà  aquest  compliment  molt  elegant,  però  no  estava 
segura  que  no  fos  bastant  sofístic;  li  hauria  agradat  saber  què  en 
pensava Olive.  Com que no era  possible,  de  moment,  abandonà la 
qüestió (des que sabia que el senyor Ransom havia passat Olive per alt 
i l’havia vingut a veure a ella, s’havia posat força nerviosa) i preguntà 
al  jove,  canviant  de  tema  sobtadament,  si  coneixia  algú  més  a 
Cambridge. 

—Absolutament ningú; tal  com us dic, no havia vingut  mai. La 
vostra imatge és l’única cosa que m’ha fet venir; aquesta encantadora 
conversa serà a partir d’ara l’únic record que tindré d’aquest lloc. 

—Quina  llàstima  que  no  en  pugueu  tenir  més  —digué  Verena 
pensativament. 

—Més converses? Això m’agradaria... moltíssim! 
—Més records. Heu vist els col·legis, quan veníeu? 
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—He  vist  tot  passant  un  gran  clos,  amb  alguns  grans  edificis. 
Potser m’ho podré mirar millor tot tornant cap a Boston. 

—Sí,  i  tant  que  els  hauríeu  de  veure...  han  millorat  molt, 
darrerament. La vida interior, naturalment, és allò que més interessa. 
Però hi ha molt bona arquitectura, si no coneixeu Europa. —S’aturà 
un moment, amb uns ulls que semblaven cada vegada més brillants, i 
continuà d’una manera molt ràpida, com si s’hagués preparat per fer 
un  salt.  —Si  volguéssiu  fer  un  passeig,  estaria  molt  contenta  de 
mostrar-vos-ho. 

—Fer un passeig... amb vós ensenyant-m’ho? —repetí Ransom—. 
Estimada senyoreta Tarrant, això seria el privilegi més gran... la millor 
alegria que he rebut... en tota la meva vida. Quina idea tan magnífica... 
quina guia tan ideal! 

Verena s’aixecà; anava a posar-se el barret; que esperés una mica. 
La seva oferta era d’una franquesa i una amabilitat que li feren sentir  
una  nova  sensació,  i  no tenia  manera  de saber  que,  tan  aviat  com 
l’havia  formulada  (tot  i  que  també  havia  dubtat,  amb  un  moment 
d’intensa  reflexió),  se  sentí  estranyament  imprudent.  Un  impuls 
l’havia empesa; l’havia obeït amb els ulls oberts. Se sentia com una 
noia quan comet la primera indiscreció. Havia fet moltes coses, abans, 
que  molta  gent  hauria  titllat  d’indiscretes,  però  ella  no  els  havia 
atribuït aquesta qualitat ni de la manera més lleugera; les havia fetes 
amb una total  bona fe i  amb una notable absència de palpitacions. 
Aquesta proposició, superficial i ingènua, de fer un tomb pels col·legis 
amb  Ransom,  tenia  realment  un  altre  color,  feia  més  intensa 
l’ambigüitat de la seva posició, a causa d’una previsió que explicaré 
tot seguit. Si Olive no havia de saber que l’havia vist, la durada de  
l’entrevista doblaria la importància del secret. I tanmateix, mentre veia 
créixer aquell monstruós secret, no podia penedir-se de sortir amb el 
cosí d’Olive. Com ja he dit, s’havia posat nerviosa. Anà a posar-se el 
barret,  però s’aturà a la porta de la sala, es girà i  es mostrà al seu 
visitant amb una taqueta de color a cada galta que li havien aparegut  
en un moment. 

—Ho he proposat perquè em sembla que haig de fer alguna cosa 
per vós... com a agraïment —digué—. No és res, seure senzillament 
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aquí  amb mi.  I  no  us  podem oferir  res  més.  Aquesta  és  la  nostra 
hospitalitat, i el dia sembla tan esplèndid! 

La modèstia, la simpatia d’aquesta breu explicació, amb una mena 
de desig insinuat  i  quasi  amb un aire  d’implorar  justícia,  deixà en 
l’ambient una fragància després que ella hagués desaparegut. Sota la 
seva influència, Ransom caminà amunt i avall de la sala, amb les mans 
a les butxaques,  sense agafar ni tan sols una vegada el llibre de la 
senyora Foat. Ocupà el temps preguntant-se per quina perversitat del 
destí o per quina inclinació una criatura tan encisadora es dedicava a 
baladrejar  des  de  les  tribunes  i  a  viure  a  mercè  de  la  senyoreta 
Chancellor, o bé com podia una baladrera i una aduladora arribar a ser 
tan fascinant. I era tan torbadorament bonica, a més! Aquest darrer fet 
no  era  pas  menys  evident  quan  baixà  agençada  per  al  passeig.  
Deixaren  la  casa  i,  mentre  caminaven,  ell  recordà  que  una  estona 
abans  s’havia  preguntat  com  podia  fer  honor  a  una  combinació 
semblant de temps lliure i  suavitat etèria com la que s’havia trobat 
aquell matí en llevar-se, una suavitat que semblava el mateix alè de la 
seva  pròpia  latitud.  Aquesta  pregunta  ara  ja  tenia  resposta:  fer 
exactament  el  que  feia  en  aquell  moment  era  un  comportament 
perfectament festiu. 

XXV

Travessaren dos o tres carrerons que, amb casetes de fusta i patis 
frontals també de fusta, semblaven construïdes pel fuster del barri i el 
seu fill —una zona sense vista, sense sons, irregular i embrionària— i 
entraren en una llarga avinguda que, limitada a cada banda per xalets 
nous que s’oferien confiadament a la vista del públic, es distingia per 
un  enrajolat  vermell  i  polit.  La  pintura  nova  d’aquelles  cases, 
independents i sòlides, feia arribar fins ben lluny la brillantor a través 
de l’aire transparent;  tenien, al capdamunt, petites cúpules i  terrats; 
una galeria suportada per columnes a la part de davant, oblidada en 
favor de la vida interior, més apropiada per a l’hivern; a cada banda 
una  finestra  balconera  o  dues,  i  pertot  arreu  adorns  consistents  en 
ondes, mènsules, cornises i arabescos de fusta. Es trobaven, la major 
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part,  sobre  petites  elevacions,  per  damunt  de  tanques  i  estacades 
desafiadores, encarant-se al món des de dalt amb una arrogància que 
en molts casos provenia, tal com Ransom pogué veure (i s’havia fixat 
en el mateix adorn quan recorria amb Olive el barri de Boston on vivia 
la senyoreta Birdseye), d’un número platejat, fixat al vidre de damunt 
de la porta, de xifres prou grans per resultar llegibles a la gent que, 
dins els carruatges de línia regular, circulaven pel mig de l’avinguda. 
Moltes  d’aquelles  cases  devien  la  seva  identitat  principalment  a 
aquests distintius brillants. Un d’aquests cotxes avançava ara per la 
perspectiva  recta  i  ampla;  era  quasi  l’únic  objecte  que  animava  el 
panorama, un panorama que féu a Ransom la impressió de despoblat a 
causa dels costums laborals estrictes de la gent que no era allí. Mentre 
caminava  amb  Verena,  li  féu  una  pregunta  sobre  la  Convenció 
Feminista de l’any anterior; si s’havia aconseguit gaire i si s’ho havia 
passat bé. 

—Quina importància té per a vós el treball aconseguit? —digué la 
noia—. Això no us interessa en absolut. 

—Interpreteu  malament  la  meva actitud.  No m’agrada el  vostre 
moviment, sinó que el temo moltíssim.

En resposta a això, Verena deixà anar una rialla franca. 
—No crec que us faci tanta por! 
—Els homes més valents han tingut por de les dones. No em direu 

ni  tan sols  si  us  ho vau passar  bé? M’han dit  que vau causar  una 
sensació enorme, allí... que hi vau fer el salt a la fama. 

Verena mai no es feia el desentès davant d’una al·lusió a la seva 
capacitat, a la seva eloqüència; l’acceptava amb serietat, sense torbar-
se ni protestar, i no feia pas més escarafalls que si aquest elogi hagués 
fet referència a la deessa Minerva. 

—Crec que vaig atreure una atenció considerable; això és el que 
vol Olive, naturalment... ens prepara el camí per al treball futur. Estic 
segura d’haver arribat a molta gent que, altrament, ens hauria resultat 
inabastable. Creuen que aquesta és la meva gran utilitat... Fer nostra la 
gent  de fora del  moviment,  tal  com va passar;  d’aquells  que estan 
plens de prejudicis o que són irreflexius, o d’aquells a qui no importa 
res que no sigui divertit. Desperto l’atenció. 
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—Aquesta és la classe a què pertanyo —digué Ransom—. No estic 
fora  del  moviment?  Em pregunto  si  hauríeu  pogut  arribar  a  mi  o 
despertar la meva atenció! 

Verena  callà  un  moment  mentre  caminaven;  ell  sentia  el  trepig 
lleuger dels talons sobre les rajoles llises. I aleshores, mirant fixament 
endavant, li respongué: 

—Crec haver-la despertada una mica. 
—Ben segur! M’heu fet venir unes ganes terribles de contradir-vos. 
—Ah, això és bon senyal. 
—Suposo que va ser emocionant, la vostra Convenció —continuà 

Ransom al cap d’un moment—; una d’aquelles coses que trobaríeu a 
faltar si haguéssiu de tornar a l’antic ramat. 

—A l’antic ramat, ja dieu bé, on les dones eren sacrificades com si 
fossin bens! Oh, el juny de l’any passat, durant una setmana, totes ens 
estremíem! Hi havia delegades de tots els estats i de totes les ciutats;  
vam viure enmig d’una multitud de gent i d’idees; la calor era intensa, 
el  temps  magnífic,  els  grans  pensaments  i  les  paraules  brillants 
volaven per tots costats com sagetes de foc. Olive tenia a casa seva sis 
dones cèlebres, d’esperit noble... dues per habitació; i en els vespres 
d’estiu sèiem davant de les finestres obertes, al saló, mirant cap a la  
badia, amb les llums centellejant en l’aigua, i parlàvem de les coses 
que  s’havien  fet  el  matí,  sobre  els  discursos,  els  incidents,  les 
contribucions noves  a  la  causa.  Vam tenir  discussions  terriblement 
àrdues, que us hauria beneficiat molt d’escoltar, a vós o a qualsevol 
home  que  no  cregui  que  puguem arribar  al  punt  més  alt.  Després 
preníem algun refrigeri... vam consumir unes quantitats de gelat! —
digué Verena, en qui les notes d’alegria alternaven amb les de serietat, 
quasi  d’exaltació,  d’una  manera  que  Basil  Ransom  trobava 
absolutament original i fascinant—. Van ser unes nits grandioses! —
afegí entre una rialla i un sospir. 

Aquella  descripció  de  la  Convenció  féu  que  ell  es  representés 
l’escena vívidament; li semblava veure el vestíbul ple de gom a gom, 
més caldejat del compte, amb tota seguretat ple de gent oportunista; li 
semblava sentir les dones enceses d’emoció, amb les vetes del capell 
descordades,  escarrassant  la  veu  fins  a  estridències  inútils.  El  feia 
posar de mal humor (i encara de més mal humor en adonar-se que no 
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tenia  raó  d’estar-ne)  imaginar  aquella  criatura  encisadora  del  seu 
costat  barrejant-se  amb  unes  persones  semblants,  aguantant-ne  les 
empentes i els cops de colze, ajuntant-s’hi per emulació en moments 
de  tensió  repugnants,  en  aplaudiments  i  cridòries,  en  repeticions 
verboses i grandiloqüents d’algunes nicieses. El pitjor de tot era que 
hagués trobat tan acceptable una congregació semblant,  que hagués 
estat aclamada i aplaudida per aquells colls enrogallats, que hagués 
estat aixecada damunt de la multitud vulgar com la reina de l’ocasió. 
Més tard féu la reflexió que la seva còlera estava ben poc justificada, 
tenint en compte que no era cosa seva l’ús que fes la senyoreta Tarrant  
de les seves energies, i, a més, no se’n podia esperar altra cosa. Però 
aquesta  reflexió,  per  ara,  no  es  formulà,  i  en  la  seva  absència  ell  
només  veia  el  fet  que  la  seva  companya  havia  estat  odiosament 
pervertida. 

—Bé, senyoreta Tarrant —digué amb una serietat  més profunda 
del que mostrava la veu—. Em veig obligat a arribar a la dolorosa 
conclusió que senzillament us han fet malbé. 

—Malbé? Què dieu! 
—Oh, ja sé quin tipus de dones va tenir la senyoreta Chancellor a 

casa seva,  i  quin fila devíeu fer  mentre miràveu la Back Bay! Em 
deprimeix tant pensar-hi! 

—Fèiem una fila magnífica, molt interessant, i si haguéssim tingut 
un minut lliure, ens hauríem fet retratar —digué Verena. 

A ell  se  li  acudí  preguntar-li  si  mai  s’ho  havia  deixat  fer;  ella 
respongué que un retratista li havia anat al darrere tan aviat com tornà 
d’Europa, que havia posat per a ell i que es podia aconseguir el retrat 
en certes botigues de Boston. Li donà aquesta informació amb molta 
senzillesa, sense fer veure que coneixia la qüestió amb vaguetat; en 
parlà  certament  amb  bastant  de  respecte,  com  si  pogués  tenir 
importància; i quan ell digué que aniria a comprar-ne una còpia tan 
aviat com tornés a la ciutat, es limità a respondre: 

—Doncs assegureu-vos de triar-ne una de bona.  —Havia tingut 
alguna esperança que ella n’hi oferís una, amb el nom escrit a baix; 
aquesta hauria estat la seva forma d’adquisició preferida; però això,  
evidentment,  a  ella  no  li  havia  passat  pel  cap,  i  ara,  mentre 
continuaven caminant, els pensaments seguien un camí molt diferent. 
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Això  quedà  palès  quan  indicà,  al  final  d’un  silenci,  de  forma 
incoherent: —Bé, això demostra que sóc de molta utilitat! —Com que 
ell  se la mirà fixament,  preguntant-se què volia dir,  explicà que es 
referia a la importància del seu èxit a la Convenció. —Va ser la prova 
que  sóc  d’una  gran  utilitat  —repetí—,  i  això  és  l’única  cosa  que 
m’importa! 

—La utilitat d’una dona agradable de debò és fer feliç algun home 
honrat —digué Ransom amb un to sentenciós que no li passà gens 
desapercebut. 

Aquest to era tan destacat que la féu aturar en sec enmig d’aquell  
passeig ample, mentre se’l mirava amb els ulls brillants. 

—Mireu,  senyor  Ransom,  sabeu què  em sembla?  —exclamà—. 
L’interès  que  preneu  per  mi  no  és  en  realitat  per  ànim  de 
controvèrsia...  gens  ni  mica.  És  completament  personal!  —Era una 
noia  d’allò  més  extraordinària;  era  capaç  de  dir  aquestes  paraules 
sense que la cara reflectís cap emoció, sense que se li pogués suposar 
la més mínima intenció de coqueteria ni cap propòsit visible de reptar 
el jove a anar més enllà en les seves paraules. 

—El meu interès per vós... el meu interès per vós —començà ell.  
Després dubtà i acabà sobtadament—: El que és cert és que el vostre 
descobriment no el fa pas més petit. 

—Bé, millor —continuà ella—; així no ens caldrà discutir. 
Ell rigué per la manera com ho havia arranjat, i ara arribaren a un 

grup  irregular  d’edificis  heterogenis  —capelles,  dormitoris, 
biblioteques,  vestíbuls— que,  escampats  enmig  d’uns  arbres  prims 
sobre un espai limitat, més que no pas protegit, per una tanca baixa i  
rústega (car Harvard no coneix ni el zel ni la dignitat de les parets 
altes i les entrades restringides), constitueixen la gran universitat de 
Massachusetts. El pati, o els encontorns del col·legi, és travessat per  
una quantitat de camins rectes per on, a certes hores del dia, un miler 
de sots-graduats,  amb llibres  sota el  braç  i  joventut  en el  caminar, 
s’apressen  d’una  facultat  cap  a  l’altra.  Verena  Tarrant  coneixia  el 
camí, tal com digué al seu company; no era pas la primera vegada que 
havia dut algun admirador que l’havia visitada a veure els monuments 
locals. Basil Ransom, caminant amb ella d’un punt cap a l’altre, els 
admirava tots, i alguns els trobà summament curiosos i venerables. Li 
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agradaren  especialment  les  estructures  regulars  de  vells  maons 
vermells;  el  sol  de  la  tarda  es  veia  groc  en  aquelles  façanes;  les 
finestres  deixaven  entreveure  testos  i  cortines  de  colors  brillants; 
l’expressió  era  de  quietud  escolàstica  i,  per  al  jove  mississipià, 
desprenien tradició, antiguitat. 

—Aquest  és  el  lloc  on  hauria  hagut  d’anar  —digué  a  la  seva 
encantadora  guia—.  M’ho  hauria  passat  molt  bé  si  hagués  pogut 
estudiar aquí. 

—Sí, imagino que us sentiu molt vinculat als llocs on es mantenen 
els  antics  prejudicis  —respongué  ella,  d’una  manera  no  del  tot 
mancada de malícia—. Per la posició que adopteu davant la nostra 
causa, conec que compartiu les supersticions dels savis antics. Hauríeu 
d’haver estat en una d’aquelles universitats medievals que vam veure 
a l’altra banda del mar; a Oxford, Göttingen o Pàdua. Us hauríeu sentit 
plenament identificat amb el seu esperit. 

—Bé, no sé gran cosa d’aquells vells cataus —replicà Ransom—. 
Considero que aquest estaria prou bé per a mi. I a més hauria tingut  
l’avantatge que la vostra residència no cau gaire lluny, sabeu? 

—Oh, no crec que us hi haguéssim vist gaire, per allà. Veniu ara, 
que viviu a Nova York, però si fóssiu aquí no ho faríeu; això és el que 
sol passar. 

Amb aquest toc de filosofia, Verena omplí el camí que els separava 
de la biblioteca, on féu entrar el seu company amb l’aire de persona 
familiaritzada amb un lloc santificat. Aquest edifici, una còpia reduïda 
del King’s College, del Cambridge d’Anglaterra, és una institució rica 
i imponent; i mentre era allí, enmig de la sala tranquil·la, il·luminada i 
càlida,  d’ambient  impregnat  d’olor  de  les  pàgines  impreses  i 
enquadernades,  mirant  les  voltes  altes  i  clares  que  planaven  per 
damunt  de les  galeries  atapeïdes de llibres,  dels  departaments  i  les 
taules, les vitrines on els tresors més rars desprenien reflexos vagues, 
els bustos dels benefactors i els retrats de celebritats, sobre els caps 
inclinats  d’estudiants  que  treballaven  i  del  trepig  pausat  dels 
ordenances,  mentre  examinava  amb  una  mirada  globalitzadora  la 
riquesa i la saviesa d’aquell lloc, Ransom sentí més que mai la recança 
de l’oportunitat perduda; però s’abstingué d’expressar-la (era massa 
profunda per fer-ho), i al cap d’un moment Verena el presentà a una 
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noia, una amiga seva que, tal com va explicar, treballava en el registre 
i per qui havia demanat, en entrar a la biblioteca, a una altra noia que 
treballava  en  una  tauleta.  La  senyoreta  Catching  es  presentà  de 
seguida, saludà Verena en un to baix però atent i al cap d’uns minuts 
començà a explicar a Ransom els misteris del registre, que consistia en 
una infinitat de targetetes disposades per ordre alfabètic en una gran 
calaixera. Allò interessà profundament Ransom, i mentre ell i Verena 
seguien  la  senyoreta  Catching  (que  fou  tan  amable  de  mostrar 
l’establiment  fins  a  l’últim  racó),  observà  amb  atenció  els  seus 
tirabuixons rossos i la seva expressió culta i inquieta i la considerà una 
mostra ben típica de personatge de la Nova Anglaterra. Verena trobà 
l’oportunitat de dir-li que estava compromesa amb la causa, i per un 
moment Ransom temé que la seva companya el delataria com un dels 
detractors;  però  hi  havia  alguna  cosa  en  la  manera  de  fer  de  la 
senyoreta Catching (i en la influència d’aquelles sales grandioses) que 
desaconsellava les bromes de mal gust i tot semblava dir, a més, que si  
se li confiés una tal revelació, es posaria a rumiar en quina lletra calia 
classificar-la. 

—Ara  ve  un  lloc  on  potser  seria  poc  delicat  de  portar  un 
mississipià —digué Verena després—. Em refereixo a aquell edifici 
que destaca per damunt dels altres... aquell gran, de pinacles bells, que 
es veu des de qualsevol  punt.  —Però Basil  Ransom ja havia sentit 
parlar  dels  gran  Memorial  Hall;  ja  sabia  quins  records 
emmagatzemava i  tot  el  que li  tocaria  patir  en aquell  lloc;  a  més, 
aquesta estructura superba i vistosa, la peça arquitectònica més bonica 
que havia vist mai, havia atret la seva curiositat des de feia mitja hora. 
Cert que hi veia massa maó, però pertot hi havia contraforts, claustres, 
torretes, inscripcions...  mai no havia vist  res semblant; tot i que no 
semblava  antic,  es  veia  significatiu;  ocupava  una  àrea  àmplia  i 
s’alçava amb majestuositat enmig de l’aire hivernal. Quedava separat 
de la resta dels edificis i s’assentava sobre un triangle de gespa propi. 
Quan  s’hi  atansaven  amb  Verena,  la  noia  s’aturà  de  sobte  per 
descarregar-se de responsabilitats. 

—Ara feu-vos càrrec que, si el que hi ha a dintre no us agrada, no 
és culpa meva. 

Ell se la mirà un moment, somrient. 
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—Hi ha alguna cosa contra Mississipí? 
—Bé, no crec que en parli. El que sí hi ha són elogis dels nostres 

homes que participaren en la guerra. 
—Deu dir que foren valents, suposo. 
—Sí; ho diu en llatí. 
—Bé, doncs, ho foren... jo ho sé prou bé —digué Basil Ransom—. 

I  jo haig de ser-ne prou per enfrontar-m’hi...  no és pas  la primera 
vegada. 

Enfilaren uns esglaons baixos i  travessaren unes portes altes.  El 
Memorial Hall de Harvard està dividit fonamentalment en tres parts; 
una és un teatre per a les cerimònies acadèmiques; una altra és un gran 
refectori, cobert amb un sostre de fusta, amb retrats penjats i il·luminat 
amb vitralls com els vestíbuls dels col·legis d’Oxford; i la tercera, la 
més interessant, una sala alta, obscura i severa, consagrada als fills de 
la Universitat que caigueren durant la Guerra Civil. Ransom i la seva 
companya  recorregueren  l’edifici  d’un  cap  a  l’altre  i  s’aturaren  a 
diversos punts d’interès; però on van romandre més estona fou davant 
de les làpides blanques arrenglerades, cadascuna, escrit amb orgullosa 
i  trista  senzillesa,  amb el  nom d’un estudiant  soldat.  La  impressió 
d’aquest lloc és singularment noble i solemne i és impossible deixar 
de sentir-hi una forta exaltació. És una representació del deure i de 
l’honor, parla de sacrifici i d’exemple, sembla una mena de temple a 
la  joventut,  la  virilitat  i  la  generositat.  La  majoria  eren  joves,  tots 
estaven en el seu millor moment i tots havien caigut; aquesta simple 
idea planava sobre el visitant i li feia llegir amb emoció cada nom i 
cada lloc, noms sovint sense altra història i batalles oblidades amb els 
sudistes. A Ransom això no li representà ni un repte ni una mofa; li  
causà respecte, admiració per la bellesa. Sabia ser un enemic generós i 
oblidà en aquell moment tota la qüestió de bàndols i faccions; tornà a 
sentir  l’emoció  pura  del  temps  de  la  lluita  i  el  monument  que 
l’envoltava li semblà l’encarnació d’aquest record; estava aixecat tant 
damunt d’amics com d’enemics, de víctimes de la derrota així com 
dels fills del triomf. 

—És molt bonic... però jo el trobo espantós! —aquest comentari de 
Verena  el  retornà  al  present—.  És  un  autèntic  pecat  construir  un 
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edifici semblant per glorificar un gran vessament de sang. Si no fos 
tan majestuós, m’estimaria més veure’l a terra. 

—Això que dieu és una mostra de l’encantadora lògica femenina! 
—respongué Ransom—. Si quan les dones tinguin el poder de decisió 
lluiten  tan  bé  com  raonen,  segurament  també  haurem  d’alçar 
monuments a la seva memòria. 

Verena replicà que raonarien tan bé que no tindrien necessitat de 
lluitar, que introduirien en el món el regne de la pau. 

—Però això també és ben ple de pau —afegí mirant entorn seu i  
s’assegué  en  un  pedrís  baix,  com si  volgués  gaudir  de  l’influx  de 
l’escenari.  Ransom la deixà sola durant deu minuts; tenia ganes de 
donar  una altra  ullada a  les  inscripcions de les  làpides,  llegir  altra 
vegada els noms de diverses batalles, en algunes de les quals havia 
estat present. Quan tornà on l’havia deixada, ella el rebé abruptament 
amb  una  pregunta  que  no  tenia  cap  relació  amb  la  solemnitat  de 
l’indret: 

—Si  la senyoreta  Birdseye sabia  que vindríeu a  veure’m, no és 
fàcil que ho digui a Olive? I llavors no farà Olive les seves reflexions 
sobre la vostra negligència amb ella? 

—Tant me fa les seves reflexions. En qualsevol cas, he demanat a 
la senyoreta Birdseye, com a favor, que no li fes saber que ens havíem 
trobat —afegí Ransom. 

Verena guardà silenci un moment. 
—La vostra lògica és gairebé tan bona com la d’una dona. Canvieu 

de  pensament  i  aneu  a  veure-la  ara  —continuà—.  Segurament  la 
trobareu  a  casa  a  l’hora  que  arribareu  a  Charles  Street.  Si  es  va 
comportar d’una manera una mica estranya, una mica encarcarada (sé 
perfectament com es devia comportar), avui serà ben diferent. 

—I per què ha de ser diferent? 
—Oh, la trobareu més accessible, més cordial, més afable. 
—No ho crec —digué Ransom; i el seu escepticisme no semblava 

pas menys complet pel fet que estigués alegre i somrient. 
—Ara és molt més feliç... es pot permetre el luxe de no fer-vos cas. 
—No fer-me cas? Bona raó per fer que un home vagi a visitar una 

dama! 
—Però ara serà més amable, perquè ara palpa l’èxit. 
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—Voleu dir pel treball que ha fet amb vós? Oh, no cal dir que ara 
se sent  molt  menys engavanyada,  i  que l’heu millorada molt.  Però 
avui he rebut una impressió meravellosa i no tinc ganes de rebre’n una 
altra que la contraresti (que no serà meravellosa, per més que vulgueu 
fer-m’ho creure). 

—Però ella s’assabentarà amb tota seguretat que heu estat per aquí 
—replicà Verena. 

—I com, si no li ho expliqueu vós? 
—Li ho explico tot —digué la noia;  i  aquesta vegada, tan aviat 

com hagué parlat,  enrogí.  Ell  era al davant,  dibuixant una figura al 
paviment de mosaic amb el bastó, adonant-se que la intimitat havia 
crescut en un moment. Estaven discutint de temes personals, que no 
tenien res a veure amb els símbols heroics que els envoltaven; però 
aquests  temes  havien  esdevingut  de  cop  i  volta  tan  seriosos  que 
romandre  allí  amb  aquell  propòsit  era  perfectament  decent.  La 
implicació que la seva visita pogués restar com un secret entre ells els 
feia sentir d’una manera diferent. Demanar-li a ella que ho fes seria, a 
Ransom li semblava així, una llibertat, i a més a ell no li importava 
tant; però si ella preferia mantenir-la en secret, ell podria estar més 
convençut que l’expedició havia estat un èxit. 

—Ah,  aleshores  també  li  podeu  dir  això!  —digué  al  cap  d’un 
moment. 

—Si no ho fes, seria la primera... —i Verena s’aturà de sobte. 
—Heu d’arranjar-ho amb la vostra consciència —continuà Ransom 

rient. 
Sortiren de la sala, baixaren els esglaons i deixaren enrere el Delta, 

que és com s’anomena aquesta part del recinte universitari. La tarda 
havia  començat  a  decaure,  però  l’aire  era  ple  d’una  llum rosada  i 
d’una olor fresca, pura, una vaga alenada de primavera. 

—Bé, doncs, si no ho haig d’explicar a Olive, m’heu de deixar aquí 
–digué Verena, aturant-se al mig del camí i allargant la mà en senyal 
de comiat. 

—No ho entenc.  Quina  relació  hi  ha?  A més,  em pensava  que 
m’havíeu dit que li ho havíeu d’explicar —afegí Ransom. S’adonava, 
en actuar així, en gaudir de la seva visible vacil·lació, que obeïa a una 
certa  brutalitat  viril,  a  un  cert  impuls  de  posar  a  prova  la  seva 
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afabilitat,  que semblava no tenir límit.  No mostrava pas haver estat 
pertorbada quan la noia respongué: 

—Bé,  vull  ser  lliure...  per  fer  el  que  cregui  millor.  I,  si  tinc 
possibilitat d’evitar-ho, no ha de passar res més... no, senyor Ransom, 
de veritat. 

—Res  més?  I  què  teniu  por  que  passi...  simplement  perquè  us 
acompanyi a casa? 

—Hi haig d’anar sola; m’haig d’afanyar a tornar amb la meva mare 
—digué ella  per tota resposta,  i  allargà altra  vegada la mà que ell  
abans no li havia agafat. 

Naturalment, ara sí que ho va fer, i fins la retingué un moment; no 
li  agradava  que  l’acomiadessin  i  buscava  pretexts  per  allargar  la 
conversa. 

—La senyoreta Birdseye ha dit que em convertiríeu i encara no ho 
heu fet —se li acudí. 

—Encara no ho podeu saber; espereu un temps. La meva influència 
és estranya; de vegades fa efecte al cap de molt temps! —aquestes 
paraules  de Verena eren evidentment  mecàniques,  superficials,  i  la 
suficiència de l’autoal·lusió, irònica; parlava amb molta més serietat 
quan continuà ràpidament—: Voleu dir que la senyoreta Birdseye us 
ho ha promès? 

—Oi  tant!  I  vós  parleu  d’influència?  Hauríeu  d’haver  vist  la 
influència que he aconseguit sobre ella!

—Bé, i què en traureu, si jo explicaré a Olive la vostra visita? 
—Mireu,  crec  que  ella  espera  que  no  ho  feu.  Creu  que  em 

convertireu  en  privat,  que  emergiré  sobtadament  de  la  foscor  de 
Mississipí  i  em  convertiré  en  un  prosèlit  de  primera  classe;  molt 
efectista i dramàtic. 

Verena  feia  a  Basil  Ransom  la  impressió  d’una  senzillesa 
permanent,  però  hi  havia  moments  en  què  la  seva  candidesa  li 
semblava preternatural. 

—Si em pensés que aquest  ha de ser  el  resultat,  podria fer  una 
excepció —indicà,  parlant  com si  aquest  resultat  fos,  al  capdavall, 
possible. 

—Au, senyoreta Tarrant, el meu grau de conversió serà suficient, 
en qualsevol cas –digué el jove. 
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—Suficient? Què voleu dir amb això de suficient? 
—Suficient per fer-me sentir terriblement dissortat. 
Ella se’l mirà un moment, evidentment sense comprendre; però li 

deixà anar una rèplica a l’atzar,  es girà i  emprengué el camí cap a 
casa.  La rèplica fou que,  si  se sentia dissortat,  ja  li  estaria bé, una 
expressió que no la comprometia a res. Mentre tornava cap a Boston, 
ell  s’adonà de la curiositat  que sentia per saber si  el  delataria a la 
senyoreta Chancellor.  Podria assabentar-se’n a través de la senyora 
Luna; això gairebé el reconciliava amb la idea de tornar-la a veure.  
Olive ho faria saber a la germana en la seva correspondència i Adeline 
transmetria  la  queixa.  Potser  fins  i  tot  li  faria  una  escena;  això 
representaria, per a ell, part de la dissort que havia augurat a Verena 
Tarrant.

XXVI

“Sra de Henry Burrage, a casa dimecres vespre, 26 de març, a dos 
quarts de deu”. Fou perquè havia rebut una carta amb aquest escrit que 
Basil Ransom es presentà, el vespre indicat, a casa d’aquella senyora 
de qui no havia sentit parlar mai. Tanmateix, la relació causa-efecte no 
serà  completa  si  no  indico  que  la  targeta  contenia  a  més  aquestes 
paraules al racó inferior de l’esquerra: “Conferència de la senyoreta 
Verena Tarrant”. Se li acudí (principalment en veure i fins i tot sentir 
l’olor de la cartolina gravada) que la senyora Burrage devia pertànyer 
al món elegant,  i  li resultà força sorprenent entrar en contacte amb 
aquest  element.  Es  preguntà  què  podia  haver  induït  una  membre 
d’aquells ambients refinats a trametre-li  a ell  una invitació; després 
reflexionà que evidentment havia d’haver estat Verena Tarrant qui ho 
havia  sol·licitat.  La  senyora  Burrage,  fos  qui  fos,  devia  haver-li  
preguntat si no li agradaria que hi assistís algun amic seu i ella havia  
dit: “Sí, i tant”, i l’havia inclòs a ell en el grup d’afortunats. Potser 
havia donat a la senyora Burrage la seva adreça, perquè ell l’havia feta 
constar en una carta breu que trameté a Monadnoc Place tan bon punt 
arribà de Boston, en la qual agraïa novament a la senyoreta Tarrant la 
meravellosa  hora  que  li  havia  fet  passar  a  Cambridge.  No  havia 
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contestat a la carta en el seu moment, però la targeta de la senyora 
Burrage era una manera molt bona de fer-ho. Un missatge semblant 
mereixia resposta, i fou per respondre-hi que pujà a un tramvia que, el 
vespre del 26 de març, l’havia de deixar a la cantonada de casa de la 
senyora  Burrage.  Quasi  mai  no  anava  a  festes  (amb  prou  feines 
coneixia ningú que en fes, tot i que la senyora Luna li  havia obert 
algunes portes) i estava segur que aquella ocasió tindria un to festiu, 
que no tindria res en comú amb els  exercicis nocturns a casa de la 
senyoreta Birdseye; però s’hauria arriscat a qualsevol penalitat social 
per  tal  de  veure  Verena Tarrant  sobre  un escenari.  Evidentment  hi 
devia  haver  un  escenari  —privat,  ja  que  no  públic—  donat  que 
l’admissió es realitzava per mitjà d’un bitllet, regalat i no pas venut. 
Es ficà el seu a la butxaca, a punt per presentar-lo a l’entrada. Tardaria  
algun temps a explicar al lector aquesta contradicció; però el desig que 
tenia Basil  Ransom d’assistir a una de les actuacions de Verena no 
disminuïa pel fet de detestar els seus punts de vista i de considerar tota 
aquella història una mesquina degradació. Ara comprenia la noia molt 
bé (des de la seva visita a Cambridge); veia que era honrada i natural; 
per dins d’ella circulaven els efectes de conferències extravagants i 
dolentes  i  tenia  una  idea  còmicament  falsa  de  la  capacitat  de  les 
noietes per dirigir moviments; però el seu entusiasme era d’allò més 
pur,  les  seves  il·lusions  tenien  una  certa  fragància,  i  pel  que  feia 
referència  a  la  seva  mania  de  mostrar-se  en  públic,  la  hi  havia 
introduïda gent  que treballava per a uns fins que Basil  Ransom no 
podia  deixar  de  trobar  malsans.  Era  una  víctima  commovedora  i 
ingènua, inconscient de les forces pernicioses que l’empenyien cap a 
la ruïna. En la ment del jove, a aquesta idea de ruïna s’havia associat 
ja la idea —aquesta molt més confusa i incompleta— de rescat; i era 
la disposició a mantenir l’opinió que el seu encant era propi d’ella,  
mentre  que els  seus errors,  les  seves ridiculeses,  eren merament el 
reflex de circumstàncies malaurades, el que li féu fer l’esforç d’anar a 
esguardar-la en la posició en què més li desagradava pensar en ella. 
Aquesta visió era tot el que li calia per demostrar que la noia era una 
persona  mereixedora  d’un  cabal  il·limitat  de  compassió  i  tendresa. 
Esperava sofrir... sofrir deliciosament.
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Quan hagué travessat el llindar de casa de la senyora Burrage, ja no 
li  quedava  cap  dubte  de  trobar-se  en  el  món elegant.  L’encarnava 
d’una manera sorprenent una dama corpulenta, gran, lletja, vestida de 
color brillant,  amb un guspireig de joies i  un pit  força escotat,  que 
estava prop de la porta de la primera habitació i a qui allargaven la mà 
les persones que havien entrat davant d’ell. Ransom s’inclinà davant 
d’ella a la manera de Mississipí i ella digué que estava encantada de 
veure’l, mentre la gent de darrere seu l’empenyien endavant. Ell cedí a 
l’impuls i es trobà en un gran saló, enmig de llums i de flors, ple d’una 
densa concurrència, amb més dones que somreien, enjoiades i també 
amb grans escots. Es tractava decididament del món elegant, car en 
aquell lloc no hi havia ningú que li resultés conegut. Les parets de la 
sala eren atapeïdes de quadres; fins el sostre estava pintat i emmarcat. 
La gent  s’empenyia  una mica,  s’obria  pas,  avançava i  reculava,  es 
mirava amb cara de discrepància, de vegades lleugera, imperceptible, 
d’altres vegades tenien una certa duresa en l’esguard, una mena de 
crueltat,  pensava  Ransom;  de  vegades  amb  moviments  de  cap  i 
ganyotes  inesperades,  amb  murmuris  inarticulats,  seguits  d’una 
reacció ràpida, d’expressió ombrívola. Ara tenia l’absoluta certesa de 
trobar-se en la millor societat.  L'empenyeren més i  més endavant i  
veié una altra habitació que començava al  final  d’aquella  on havia 
entrat primer i en la qual hi havia una mena de petit cadafal, cobert  
amb roba vermella i una enorme col·lecció de cadires disposades en 
files. S’adonà que la gent se’l mirava, igual com es mirava la resta de 
la gent; bastant més, en realitat, que la resta de la gent, i es preguntà si  
es  notava molt  en el  seu aspecte  que constituïa  en aquell  lloc  una 
mena d’excepció. Ell no sabia com destacava el seu cap per damunt 
dels altres, ni que la seva cara bruna, els seus ulls foscos i els seus  
cabells negres i llisos, amb aquell pentinat que els donava un aspecte 
de crinera de lleó i del qual ja es va parlar en les primeres pàgines  
d’aquesta narració, li atorgaven en la millor societat el gran avantatge 
de constituir un bon tema de conversa. Però no era pas l’únic tema 
d’aquell lloc, tal com demostrà un fragment de conversa entre dues 
dames  que  li  arribà  a  l’orella  mentre  es  trobava,  força  pensarós, 
preguntant-se on devia ser Verena Tarrant. 
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—N’ets membre? —deia una de les dones a l’altra—. No sabia que 
t’hi haguessis inscrit. 

—No, no ho he fet; no ho faria per res del món. 
—Això no està bé; t’emportes tota la diversió i cap responsabilitat. 
—Ah, la diversió... quina diversió! —exclamà la segona dama. 
—No ens insultis, o no et convidaré mai. 
—Bé, em pensava que es tractava d’una cosa instructiva; això és el 

que vull  dir;  bona per  a  la  ment.  I  aquesta  dona d’avui,  no ve de 
Boston? 

—Sí, crec que l’han feta venir expressament per això. 
—Apa, deveu estar molt desesperades, que hagueu d’anar a buscar 

entreteniment a Boston. 
—Sí,  allí  hi  ha  una  societat  similar  i  no  he  sentit  dir  mai  que 

vinguessin a buscar gent de Nova York. 
—Certament es pensen que ho tenen tot. Però no se’t fa carregós, 

pensar sempre què pots portar? 
—No,  i  ara!  Portaré  el  professor  Gougenheim...  tot  sobre  el 

Talmud. Has de venir. 
—Entesos,  vindré  —digué  la  segona  dama—;  però  res  no 

m’induirà a convertir-me en membre regular. 
Qualsevol  cosa que fos el  cercle místic,  Ransom estava d’acord 

amb la  segona  dama que  ser-ne  membre regular  devia  ser  un pou 
d’ensurts,  i  admirà  la  seva  independència  respecte  a  un  món  tan 
artificial. Una part considerable dels assistents s’havia dirigit ara cap a 
la  peça  contigua,  la  gent  havia  començat  a  ocupar  les  cadires,  a 
encarar-se amb la tribuna buida. Ell anà fins a la porta ampla i veié 
que el lloc era una sala de música espaiosa, decorada de color blanc i 
daurat,  amb un terra  polit  i  busts  de marbre  de  compositors  sobre 
lleixes fixades en plafons delicats. Però no hi entrà, tanmateix, perquè 
no  gosava  agafar  una  cadira  i  s’adonà  que  les  dames  s’estaven 
instal·lant primer. Tornà cap a la primera sala per esperar que el públic 
s’hagués concentrat, pensant que encara que li toqués seure al darrere 
de tot, la seva alçada li permetria veure la tribuna; i ara, de cop i volta,  
en  un  racó,  els  seus  ulls  descobriren  Olive  Chancellor.  Estava 
asseguda  una  mica  a  part,  en  un  angle  de  la  sala,  i  se’l  mirava 
fixament; però tan aviat com s’adonà que ell la veia, abaixà els ulls i 
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no féu cap senyal d’haver-lo reconegut. Ransom dubtà un moment, 
però després anà immediatament cap a ella. Li havia passat pel cap 
que, si Verena era allí, ella també hi seria; un instint li digué que la  
senyoreta Chancellor no permetria a la seva estimada amiga venir a 
Nova  York  sense  ella.  Era  molt  possible  que  ella  l’ignorés, 
especialment  si  sabia  que  ell  l’havia  ignorada,  l’altra  setmana,  a 
Boston; però era el seu deure donar per suposat que parlaria amb ell  
fins que quedés definitivament demostrat el contrari. Tot i que només 
l’havia  vista  dues  vegades,  recordava  bé  fins  a  quin  extrem podia 
arribar la seva timidesa, i cregué possible que un d’aquests espasmes 
se n’hagués ensenyorit en aquell moment. 

Quan  estigué  davant  d’ella,  veié  que  la  hipòtesi  era  encertada; 
estava blanca de tan cohibida;  es trobava completament presa d’un 
d’aquells molestos estats. No respongué a l’oferta d’ell de donar-li la 
mà, i Ransom veié que ella mai més no gastaria aquell compliment. 
Quan ell li parlà, se’l mirà i els llavis d’ella es mogueren; però la cara  
era profundament seriosa i en els seus ulls brillava una claror gairebé 
febril. Evidentment, se n’havia anat al racó per apartar-se del mig del 
pas; reconegué en ella l’aspecte d’un intrús, així com l’havia sentit en 
la seva pròpia persona. El sofà petit en el qual s’havia col·locat tenia 
la forma del que a França anomenen causeuse; hi havia espai just per 
a una altra persona, i Ransom li demanà, amb un accent alegre, si es 
podia asseure al seu costat. Ella es girà cap a ell tot seguit, ho girà tot  
menys els ulls,  i  obrí i  tancà el ventall  mentre esperava que el seu 
accés d’inseguretat s’esvaís. Ransom, en canvi, no esperà; adoptà un 
to irònic respecte a la trobada,  demanant-li  si  havia vingut  a Nova 
York a agitar el poble. Ella mirà entorn de la sala; les esquenes dels 
hostes de la senyora Burrage formaven la major part d’aquella visió, 
obstruïda parcialment per una piràmide de flors que s’alçava des d’un 
pedestal proper a la banda del sofà on seia Olive, i que escampava per 
l’aire una certa fragància. 

—D’això en dieu poble? —demanà ella. 
—No en tinc ni la més mínima idea. No conec ningú, ni tan sols la 

senyora Burrage. Simplement he rebut una invitació. 
La senyoreta Chancellor no li donà cap informació sobre el tema 

que havia esmentat; només digué al cap d’un moment: 
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—Aneu pertot arreu on us conviden? 
—No! Hi vaig si penso que us hi puc trobar —respongué el jove, 

en to galant—. La targeta que vaig rebre indicava que la senyoreta 
Tarrant faria una conferència, i sabia que allà on fos ella, vós no seríeu 
gaire lluny. He sentit que sou inseparables. La senyora Luna ho digué. 

—Sí, som inseparables. És exactament per això que sóc aquí. 
—Així que és el món elegant, el que us dedicareu a desvetllar. 
Olive restà durant algun temps amb els ulls dirigits a terra. Després 

els encarà al seu interlocutor. 
—Forma part de la nostra vida anar allà on sigui... dur la nostra 

tasca  allà  on  sembli  més  convenient.  Hem  après  a  controlar  la 
repulsió, el disgust. 

—Oh, doncs jo ho trobo molt divertit —digué Ransom—. És una 
casa bonica, i s’hi veuen cares molt atractives. A Mississipí no tenim 
res tan esplendorós. 

La primera resposta d’Olive a tot el que deia era un moment de 
silenci;  però,  aparentment,  el  pitjor  de  la  seva  timidesa  l’estava 
abandonant.

—Teniu èxit a Nova York? Us agrada? —demanà ara, formulant la 
pregunta amb un to d’infinita malenconia,  com si  l’etern sentit  del 
deure li obligués els llavis a pronunciar-la. 

—Èxit? No tinc tan èxit com vós i la senyoreta Tarrant; els meus 
ulls de foraster em diuen que és un gran senyal de prosperitat ser les 
heroïnes d’una ocasió com aquesta. 

—Semblo l’heroïna d’alguna ocasió? —demanà Olive Chancellor, 
sense cap intenció humorística, però amb un resultat gairebé còmic. 

—Ho semblaríeu si no us amaguéssiu. No anireu a l’altra sala a 
sentir el discurs? Tot és a punt. 

—Hi aniré quan m’ho facin saber... quan em convidin. 
Hi havia força majestat en el to, i Ransom s’adonà que alguna cosa 

no anava a l’hora, que se sentia oblidada. En veure que es mostrava 
tan suspicaç amb altres persones com ho havia estat amb ell, li van 
venir ganes de perdonar, i hi havia una total disposició a oblidar les 
diferències en l’actitud amb què digué: 

—Oh,  encara  queda  molt  temps;  encara  no  s’ha  omplert  ni  la 
meitat de la sala. 
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Ella no hi respongué directament, sinó que li demanà per la seva 
mare i les seves germanes, per les notícies que rebia del Sud. 

—Els  va tot  bé? —demanà,  quasi  com si  l’avisés que no havia 
d’intentar fer-li creure que era així. Ell passà per alt l’avís fins al punt  
de dir-li que hi havia una cosa que sempre els anava bé; la d’haver 
après a no pensar com els anaven les coses, a aprofitar al màxim les 
circumstàncies. 

Ella  s’ho escoltà  amb un aire  molt  reservat,  i  devia  pensar  que 
havia intentat donar-li una lliçó, perquè de sobte prorrompé:

—Voleu dir que ja els heu marcat el camí, i que això és tot el que 
en sabeu? 

Ransom  la  fità  sorprès;  veia,  ara,  que  sempre  l’agafaria 
desprevingut. 

—Ah, no sigueu dura amb mi —digué amb la seva entonació suau 
del Sud—. No recordeu com em vau maltractar quan us vaig visitar a 
Boston? 

—Ens  manteniu  encadenades  i  després,  en  les  convulsions  de 
l’agonia,  ens  dieu  que  no  ens  comportem  com  cal!  —Aquestes 
paraules, que no disminuïren l’astorament de Ransom, eren la resposta 
de  la  jove  dama  a  la  reprovació  d’ell.  S’adonà  que  l’havia  deixat 
perplex i que al cap d’un moment es riuria d’ella, tal com havia fet un 
any i mig abans (se’n recordava com si hagués estat el dia abans); i 
per  impedir-ho  a  qualsevol  preu,  continuà  amb molta  pressa—:  Si 
escolteu la senyoreta Tarrant, entendreu què vull dir. 

—Oh,  la  senyoreta  Tarrant...  la  senyoreta  Tarrant!  —i  Ransom 
esclafí a riure. No s’havia escapat d’aquella burla, al capdavall, i ara 
se’l mirà d’una manera penetrant; la seva torbació havia desaparegut 
del tot. 

—Què en sabeu, d’ella? Què n’heu de dir? 
La  mirada  de  Ransom  trobà  la  d’ella  i  durant  un  moment 

s’escrutaren  mútuament.  ¿Coneixia  la  seva  entrevista  amb  Verena 
d’un mes abans, i la seva reserva es devia simplement a la intenció de 
fer-li declarar que havia estat a Boston després de la darrera vegada 
que  s’havien  vist  i  que  no  havia  fet  una  visita  a  Charles  Street? 
S’adonà  que  la  seva  cara  contenia  una  sospita;  però  sempre  seria 
desconfiada en relació a Verena. Si en aquell moment hagués fet el 
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que li venia de gust, li hauria dit que sabia molt sobre la senyoreta 
Tarrant, perquè darrerament havia fet amb ella un llarg passeig i una 
conversa;  però  es  refrenà  pensant  que,  si  Verena  no  l’havia  traït, 
estaria molt malament fer-li-ho a ella. El goig que li produïa pensar 
que la noia  havia  considerat  que valia la pena mantenir  la  visita  a 
Monadnoc  Place  com  un  secret  personal  quedava  mitigat 
momentàniament  per  la  contrarietat  de  no  poder  dir  a  l’antipàtica 
cosina que havia saltat per damunt d’ella. 

—No recordeu que la vaig sentir aquella nit a casa de la senyoreta 
Birdseye? —digué—. I l’endemà la vaig trobar a casa vostra. 

—Ha evolucionat molt, d’aquell dia ençà —indicà Olive secament; 
i Ransom se sentí segur que Verena havia guardat silenci. En aquell  
moment un senyor s’havia obert camí entre els grups de convidats de 
la senyora Burrage i es presentà davant d’Olive. 

—Si em feu l’honor d’acceptar-me el braç, us aconseguiré un bon 
seient a l’altra sala. Comença a ser hora que la senyoreta Tarrant es 
deixi veure. L’he acompanyada a la sala d’exposicions; volia veure 
algunes coses. Ara és amb la meva mare —afegí, com si l’expressió 
greu  de  la  senyoreta  Chancellor  constituís  una  mena  de  petició 
d’explicacions sobre l’absència de la seva amiga—. Ha dit que estava 
una mica nerviosa; he pensat que el millor seria passejar una mica. 

—És la primera vegada que ho sento dir —digué Olive, preparant-
se a deixar-se guiar pel jove. Aquest li digué que li havia reservat el 
millor seient; evidentment hi havia en ell un desig de reconciliació,  
una  intenció  de  tractar-la  com  una  persona  d’importància.  Abans 
d’endur-se-la, allargà la mà a Ransom i indicà que estava molt content 
de veure’l;  Ransom veié que devia ser  l’amo de la casa,  tot  i  que 
difícilment podia ser el fill d’aquella dona corpulenta que havia vist a 
l’entrada. Era un jove vigorós, agradable, atractiu, amb una manera de 
fer cordial  i  brillant;  recomanà a Ransom que no trigués a prendre 
cadira  a  l’altra  sala;  si  no havia  sentit  mai  la  senyoreta  Tarrant,  li  
causaria un dels plaers més grans de la seva vida. 

—Oh,  el  senyor  Ransom  només  ha  vingut  a  airejar  els  seus 
prejudicis  —digué  la  senyoreta  Chancellor,  mentre  es  girava 
d’esquena  al  seu  cosí.  Ell  s’abstingué  de  sumar-se  a  la  cua  que 
formaven els assistents, que ara anaven omplint ràpidament l’auditori, 
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i  es  conformà a romandre al  llindar,  on s’havien aturat  uns quants 
homes. Totes les cadires eren ocupades; totes, és clar, menys una, cap 
a la qual es dirigien la senyoreta Chancellor i  el  seu acompanyant, 
esquivant i obrint-se pas entre la gent dreta que es recolzava a la paret. 
Era ben bé davant, a tocar de la petita tribuna; tothom parà esment en 
l’avanç d’Olive, i Ransom sentí que un senyor prop d’ell deia a un 
altre:

—M’imagino que és de la mateixa corda. —Cercà Verena, però 
devia mantenir-se amagada. De sobte sentí que li donaven uns copets 
a l’esquena i, en girar-se, veié la senyora Luna, que l’havia tocat amb 
el ventall.

XXVII

—No podré parlar amb vós a casa meva... a això gairebé ja m’hi he 
acostumat;  però  si  teniu  intenció  d’ignorar-me en  públic,  crec  que 
abans em podríeu avisar. —Era una mostra de la seva astúcia, però ell 
ara ja sabia com enfrontar-s’hi; s’havia vestit de color groc i tenia un 
aspecte saludable i alegre. Es preguntà quin instint infal·lible li havia 
fet descobrir el seu punt flac. La sala exterior era completament buida; 
hi havia entrat i havia trobat via lliure per a les seves operacions. Ell 
s’oferí a trobar-li un lloc des d’on pogués veure i sentir la senyoreta  
Tarrant, o a portar-li una cadira per enfilar-s’hi si preferia mirar per 
damunt  dels  senyors  de  la  porta;  una  proposició  a  la  qual  ella 
respongué amb una pregunta:

—Us penseu que he vingut  aquí  per  aquesta  xerrameca? No us 
n’he dit mai el que en penso? 

—Bé,  el  cert  és  que  no  heu  vingut  per  mi  —digué  Ransom 
anticipant-se a les seves insinuacions—; perquè no teníeu manera de 
saber que vindria. 

—Ho he endevinat...  un pressentiment m’ho ha dit! —declarà la 
senyora Luna; i aixecà cap a ell uns ulls inquisitius, acusadors—. El 
que sé és per què heu vingut vós —exclamà al cap d’un moment—. 
Mai no m’heu fet saber que coneixíeu la senyora Burrage! 
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—No  la  conec...  no  n’havia  sentit  parlar  mai  fins  que  em  va 
convidar. 

—Doncs, per quins set sous us va convidar? 
Ransom  havia  parlat  una  mica  temeràriament;  se  li  acudí  de 

seguida que hi havia raons per no haver-ho dit. Però reparà el seu error 
amb la mateixa promptitud: 

—Suposo que la vostra germana va ser tan amable de demanar una 
invitació per a mi. 

—La meva germana? La meva àvia, en tot cas! Ja sé com us estima 
Olive,  senyor  Ransom,  sou  molt  sagaç!  —Se  l’havia  endut  cap  a 
l’interior de la sala, fora del camp auditiu de la gent de la porta, i  
Ransom  s’adonà  que  si  aconseguia  allò  que  intentava,  s’hauria 
procurat una forma de diversió per a ella sola, a la sala exterior, al  
marge de la conferència de la senyoreta Tarrant—. Si us plau, veniu a 
seure un moment; allà no ens destorbarà ningú. Us haig de dir una 
cosa molt  personal.  –El  dugué fins  al  petit  sofà  del  racó on havia 
parlat  amb  Olive  uns  minuts  abans,  i  ell  l’acompanyà  amb  molta 
desgana, planyent-se dels minuts que es veuria forçat a concedir-li.  
Havia oblidat del tot que una vegada s’havia imaginat compartint la 
vida amb ella, i es mirà el rellotge mentre comentava:

—No  tinc  cap  intenció  de  perdre’m  la  més  mínima  part  de 
l’espectacle seient allí. 

S’adonà,  al  cap d’un moment,  que tampoc no havia d’haver dit  
allò; però se sentia irritat, confós, i no havia pogut evitar-ho. La forma 
d’actuar pròpia d’un mississipià galant era fer tot el que li demanava 
una  dama  i,  per  més  estrany  que  pugui  semblar,  mai  com ara  no 
s’havia  trobat  que  una  petició  d’aquest  tipus  resultés  incompatible 
amb els seus propis desigs. Era una situació difícil, perquè era evident 
que la senyora Luna tenia intenció de retenir-lo tant com pogués. Ella 
mirà la sala entorn seu, més i més complaguda de tenir-la per a ells  
dos, i de moment no digué res més sobre l’estranyesa de trobar-lo allí. 
Adoptà,  en  canvi,  un  to  irònic  i  alegre,  comentà  que,  ara  que  se 
l’havien fet seu, no el deixarien escapar fàcilment, aconseguirien que 
els  entretingués,  el  convencerien  que  fes  una  conferència  sobre 
Contrastos  de  la  vida  al  Sud,  o  Peculiaritats  socials  de  Mississipí 
davant del Club del Dimecres. 
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—I què diantre és el Club del Dimecres? Suposo que és d’això que 
parlaven aquelles dames —digué Ransom. 

—No conec les vostres dames, però el Club del Dimecres és això. 
No em refereixo ni a vós ni a mi, sinó a aquella patuleia d’il·lusos de 
l’altra sala. Nova York intentant assemblar-se a Boston. És la cultura, 
les bones formes de la metròpoli. Potser no us ho creieu, però és així.  
Són la gent reposada; ja en són prou, de reposats! Hom podria sentir 
caure a terra una agulla, allà dintre. Que es posarà a resar algú? Que 
en deu ser de feliç,  Olive,  que la prenguin amb tanta serietat.  Han 
format una associació per anar uns a casa dels altres, cada setmana, a 
veure alguna actuació, fer-se llegir algun paper o sentir explicar algun 
tema. Com més avorrit i horrible sigui el tema, més consideren que és 
l’adequat.  Tenen la  dèria  que així  intel·lectualitzaran la  societat  de 
Nova York. Hi ha una llei sumptuària (no és així com en diuen?) sobre 
els sopars: només es permeten una mena de brou espartà. Quan el fan 
les  cuineres  franceses,  rai!  La  senyora  Burrage  n’és  una  de  les 
membres principals... una de les fundadores, crec; i, quan li ha tocat el 
torn,  pel  que  em  van  explicar  sobre  les  ocasions  anteriors,  solia 
organitzar concerts molt bons. Però això està considerat una evasió 
mesquina, un empobriment; la gent vulgar ho tenen fàcil per emular-
los, si tot s’acaba en música. Per tant la senyora Burrage va concebre 
l’extraordinària idea —la forma en què la senyora Luna pronunciava 
aquest adjectiu era insòlita— d’anar a cercar aquesta noia a Boston. 
Va ser el seu fill, naturalment, qui li ho va posar al cap; ha estat uns 
anys a Cambridge (ja sabeu que és on vivia Verena) i allí eren carn i 
ungla, ni us ho podeu imaginar. Ara que ell ja no hi és, li va molt bé  
que vingui ella. La noia es quedarà a casa de la mare d’ell quan Olive 
se’n vagi. Els vaig demanar que es quedessin amb mi, però Olive va 
refusar  amb  molta  finor;  va  dir  que  volien  estar  en  un  lloc  on 
tinguessin llibertat per rebre simpatitzants. Per això s’han instal·lat en 
una  espècie  de  pensió  de  Nova  Jerusalem,  al  Carrer  Deu;  Olive 
considera que és el seu deure anar a llocs d’aquests. Em va sorprendre 
molt que permetés a Verena barrejar-se amb una gent tan mundana 
com aquesta d’aquí, però em va dir que s’havien fet el propòsit de no 
deixar escapar cap ocasió, que tant es podia escampar la llavor de la 
veritat als salons com als tallers, i si convencien una sola persona, el  
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fet d’haver vingut ja quedava justificat. Això és el que estan fent allà 
dins...  escampar la llavor;  però no serà pas a vós a qui  convencin, 
d’això  ja  me  n’encarregaré  jo.  Ja  heu  vist  a  la  meva  deliciosa 
germana? Heu vist com s’ho fa, quan vol protestar contra la frivolitat? 
Sembla que el troba força estèril, aquest terreny, ara que ha vingut a 
mirar-se’l! De totes maneres, no crec que pensi que es pugui salvar 
ningú que porti un vestit francès. Haig de dir que jo considero que és 
una forma d’evasió molt mesquina, que la senyora Burrage es dediqui 
a promocionar Verena Tarrant; pitjor que portar música carrinclona. 
Per què no va ser prou honrada per dur una ballerina del Niblo’s, si el 
que volia  era  una  noia  jove  que  fes  la  papallona  a  l’escenari?  Els 
importen un rave, les idees de la pobra Olive; només ho fan perquè 
Verena té uns cabells estranys i uns ulls brillants i es disfressa com 
una ajudant de prestidigitador. No he comprès mai que Olive es pugui 
resignar al mal gust que té Verena per vestir-se. Suposo que és perquè 
porta una roba tan terriblement mal feta. Sembla que no em creieu... 
però us asseguro que el tall dels seus vestits és revolucionari... i això 
és un bàlsam per a la consciència d’Olive. 

A Ransom el sorprengué sentir que feia cara de no creure-se-la, 
perquè, després del primer moment de malestar, ara escoltava amb un 
interès considerable el relat de les circumstàncies en què es produïa la 
visita de la senyoreta Tarrant a Nova York. Al cap d’un moment, com 
a resultat d’alguna reflexió privada, preguntà: 

—El fill de la senyora de la casa és un jove atractiu, molt educat, 
amb una jaqueta blanca? 

—No sé de quin color duu la jaqueta... però és molt adulador. Això 
ha fet creure Verena que està enamorat d’ella. 

—Potser n’està —digué Ransom—. Dieu que tenia la dèria de fer-
la venir. 

—Oh, li agrada flirtejar; això és el més probable. 
—Potser ella l’ha convençut. 
—No  pas  del  que  vol  ella,  em penso.  Hi  ha  una  gran  fortuna 

entremig. El noi en disposarà plenament un dia d’aquests. 
—Voleu dir que ella té intenció d’imposar-li el jou del matrimoni? 

—preguntà Ransom amb un esllanguiment típicament del Sud. 
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—Crec que considera el matrimoni una superstició en descrèdit; 
però  en  certes  circumstàncies  encara  és  el  millor  que  es  pot  fer; 
sobretot quan el nom de l’home resulta ser Burrage i  el  de la noia 
Tarrant. A mi no em diu pas tant el nom Burrage. Però crec que ella ja 
n’hauria capturat aquest plançó si no hagués estat per Olive. Olive s’hi 
interposa... vol mantenir-la dins la germandat de les solteres; guardar-
se-la, per sobre de tot, per a ella. Naturalment no voldrà saber res de 
casaments i li deu haver parat els peus. L’ha portada a Nova York; 
això pot semblar desmentir el que dic; però és que la noia estira fort i  
ha de transigir, ha d’afluixar les regnes de tant en tant, abandonar llast,  
en poques paraules, per salvar la resta. Podeu dir, en relació al senyor 
Burrage, que és un gust ben estrafolari per a un senyor, però això no fa 
al cas. És un gust ben estrafolari per a una dama, també; perquè és una 
dama, la pobra Olive. Aquesta nit ho podeu veure. Va vestida com una 
venedora  de  llibres,  però  és  més  distingida  que  totes  les  altres 
persones d’aquí. Verena, al seu costat, sembla un anunci ambulant. 

Quan la senyora Luna féu una pausa, Basil Ransom s’adonà que, a 
l’altra sala, la conferència de Verena ja havia començat; el so de la 
seva veu clara, nítida, aguda, una veu admirable per usar-la en públic,  
els arribà des de la distància. La impaciència de Ransom per anar on 
pogués sentir-la millor, on pogués veure-la realitzant la seva tasca, li 
féu  fer  un  salt  en  el  seu  lloc,  moviment  que  provocà  en  la  seva 
acompanyant un doll de rialles burletes. Però no digué: “Aneu, aneu, 
il·lús,  que  em  feu  pena!”  només  comentà,  amb  una  certa 
impertinència, que no devia pas ser tan poc galant com per deixar ben 
sola una dama en un lloc públic (era així com li agradava qualificar el 
saló de la  senyora  Burrage)  tot  i  havent-li  demanat  ella  que  li  fes 
companyia. S’aprofità del pobre Ransom valent-se de les supersticions 
de  Mississipí.  En  el  seu  codi  era  una  greu  manca  d’educació 
interrompre en una festa una conversa amb una dama abans que no 
vingués un altre senyor a ocupar el seu lloc; era inferir a la dama una 
mena d’ultratge.  Els altres cavallers,  a  casa de la senyora Burrage, 
estaven tots ocupats; no hi havia ni la més mínima possibilitat  que 
algú  vingués  a  rescatar-lo.  No  podia  abandonar  la  senyora  Luna  i 
tanmateix no podia restar amb ella i perdre’s l’única cosa que l’havia 
fet apartar tant del seu camí.
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—Permeteu-me almenys que us trobi un lloc allí,  a la porta. Us 
podeu enfilar a una cadira... us podeu recolzar en mi. 

—Moltes  gràcies,  prefereixo  recolzar-me en  aquest  sofà.  I  estic 
massa cansada per enfilar-me a una cadira. A més, per res del món no 
voldria que Olive o Verena em veiessin escarrassant-me a mirar per 
damunt de la gent... com si concedís la més mínima importància a les 
seves peroracions! 

—Encara no ha arribat l’hora de la peroració —digué Ransom amb 
una sequedat furiosa; i s’assegué més endavant, amb el colze sobre els 
genolls, els ulls a terra i una taca de rubor en les galtes de color oliva. 

—Mai no és hora de dir aquestes coses —indicà la senyora Luna, 
arranjant-se els llaços. 

—Com sabeu el que està dient? 
—Ho endevino per la manera com puja i  baixa de to.  Sona tan 

estúpid! 
Ransom continuà assegut  allí  cinc minuts més (uns minuts  que, 

pensà ell, l’àngel que pren nota de tot hauria d’haver apuntat a favor 
seu) i es preguntà com podia ser la senyora Luna tan beneita per no 
veure que aconseguia fer-se odiosa. Però n’era prou per fer qualsevol 
cosa. Ell intentà fer un posat indiferent i se li acudí posar en dubte si el 
sistema de Mississipí  era prou correcte, al  capdavall.  Certament no 
havia previst un cas com aquest.

—És tan clar com l’aigua que el senyor Burrage s’hi vol casar... si  
pot —digué al cap d’un minut; aquest comentari era el més encertat de 
tots els que pogué empescar-se per dissimular el seu estat d’ànim real. 

No provocà en l’acompanyant cap resposta, i al cap d’un moment 
girà  una  mica  el  cap  i  se  la  mirà.  Algun  intercanvi  silenciós  de 
pensaments hi hagué entre ells que féu que la senyora Luna digués de 
cop i volta:

—Senyor Ransom, la meva germana mai no us va trametre una 
invitació per venir a aquest lloc. No devia venir de Verena? 

—No en tinc ni la més mínima idea. 
—Si no coneixíeu gens la senyora Burrage, de qui més podia haver 

vingut? 
—Si ha vingut de la senyoreta Tarrant, el mínim que podria fer jo 

per agrair-li la seva cortesia seria escoltar-la. 
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—Si us aixequeu d’aquest sofà, li diré a Olive el que sospito. És 
perfectament  capaç  d’endur-se’n  Verena  a  la  Xina...  o  a  qualsevol 
altre lloc fora del vostre abast. 

—I podeu fer el favor de dir-me què és el que sospiteu? 
—Que vosaltres dos heu mantingut correspondència. 
—Expliqueu-li el que vulgueu, senyora Luna —digué el jove amb 

una obstinada resignació. 
—Sou ben incapaç de negar-ho, pel que veig. 
—Mai no contradic una dama. 
—Veurem si no sóc capaç de fer-vos dir una mentida. Tampoc no 

us heu vist amb la senyoreta Tarrant? 
—On l’hauria d’haver vista? No puc veure Boston des d’aquí, tal 

com molt bé vau dir vós l’altre dia. 
—No hi heu anat... en visites secretes? 
Ransom  féu  un  bot  ben  perceptible;  però  per  dissimular-ho 

s’aixecà un moment després. 
—No serien secretes si us ho expliqués. 
En mirar-se-la s’adonà que havia encertat a l’atzar, no perquè sabés 

res en concret. Però la trobà vanitosa, egoista, dominant, odiosa. 
—Bé,  donaré  l’alarma  —continuà—;  és  a  dir,  ho  faré  si 

m’abandoneu. Aquesta és la manera com un senyor del Sud tracta una 
dama? Feu el que us demano i us dispensaré. 

—No em dispensareu pas d’estar amb vós. 
—Tan pesat us resulta? Mai no havia sentit una grolleria semblant! 

—exclamà  la  senyora  Luna—.  En  qualsevol  cas,  estic  decidida  a 
retenir-vos, si puc. 

Ransom creia que havia d’estar equivocada, i tanmateix actuava (i 
era ben intolerable) com si tingués la raó de la seva banda. Tot això 
mentre la veu d’or de Verena, amb les seves paraules inintel·ligibles, 
cridava turmentadorament la seva atenció. Resultava evident que tot 
allò  havia  fet  sortir  la  senyora Luna de polleguera;  havia  arribat  a 
aquell punt de confusió femenina en què una dona actua perversament 
per  pura  perversitat,  tot  i  veure  clarament  les  males  conseqüències 
dels seus actes. 

—Heu perdut el cap —digué Ransom per esbravar-se mentre se la 
mirava. 
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—Voldria que m’anéssiu a buscar te. 
—Només ho dieu per importunar-me —tot just acabava de parlar 

quan una  gran  remor  d’aplaudiments  i  de  cinquanta  goles  cridant: 
“Molt bé! Molt bé!” s’alçà i desaparegué. A Ransom li bategaren els 
polsos, engegà a dida els escrúpols i, després de dir-li  a la senyora 
Luna (encara amb tota la cerimònia de rigor) que temia que s’hauria 
de resignar a decebre la bona opinió que en tenia, s’hi girà d’esquena i 
s’allunyà a gambades cap a la porta oberta de l’auditori.

—Mai no m’havien insultat tan fort! —la sentí exclamar amb una 
duresa exagerada quan se n’allunyava; i, mentre se situava, hi féu una 
ullada i  la veié,  asseguda encara al sofà (sola a la claror del  llum) 
dirigint-li petites amenaces amb la mirada. Bé, podia venir on era ell,  
si tant el volia; ell l’hauria poguda aguantar damunt d’una otomana i 
facilitar-li la visió. Però la senyora Luna era intransigent; s’adonà, al 
cap d’un minut, que s’havia retirat arrogantment i no la tornà a veure 
en tot el vespre.

XXVIII

Des  del  lloc  on  era,  darrere  una  ampla  franja  d’homes  que 
escoltaven  atentament,  dominava  molt  bé  tot  l’auditori.  Verena 
Tarrant es trobava dempeus sobre una petita tribuna, vestida de blanc, 
amb flors al pit. La roba vermella de sota els peus tenia un aspecte 
brillant a la claror d’uns llums, col·locats sobre uns pedestals alts a 
cada banda del cadafal; donava a la seva figura un marc de color que 
la feia veure més pura i destacada. Es movia amb deseiximent bo i 
estant sola davant la mirada de tothom, però amb una gran sobrietat de 
gestos; no tenia cap taula davant, ni cap apunt a la mà, sinó que estava 
com una actriu davant dels focus, o com una cantant entreteixint sons 
amb un fil de plata. El risc que una noia prima de províncies fracassés 
en el seu intent de fascinar un parell de centenars de novaiorquesos 
simplement explicant-los les seves idees era tan gran, que al cap d’uns 
moments  Basil  Ransom s’adonà que se  la  mirava amb tanta  tensió 
com si estigués realitzant un número de trapezi molt per damunt del 
seu cap. Tanmateix, en escoltar-se-la, era impossible no advertir que 
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tenia un domini  total  de les seves facultats,  del  tema, del  públic;  i 
recordava prou bé l’altra vegada a casa de la senyoreta Birdseye per 
poder mesurar el terreny que havia avançat d’aleshores ençà. Aquesta 
demostració era molt més completa, l’estil molt més segur; semblava 
parlar i supervisar tot el lloc des d’una alçada més gran. La veu també 
s’havia desenvolupat; ell havia oblidat com podia ser de bella quan 
s’enfilava fins al límit de la seva capacitat. Un to com aquell, tan pur i  
tan ric, i tanmateix tan jove, tan natural, constituïa per si sol un talent;  
no era estrany que hagués aixecat enrenou a la Convenció Feminista, 
si havia omplert de música les sales repugnants on tenia lloc. Ransom 
havia llegit,  temps enrere,  sobre la  improvisatrice d’Itàlia,  i  ara  en 
tenia al davant una versió corregida, moderna, americana, una Corinna 
de  la  Nova  Anglaterra,  amb  una  missió  en  comptes  d’una  lira. 
L’aspecte que cridava més l’atenció era el seu determini, la manera en 
què els deliciosos ulls, passejant-se per damunt d’aquell públic elegant 
(davant  del  qual  es  mostrava  tan  perfectament  desimbolta)  com si 
volgués transformar-lo en una única personalitat sensible, semblaven 
dir que l’única cosa del món que li importava era donar a la veritat una 
forma que la convertís en convicció irresistible. Era tan senzilla com 
encantadora,  i  no  hi  havia  cap  mirada  ni  cap  moviment  que  no 
semblés formar part de la passió pura i inexhaurible que l’animava. 
Tenia el públic senzillament reduït a la unanimitat; la seva atenció era 
de tot menys lànguida; li tornaven el somriure quan ella somreia; no 
feien cap soroll, cap moviment, quan es posava solemne; era evident 
que la senyora Burrage havia tingut la feliç pensada d’oferir als seus 
amics  un  entreteniment  que  entraria  d’una  manera  memorable  als 
annals del Club del Dimecres. Basil Ransom s’alegrà de pensar que 
Verena  havia  advertit  la  seva  presència  al  racó;  els  seus  ulls  es 
bellugaven amb tanta llibertat per la gent que l’escoltava que no es 
podia dir en quin lloc restaven més estona; nogensmenys, una petita i 
ràpida llambregada, que no donà la impressió de distreure-la dels seus 
arguments ridículs, fantasiosos, deliciosos, li féu saber que havia notat 
la seva absència i que ara parlava per a ell d’una manera particular.  
Aquesta ullada li donà la seguretat que la invitació li havia arribat a  
petició de la noia. Ell donava per descomptat que el tema del discurs 
era ridícul; com podia deixar de ser-ho, i què volia dir que ho fos? Ella 
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no era pas menys encantadora per això, i les ximpleries que li havien 
ficat  al  cap  no  deixaven  de  ser  unes  ximpleries  que  la  feien  ser 
encantadora. Quan portava allí un quart d’hora, s’adonà que no seria 
capaç de repetir ni una sola paraula de la noia; no hi havia parat gens 
d’atenció, i tanmateix no s’havia perdut ni una sola vibració de la seva 
veu. En aquell moment ja havia descobert Olive Chancellor; era a la 
fila  de  cadires  de  davant,  cap  al  final,  a  l’esquerra;  estava  girada 
d’esquena  a  ell,  però  pogué  veure  el  seu  perfil  angulós,  una  mica 
inclinat cap avall i absolutament desproveït de moviment. Malgrat la 
distància,  la  seva  actitud  li  demostrava  una  mena  de  tranquil·litat 
extàtica, el recolliment del triomf. Diverses vegades els aplaudiments 
es desbordaren i s’aturaren d’una manera instantània, però Olive mai 
no  aixecà  la  mirada,  ni  quan  foren  més  eixordadors,  i  una  calma 
semblant  només  podia  ser  el  resultat  d’una  força  de  voluntat 
apassionada.  L’èxit  surava  en  l’ambient  i  ella  l’experimentava;  ho 
feia, tal com ho feia tot, a la seva pròpia manera. L’èxit de Verena era 
el seu èxit, i Ransom estava segur que l’única cosa que li mancava per 
fer el triomf més complet era que ell es trobés dins del seu radi visual 
per tal de poder gaudir del seu desconcert i de la seva confusió, per tal 
de poder-li dir amb una de les seves mirades fredes, mudes: “Penseu 
ara que el nostre moviment no té força? Encara creieu que les dones 
estan destinades a ser esclaves?” Honradament,  Basil  no reconeixia 
cap confusió; no capgirava cap de les seves heretgies adonar-se que 
Verena Tarrant tenia fins i tot més capacitat per captar la seva atenció 
del que havia cregut fins aquell moment. La captava com no ho havia 
fet mai, fent que al final el discurs li resultés comprensible superant la 
pura  fascinació  que  li  causava.  Certes  frases  prenien  per  a  ell  un 
significat especial; eren una crida de la noia a aquells que encara es 
resistien  a  la  influència  benefactora  de  la  veritat.  Es  tractava 
principalment  d’homes  burletes,  cínics;  molts  eren  tan  frívols  i 
mandrosos, tan mancats de cor i de cervell, que importava ben poc el 
que pensessin de qualsevol tema; si la vella tirania havia de refiar-se 
d’aquest  puntal,  ho  tenia  ben  magre.  Però  n’hi  havia  d’altres  amb 
prejudicis  més  forts  i  més  elaborats,  que  pretenien  tenir  una  base 
d’estudi i argumentació. Volia adreçar-se particularment a aquests; els 
volia  atacar,  dir-los:  “Mireu,  aneu  ben  equivocats;  sereu  molt  més 
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feliços quan us hagi convençut. Concediu-me tan sols cinc minuts” li 
agradaria  dir.  “Simplement  seieu  aquí  i  deixeu-me  fer  una  única 
pregunta.  Penseu que pot  anar bé qualsevol  societat  basada en una 
mala organització?” Aquesta era la qüestió que Verena volia plantejar 
i Basil Ransom li somrigué a través de la sala, divertit i entendrit, en 
pensar que pogués considerar aquesta pregunta difícil de respondre. 
No creia que l’espantés gaire; que la noia la hi proposés i s’asseuria  
amb ella tanta estona com volgués. Ell, naturalment, era un dels que 
se’n burlaven, un d’aquells a qui Verena deia: 

—Sabeu quina impressió em feu? La impressió d’uns homes que 
s’estan morint de gana mentre tenen un armari a casa, tot ple de pa, 
carn i vi; o la d’uns éssers cecs i folls que es deixen engarjolar per 
deutes mentre tenen a la butxaca la clau de soterranis i cofres curulls  
d’or i plata. La carn i el vi, l’or i la plata —continuà Verena— són 
simplement  la  força  subjugada  i  malbaratada,  el  remei  preciós  per 
excel·lència  del  qual  la  societat  es  priva insensatament:  el  geni,  la 
intel·ligència, la inspiració de les dones. Aquesta societat es va morint, 
de mica en mica, enmig de velles supersticions que invoca debades, 
tot i tenir a les mans l’elixir de la vida. Deixeu-la que en begui, ni que 
sigui un glop, i la veureu tornar a florir; en sortirà refrescada, radiant; 
recuperarà la joventut.  El  cor, el  cor està fred,  i  només el  contacte 
d’una  dona  el  pot  escalfar,  el  pot  reanimar.  Som  el  cor  de  la  
humanitat, i deixeu-nos tenir la valentia d’insistir-hi! La vida pública 
del món seguirà movent-se en el mateix cercle viciós, mecànic, estèril;  
el  cercle d'egoisme,  de crueltat,  de ferocitat,  d’enveja,  de cobdícia, 
d’escarrassar-se cegament a fer coses només per a uns quants, a costa 
dels altres, en comptes d’intentar fer-ho tot per tothom. Tot, tothom? 
Qui gosa dir tothom quan nosaltres no hi som representades? Som una 
part  equivalent,  esplèndida,  inestimable.  Poseu-nos  a  prova  i  ho 
veureu... us preguntareu com ha estat possible que, sense nosaltres, la 
societat  hagi  avançat  ni  que  sigui  aquesta  distància  (tan 
lamentablement petita en comparació amb el que ho podia haver fet) 
en el seu dolorós pelegrinatge terrenal. Això és el que m’agradaria fer 
arribar abans que res a les orelles d’aquells  que encara resisteixen, 
d’aquells  que  s’entossudeixen  a  repetir  fórmules  encarcarades  i 
buides, tan seques com una carabassa esberlada abandonada per algú 
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enmig del desert. Voldria fer-los confessar l’egoisme, la indolència, 
els  interessos vils.  No sóc aquí  per recriminar,  per fer  més pregon 
l’abisme que es bada entre tots dos sexes, i no accepto la doctrina que 
ells són els nostres enemics naturals, perquè advoco per una unió més 
íntima (sempre que sigui en termes d’igualtat) que cap de les que els  
filòsofs  i  savis  de  l’antiguitat  hagin  pogut  imaginar.  Per  tant,  no 
m’aturaré a parlar de la manera com es deixen influir els homes per  
consideracions del que resulta més agradable i més profitós per a ells; 
simplement assumiré que aquesta influència existeix, i els diré que la 
nostra causa estaria guanyada des de fa molt temps si no tinguessin 
una visió tan empetitida, tan borrosa, fins i tot dels temes que afecten 
els seus propis interessos. Si tinguessin un cop d’ull tan ràpid com el 
de les dones, si disposessin de la intel·ligència del cor, el món ara seria 
diferent; i us asseguro que la meitat de la nostra amargor consisteix a 
veure  les  coses  amb tanta  claredat  i  no  tenir  possibilitat  d’actuar! 
Senyors,  si  jo  pogués  fer-vos  veure  com  seria  de  brillant,  bell  i 
agradable per a vosaltres el jardí de la vida, si tan sols ens deixéssiu 
ajudar-vos a mantenir-lo en ordre! Us agradaria molt més passejar-hi, 
hi trobaríeu gespa i arbres i flors que us farien pensar que us trobeu a 
l’Edèn.  És  d’això,  que  m’agradaria  convèncer-vos  a  tots, 
personalment, individualment... oferir-vos la visió del món que en tot 
moment tinc davant meu, redimit, transfigurat per una nova tendència 
moral.  Hi  hauria  generositat,  tendresa,  solidaritat,  mentre  que  ara 
només hi ha força bruta i sòrdida rivalitat. Però realment em feu la 
impressió  de  ser  estúpids,  fins  i  tot  pel  que  fa  al  vostre  benestar. 
Alguns de vosaltres dieu que ja tenim tota la influència que reclamem, 
i parleu com si haguéssim d’estar agraïdes que se’ns permeti respirar. 
Si  us  plau,  qui  pot  decidir  el  que  ens  cal  sinó  nosaltres?  Ens  cal 
senzillament llibertat; ens cal que treguin la tapa de la gàbia on ens 
han mantingut  tancades durant  segles.  Dieu que és  una gàbia  molt  
còmoda, molt acollidora, molt ben preparada, amb parets boniques de 
vidre per tal que puguem veure l’exterior, i que l’únic que cal és donar 
una altra volta a la clau. Bons senyors, vosaltres no hi heu estat mai, a 
la gàbia, i no teniu ni la més mínima idea de com s’hi està! 

El  cronista  que ha aplegat  aquests  documents  no creu necessari 
oferir una mostra més gran de l’eloqüència de Verena, especialment 
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tenint en compte que Basil Ransom, a través del qual l’escoltàvem, 
arribà  en  aquest  punt  a  una  conclusió  definitiva.  Li  havia  pres  la 
mesura com a oradora pública, havia jutjat la seva importància en el  
camp de la discussió, en la causa de la reforma. El discurs, per si sol,  
tenia  més  o  menys  el  valor  d’una  composició  bonica,  apresa  de 
memòria i recitada per una noia brillant en una acadèmia; era vague, 
poc consistent, un garbuix, un entramat de generalitats que sonaven 
d’una manera prou agradable a la claror tènue de casa de la senyora 
Burrage. No mereixia cap resposta ni cap consideració des d’un punt 
de vista seriós, i Basil Ransom en tragué les seves conclusions sobre 
el caràcter eixelebrat de l’època en què una actuació semblant podia 
rebre  el  tracte  de  treball  intel·lectual,  d’aportació  a  un  determinat 
tema. Basil es preguntà quina altra consideració hauria pogut merèixer 
si, en comptes de l’actual dissertant, hi hagués hagut a l’escenari la 
senyoreta Chancellor o fins i tot la senyora Luna. Ara bé, el discurs 
tenia molta importància, que, en part, consistia precisament en el fet 
que la veu no fos la veu d’Olive o d’Adeline. La seva importància era 
que  Verena  resultava  indescriptiblement  atractiva,  i  aquesta 
importància creixia pel fet que, tal com se li féu present mentre estava 
allí dret, s’estava enamorant de Verena. Aquest sentiment havia trucat 
al seu cor demanant que se’l reconegués, i abans que Ransom pogués 
dubtar  o  prevenir-se,  la  porta  s’havia  obert  i  la  mansió  s’havia 
il·luminat. Ell no féu cap senyal exterior; seguí mirant com si estigués 
davant d’un quadre; però la sala li oscil·là davant dels seus ulls, fins i 
tot  la  figura  de  Verena  ballà  una mica.  Això no  aconseguí  que la 
continuació del  discurs li  resultés  més clara;  el  significat  es perdia 
novament en una vaguetat agradable, i simplement sentia la presència 
de la noia, n’assaboria la veu. Però la seva capacitat de reflexió no 
quedà anul·lada; sentí que l’alegrava trobar-la tan dèbil en arguments, 
tan inevitablement verbosa. La idea que el seu èxit, la seva efectivitat 
fossin deguts només a la confusió mental del públic no representava 
per  a  ell  cap  humiliació,  sinó  un  plaer;  era  una  prova  que  el  seu 
apostolat era pura ximpleria, la més passatgera de les modes, el pitjor 
dels  enganys,  i  que  ella  estava  destinada  a  una  cosa  divinament 
diferent; a la vida privada, a ell, a l’amor. No mesurà la durada del  
discurs; només sabé, quan acabà i fou seguit d’aplaudiments i d’una 

84



immensa  remor  de  veus  i  de  cadires,  que  havia  estat 
extraordinàriament  dolent,  que  l’èxit  personal  de  la  noia, 
embolcallant-ho tot amb un encís semblant a la boirina de plata d’una 
font, era prou gran per impedir al seu amant sentir-se mortificat per 
aquesta  baixa  qualitat.  Els  assistents,  aquells  que  no  s’agruparen 
immediatament  entorn  de  Verena,  desfilaren  cap  a  l’altra  sala  i  el 
corrent de gent l'empenyé cap a la proximitat d’una taula parada per 
sopar, on buscà els senyals de la llei sumptuària que la senyora Luna 
havia  esmentat.  Semblaven  encarnar-se  sobretot  en  els  reflexos  de 
cristall  i  de  plata,  i  en l’aspecte  fresc  d’unes  misterioses  viandes i  
gelatines,  que  tenien  un  aspecte  llaminer  a  la  claror  suau  que 
projectaven uns llums amb serrell de blonda. Sentí el soroll de taps de 
suro, notà colzes que l’empenyien,  la massa de gent que esdevenia 
més densa; veié com se’l miraven amb les celles arrufades, se sentí 
empès contra  la  taula  per  homes que li  recriminaven la  seva mala 
col·locació, ja que ni menjava ni permetia que els altres mengessin.  
Havia perdut de vista Verena; se l’havien emportada entre núvols de 
compliments; però es trobà pensant —quasi paternalment— que devia 
tenir  gana després de parlar  tant,  i  esperà que algú li  proporcionés 
alguna cosa de menjar. Al cap d’un moment, mentre s’allunyava entre 
la gent, car l’oportunitat de sopar millor que de costum no era el que 
més  li  interessava,  trobà  aquest  desig  fet  realitat;  fet  realitat  per 
l’aparició de la senyoreta Tarrant, de cara a ell, enmig de la multitud, 
de bracet amb un jove a qui ara reconegué com el fill de la casa —el 
noi somrient i agradable que una hora abans havia interromput la seva 
conversa amb Olive. La menava cap a la taula, mentre la gent els obria 
pas,  cobrint  Verena  de  felicitacions  amb  la  paraula  i  la  mirada.  
Ransom s’adonà que, tal  com deia una frase d’una novel·la o d’un 
poema que havia llegit feia temps, i que inexplicablement li vingué al 
cap just en aquell  moment, la noia era el fitó de totes les mirades. 
Tenia un aspecte bell i feien bona parella. Tan aviat com ella el veié, li 
allargà la mà esquerra (l’altra era en el  braç del  senyor Burrage) i 
digué: 

—Bé, no creieu que és ben cert? 
—No,  ni  una sola  paraula  —respongué Ransom amb una mena 

d’alegre sinceritat—. Però quina importància té? 
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—Oh, per a mi té molta importància —exclamà Verena. 
—Vull dir per a mi. No m’importa el més mínim estar o no d’acord 

amb vós —digué Ransom mirant de reüll el jove senyor Burrage, que 
havia deixat la noia i li anava a buscar alguna cosa de menjar. 

—Ah, bé, si sou tan indiferent! 
—No és que sigui indiferent —els ulls tornaren a dirigir-se cap als 

de la noia, l’expressió dels quals havia canviat des del moment en què 
se n’havien apartat. Començà a queixar-se al seu acompanyant, que li 
portava  alguna  cosa  molt  exquisida  en  una  plata,  que  el  senyor 
Ransom es mantingués fora, que devia ser l’individu més difícil que 
havia  conegut  fins  al  moment.  Henry Burrage somrigué a  Ransom 
intentant mostrar-li que recordava haver parlat ja amb ell, mentre el 
mississipià feia la reflexió que no resultava gens sorprenent que entre 
aquells dos joves agraciats i triomfadors pogués existir alguna relació 
amorosa o de matrimoni, tal com havia insinuat la senyora Luna. El 
senyor Burrage era un triomfador, això es veia a simple vista; potser 
no ho devia a una intel·ligència destacada ni a un caràcter gaire fort,  
sinó al fet de ser ric, educat, atractiu, feliç, agradable, i de portar una 
camèlia magnífica al trau. Que ell pensava, en qualsevol cas, que ella 
havia  triomfat,  n’era  una  prova  el  to  despreocupat  i  cortès,  i 
l’expressió d’astorament amb què exclamà: 

—No em direu que no us ha commogut, això! Sóc de l’opinió que 
la  senyoreta  Tarrant  superarà  tots  els  obstacles.  —Estava  tan 
complagut, ell, tan segur en la seva convicció, que no li importava el 
que en pensessin els altres; que era, fet i fet, el mateix estat d’ànim de 
Basil Ransom. 

—Oh, no dic que no m’hagi commogut —indicà el de Mississipí. 
—Sí,  però  en  el  mal  sentit!  —digué  Verena—.  No  importa, 

quedareu enrere. 
—Si és així, vós reculareu a consolar-me. 
—Recular? Jo no recularé mai! —replicà alegrement la noia. 
—Sereu la primera! —continuà Ransom, que ara sentia com si se li 

hagués  aclarit  sobtadament  l’atmosfera  espiritual,  que  se  li  havien 
acabat les ganes de fer concessions a les normes de cavallerositat, però 
sabent que les seves paraules eren una expressió d’homenatge. 
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—D’això en dic jo ser presumptuós! —exclamà el senyor Burrage, 
tornant a marxar per aconseguir un got d’aigua per a Verena, que no 
havia volgut acceptar el xampany, dient que en tota la seva vida no 
n’havia begut  mai  i  que l’associava a  una certa forma d’injustícia.  
Olive  no  tenia  altre  vi  a  casa  seva  (Verena  no  donà  pas  aquesta 
explicació) que el vell madeira del seu pare i una mica de claret, el  
primer dels quals havia merescut a Ransom una magnífica opinió el 
dia que havia sopat amb ella. 

—Ell  creu  en  totes  aquestes  beneiteries?  —preguntà,  sabent 
perfectament què pensar de l’acusació de presumpció feta pel senyor 
Burrage. 

—I tant! Està boig pel nostre moviment —respongué Verena—. És 
un dels adeptes més gratificants. 

—I no el menyspreeu per això? 
—Menysprear-lo? Però com! Us deveu pensar que canvio d’opinió 

ben sovint! 
—Bé, estic convençut  que us  veuré canviar  d’opinió,  encara —

comentà  Ransom  en  un  to  que,  si  Henry  Burrage  hagués  sentit 
aquestes  paraules,  li  hauria  fet  pensar  que  la  seva  presumpció 
s’enfilava fins a la fatuïtat. 

La impressió que produïren en Verena, tanmateix, no fou prou gran 
per impedir-li dir amb senzillesa, sense el més mínim rancor: 

—Si  espereu  fer-me  recular  cinc-cents  anys,  espero  que  no  ho 
digueu  a  la  senyoreta  Birdseye  —i  com  que  Ransom  no  copsà 
immediatament el sentit  de l’al·lusió, continuà—: Ja sabeu que està 
convençuda  de  tot  el  contrari.  Vaig  anar  a  veure-la  després  que 
vinguéssiu a Cambridge... quasi immediatament. 

—La bona dama! Espero que estigui bé —digué el jove. 
—Està enormement interessada. 
—Sempre està interessada en alguna cosa, oi? 
—Doncs aquesta vegada n’està en la nostra relació, vostra i meva 

—respongué Verena en un to que només ella podia usar per dir una 
cosa com aquella—. Hauríeu de veure amb quin entusiasme s’ho pren. 
Està segura que tot es resoldrà pel vostre bé. 

—Tot el què, senyoreta Tarrant? —demanà Ransom. 
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—Bé, el que li vaig explicar. Està segura que esdevindreu un dels 
nostres líders, que esteu molt ben dotat per tractar grans qüestions i 
actuar  sobre  masses  de  gent,  que  acabareu  entusiasmant-vos  per 
l’ascens del nostre moviment i que, quan arribeu al capdamunt com un 
dels nostres paladins, tot haurà estat gràcies a mi. 

Ransom  es  quedà  somrient-li;  el  fulgor  obscur  dels  seus  ulls 
expressava una tendresa que no incloïa cap previsió d’aquests llorers, 
però que donava fe, nogensmenys, de la influència de Verena.

–I el que voleu és que no la decepcioni? 
—Bé, no vull que sigueu hipòcrita... si no us heu de passar a la 

nostra banda; però crec que seria agradable per a la pobra vella poder 
servar aquesta il·lusió. No viurà gaire temps, probablement; em va dir 
l’altre dia que se sentia a punt per al descans final;  vol dir que no 
interferiria gaire en la vostra llibertat. Li sona molt romàntic... el fet 
que sigueu un sudista i que lògicament no simpatitzeu amb les idees 
de Boston, que us trobéssiu d’aquella manera al carrer i us hi donéssiu 
a conèixer. S’ha entestat a creure que jo us impressionaré. 

—No temeu, senyoreta Tarrant, serà satisfeta —digué Ransom amb 
una rialla que, pel que pogué veure, ella només comprengué en part. 
El  que  li  impedí  aclarir-ne  el  significat  fou  el  retorn  del  senyor 
Burrage, que no tan sols portava a Verena un got d’aigua, sinó també 
un senyor vell de cara plàcida, rosada, somrient, de cabells blancs i 
escassos però pentinats amb traça, que duia una armilla de vellut i que 
presentà a Verena amb un nom que Ransom reconegué com el d’un 
ciutadà venerable, conegut pel seu esperit públic i les seves donacions. 
Ransom portava prou temps a Nova York per saber que, si  aquella 
eminència havia sol·licitat que li presentessin la senyoreta Tarrant, la 
noia  obtindria  l’aprovació  d’un  sector  social  respectable,  que  es 
consideraria el seu èxit un fet no gens vulgar; i mentre se n’allunyava, 
un sospir dèbil, imperceptible, se li escapà dels llavis, motivat per la 
sensació  de  pertànyer  a  una  minoria  terriblement  insignificant  i 
obscura. Se n’allunyà perquè, com ja sabem, li havien ensenyat que un 
senyor que parlava amb una dama sempre ho havia de fer quan es feia 
la presentació d’un altre cavaller; però observà, en mirar enrere al cap 
d’un minut, que el jove senyor Burrage evidentment no tenia intenció 
de renunciar en favor de l’eminent filantrop. Pensà que el millor que 
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podia fer era anar-se’n a casa; no sabia què podia passar en una festa 
com aquella ni a quina hora es podia esperar que acabessin els actes;  
però després de pensar-hi un minut, descartà la possibilitat que Verena 
tornés a parlar. Si en això no estava prou decidit, en canvi no li cabia 
cap dubte que tenia l’obligació d’acomiadar-se de la senyora Burrage. 
Li hauria agradat saber on s’estava Verena; volia veure-la sola, no en 
un menjador atapeït de milionaris. Mentre cercava l’amfitriona, se li 
acudí que ella ho devia saber, i que si era capaç de dominar prou la 
timidesa per demanar-ho, ella li ho diria. Després de convèncer-se que 
no  era  al  menjador,  tornà  cap  als  salons,  que  ara  estaven  molt 
desocupats.  Mirà  altra  vegada  l’auditori,  on  només  hi  havia  mitja 
dotzena de parelles conversant en la intimitat enmig de cadires buides, 
i hi veié la senyora Burrage parlant amb Olive Chancellor (aquesta, 
aparentment, no s’havia mogut del seu lloc) davant l’escenari desert 
del triomf de Verena. Tan poques ganes tenia de trobar Olive, que, en 
veure-la,  vacil·là  un  moment;  després  es  dominà  i  avançà  amb la 
decisió pròpia de l’estil  de Mississipí.  Sentí  que els  ulls d’Olive el 
rebien; se’l mirà com si fos justament per no trobar-lo que havia restat 
on era. La senyora Burrage s’aixecà, li desitjà bona nit i Olive seguí el 
seu exemple. 

—Estic  molt  contenta  que  hagueu  pogut  venir.  Una  criatura 
meravellosa, oi? Pot aconseguir el que vulgui. 

Primerament, Ransom rebé aquestes paraules de la més gran de les 
dues dames amb una reserva que, confiava, demostrava un respecte 
extremat; i era un fet que el seu silenci tenia una mena de solemnitat  
sudista. Després digué, en un to que expressava igualment una gran 
reflexivitat:

—Sí,  senyora,  crec  que  mai  he  assistit  a  cap  espectacle,  a  cap 
diversió de qualsevol mena, que m’hagi fascinat tant. 

—Encantada que us hagi agradat. No tenia ni idea de què podia 
organitzar i això ha demostrat ser una idea inspirada... tant per part 
meva com per part de la senyoreta Tarrant. La senyoreta Chancellor 
m’explicava com han treballat juntes; és realment bonic. La senyoreta 
Chancellor  és  la  gran  amiga  de  la  senyoreta  Tarrant  i  la  seva 
col·laboradora. La senyoreta Tarrant m’ha assegurat que no podria fer 
res sense ella. —Després d’aquesta explicació, es girà cap a Olive i  
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murmurà—: Permeteu-me que us presenti el senyor..., que us presenti 
el  senyor...  —Però  havia  oblidat  el  nom del  pobre  Ransom,  havia 
oblidat qui havia sol·licitat que se li  fes arribar una invitació; i,  en 
adonar-se’n, ell s’afanyà a salvar-la indicant que era un parent de la 
senyoreta Olive, si ella no el repudiava, i que ja coneixia l’estretíssima 
unió  que  existia  entre  les  dues  joves  dames.  Quan  he  aplaudit, 
aplaudia el conjunt, o sigui també a vós —digué somrient a la seva 
cosina. 

—Aplaudir  vós? Confesso que no ho entenc —respongué Olive 
amb molta promptitud. 

—Bé, per dir la veritat, jo tampoc no ho he entès! 
—Ah,  és  clar!  Evidentment;  és  per  això...  és  per  això...  —i les 

altres paraules de la senyora Burrage en referència al parentiu entre el  
jove i la seva acompanyant es perderen també en la vaguetat. Havia 
estat a punt de dir que aquest era el motiu pel qual Ransom es trobava 
a casa seva, però recordà a temps que calia deixar-ho implícit. Basil 
Ransom endevinà que es tractava d’una dona que sabia sortir-se d’una 
situació  com  aquella  i  valorà  la  seva  importància.  Actuava  d’una 
manera ràpida, planera, lleugerament impacient, i si no hagués parlat 
tan de pressa i hagués tingut una mica de la dolcesa de les matrones 
del  Sud,  li  hauria  recordat  un  cert  tipus  de  dona  que  havia  vist 
antigament, abans dels canvis que s’esdevingueren en la seva pròpia 
terra:  la  propietària  intel·ligent,  capacitada,  hospitalària,  vídua  o 
soltera, que duia pel seu compte una gran plantació. —Si sou el seu 
cosí,  acompanyeu  la  senyoreta  Chancellor  a  sopar  una  mica...  en 
comptes  d’anar-vos-en  —continuà  amb  bona  disposició  però  poc 
encert. 

En sentir això, Olive tornà a asseure’s immediatament. 
—Us ho agraeixo molt; mai no tasto el sopar. No voldria moure’m 

d’aquesta sala... m’agrada. 
—Doncs permeteu-me que us faci arribar alguna cosa; o permeteu 

que el senyor... , el vostre cosí es quedi amb vós. 
Olive mirà la senyora Burrage amb una estranya cara de súplica. 
—Estic  molt  cansada,  haig  de  reposar.  Aquestes  ocasions  em 

deixen exhausta. 
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—Ah, sí, m’ho crec. Bé, doncs, estigueu tranquil·la... tornaré. —I 
amb un somriure de comiat per a Basil Ransom, la senyora Burrage 
s’allunyà. 

Basil Ransom restà amb ella un moment, tot i que veia que Olive 
tenia ganes de desempallegar-se’n. 

—Només una pregunta i no us destorbaré més —digué—. On us 
esteu? Vull venir a veure la senyoreta Tarrant. No dic que vull venir a 
veure-us  a  vós,  perquè sé  que  això  no us  agradaria.  —Se li  havia 
acudit que podia obtenir l’adreça a través de la senyora Luna; tenia 
una vaga idea que era al Carrer Deu; per molt que l’hagués disgustada, 
no  podria  negar-se  a  dir-la-hi;  però  de  cop  i  volta  considerà  més 
recomanable el simple i franc procediment de demanar-ho a Olive, tot 
i  el  risc que es pensés que ho feia per desafiar-la.  Naturalment no 
podia visitar Verena sense que ella ho sabés, i tant li faria sentir les  
seves protestes més d’hora o més tard, perquè no pensava fer-ne cap 
cas. Personalment no coneixia res de la seva vida en comú, però li 
havia passat pel cap que el que més li desagradava d’ell a la senyoreta 
Chancellor  era  la  possibilitat  que  pogués  interferir-hi  (no  n’havia 
tingut  ella  una  mena  de  pressentiment  místic,  ben  al  principi  de 
conèixer-se?).  Aquesta  possibilitat  hi  era;  malgrat  tot,  la  correcció 
aconsellava fer la petició a ella abans que a ningú. Era millor interferir 
respectant les normes de la cavallerositat. 

Olive no féu cas del comentari sobre la manera com la visita podia 
afectar-la a ella; però preguntà al cap d’un moment per què li calia 
visitar Verena Tarrant: 

—Ja sabeu que no hi esteu d’acord —afegí en un to que contenia 
una certa part de súplica, molt colpidora, com si li pregués que ni tan 
sols intentés demostrar que sí. 

No  sé  si  aconseguí  colpir  Basil,  però  digué,  amb  propòsit 
conciliador segons tots els indicis. 

—Vull agrair-li tota la informació que m’ha donat aquest vespre. 
—Si  trobeu  generós  venir  a  burlar-vos  d’ella,  naturalment  no 

disposa de cap mena de protecció; podeu estar content de saber-ho. 
—Estimada  senyoreta  Chancellor,  com  si  vós  no  fóssiu  una 

protecció... una bateria amb molts canons! —exclamà Ransom. 
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—En tot cas, ella no em protegeix pas a mi —replicà Olive mentre 
es posava dreta. Mirava entorn seu com si estigués realment en un mal 
pas, panteixant com un animal acorralat. 

—La vostra protecció és saber que ningú no us atacarà. Potser, si  
no voleu dir-me on us esteu, tindreu l’amabilitat de demanar-li a la 
senyoreta Tarrant que ho faci ella. No podria enviar-me un mot en una 
targeta? 

—Ens estem a la part oest del Carrer Deu —digué Olive; i li donà 
el número—. Naturalment sou lliure de venir. 

—I tant que en sóc! Per què no n’havia de ser? Però us estic molt 
agraït per la informació. Li demanaré que surti amb mi; així no ens 
veureu. 

I se n’anà, pensant que li  resultava insofrible aquella manera de 
fer-li entendre que s’equivocava. Si era aquesta la disposició amb què 
havien d’actuar les dones quan tinguessin més poder!

XXIX

L’endemà la senyora Luna començà l’activitat molt d’hora i la seva 
germana es preguntà a què devia l’honor d’una visita seva a les onze 
del matí. Ho veié ben aviat, quan Adeline li demanà si havia estat ella 
qui havia procurat a Basil Ransom  una invitació per anar a casa de la 
senyora Burrage. 

—Jo? Per què jo? —demanà Olive, sentint com una punxada en 
saber que no havia estat cosa d’Adeline, tal com havia suposat. 

—No ho sé... però també hi vas tenir relació. 
—Què  vols  dir,  Adeline  Luna?  Quan  vaig...  ?  —exclamà  la 

senyoreta Chancellor mirant-se-la fixament amb una cara seriosíssima. 
—No  em  vindràs  a  dir  que  has  oblidat  que  el  vas  fer  venir  a 

veure’t, fa un any i mig! 
—No el vaig fer venir... vaig dir que vingués si s’esqueia que fos 

per allà. 
—Sí, ja me’n recordo; es va escaure que hi va ser, després et va 

caure malament i vas intentar treure-te’l de sobre. 
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La  senyoreta  Chancellor  veié,  com  deia,  per  què  havia  vingut 
Adeline en una hora en què sempre escrivia cartes, després d’haver-li 
concedit tota l’atenció necessària el dia abans. Havia vingut a fer-se  
desagradable; Olive sabia, de temps enrere, que de vegades li sortia de 
dintre i  no ho podia evitar.  Li semblava que Adeline ja havia estat 
prou  desagradable  de  no  aconseguir  entabanar  Basil  Ransom  per 
casar-se, d’acord amb aquells càlculs de probabilitats memorables que 
es permeté (amb una llicenciositat que no li agradava gaire recordar 
amb  precisió)  quan  es  conegueren  l’un  a  l’altre  a  Charles  Street,  
davant dels seus ulls, i semblà que havia despertat tanta simpatia en la 
senyora Luna com en ella antipatia. De bon grat l’hauria acceptat com 
a cunyat, car el mal que un parent de tal mena podia causar era limitat 
i definit; mentre que estant en llibertat la capacitat del jove mississipià 
per perjudicar-la semblava talment immensa. 

—Li  vaig  escriure,  aquella  vegada,  per  una  raó  perfectament 
definida —digué—. Pensava que a la mare li hauria agradat que el 
coneguéssim. Però va ser un error. 

—Com ho saps que va ser un error? A la mare li hauria agradat,  
sens dubte. 

—Vull dir que va ser un error actuar tal com ho vaig fer; em vaig 
deixar  portar  massa pel  sentit  del  deure.  Sempre ho faig.  El  deure 
s’hauria  de  presentar  d’una  manera  clara;  així  no  l’hauries  d’estar 
encalçant pertot arreu. 

—Se’t va presentar d’una manera gaire clara, quan el vas fer venir? 
—demanà la senyora Luna, que decididament estava de mal humor. 

Olive es mirà un moment la punta de la sabata. 
—Tenia el pressentiment que a hores d’ara ja t’hi hauries casat —

indicà després. 
—Casa-t’hi tu, estimada! Qui t’ha posat aquesta idea al cap? 
—Al  principi  m’escrivies  molt  sobre  ell.  Em  vas  dir  que  era 

extremament atent, que t’agradava. 
—Una cosa és el que vol ell i una altra el que vull jo. Com vols que 

em casi amb tots els homes que em ronden, que em van al darrere? 
També  podria  fer-me  mormona,  posats  a  fer!  —La  senyora  Luna 
deixà anar aquest argument amb un cert aire caritatiu, com si no es 
pogués esperar que la seva germana entengués una situació semblant. 
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Olive renuncià a discutir-ho i digué simplement: 
—Vaig donar per descomptat  que tu li  devies haver procurat  la 

invitació. 
—No, estimada.  Seria ben contradictori  amb l’actitud que prenc 

amb ell per desanimar-lo. 
—Aleshores va ser senzillament ella mateixa. 
—Qui vols dir quan dius ella? 
—La senyora Burrage, naturalment. 
—Em pensava que et podies referir a Verena —digué la senyora 

Luna fent-se la distreta. 
—Verena?  A  ell?  Per  què  havia  de  ser  així...  ?  —i  Olive  féu 

aquella  mirada  freda  amb  la  qual  la  seva  germana  ja  estava 
familiaritzada. 

—I per què no, sabent que el coneix? 
—L’havia vist dues vegades en tota la seva vida; ahir a la nit va ser 

la tercera vegada que hi parlà. 
—T’ho ha dit? 
—M’ho diu tot. 
—N’estàs segura? 
—Adeline  Luna,  què  insinues?  —murmurà  la  senyoreta 

Chancellor. 
—Estàs segura que anit va ser només la tercera vegada? —continuà 

la senyora Luna. 
Olive tirà el cap enrere i resseguí la seva germana des del capell  

fins al darrer volant. 
—No tens dret a insinuar una cosa així si no ho saps!
—Doncs ho sé... o almenys sé més que tu! —i aleshores la senyora 

Luna, asseguda amb la seva germana, que l’escoltava amb reserva, al 
costat d’una finestra d’aquell saló de la pensió del Carrer Deu, un saló 
gran, calorós, de parets descolorides, amb una catifa davant de la llar 
de foc que representava un gos de Terranova salvant un nen d’ofegar-
se  i  una  filera  de  cromolitografies  a  les  parets,  li  comunicà  la 
impressió  que  havia  rebut  el  vespre  anterior;  que  Basil  Ransom 
experimentava  una  profunda  curiositat  per  Verena  Tarrant.  Verena 
devia haver demanat a la senyora Burrage que li trametés una targeta, 
i ho havia demanat sense fer-ne esment a Olive... car, no era cert que 
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Olive  se  n’hauria  recordat?  No tenia  cap sentit  dir  que  la  senyora 
Burrage  podia  haver-ho  fet  per  pròpia  iniciativa,  perquè  no  tenia 
notícia  que  tal  home  existís;  com n’havia  de  tenir?  Basil  Ransom 
mateix li  havia dit  que no coneixia la senyora Burrage. La senyora 
Luna  sabia  qui  coneixia  i  qui  no  coneixia,  o  almenys  el  tipus  de 
persones, i no eren pas de les que pertanyien al Club del Dimecres. 
Aquesta era una de les raons per les quals no li interessava formar-hi 
cap relació íntima; perquè no tenia gens de gust a triar els amics. Olive 
ja sabia quin era el seu gust en aquest aspecte, tot i que el d’ella era  
tan  diferent  del  seu  com  ho  podia  ser  el  de  Basil  Ransom. 
Definitivament, la idea de fer-li arribar una targeta només podia haver 
sortit de Verena. En tot cas, ho tenia prou bé per preguntar-li-ho, o si 
tenia por que li digués una mentida, ho podia demanar a la senyora 
Burrage. És clar que Verena podia haver avisat la senyora Burrage i  
potser aquesta s’inventaria alguna explicació; per tant, el millor que 
podia  fer  Olive  era  creure  el  que  creia  ella,  que  Verena  s’havia 
assegurat la seva presència a la festa i que havia tingut raons personals 
per fer-ho. Cal témer que el comentari de Ransom la nit abans, segons 
el  qual  la  senyora  Luna  havia  perdut  el  seny,  no  anava  gaire 
desencaminat; perquè si no hagués estat encegada pel rancor, hauria 
intuït l’horror que inspirava en la seva germana en parlar sense cap 
contemplació  de  les  mentides  de  Verena  i  de  les  mentides  de  la 
senyora Burrage. ¿La gent mentia així com així, en els ambients que 
freqüentava la senyora Luna? En el codi personal d’Olive hi figurava 
una disposició a no mentir i n’atribuïa una de semblant a la gent que li  
agradava; li resultava impossible creure que Verena hagués tingut la 
intenció d’enganyar-la. La senyora Luna, en un moment més calmat, 
també  hauria  endevinat  que  Olive  faria  les  seves  reflexions  sobre 
l’estranya  història  segons  la  qual  Basil  Ransom  havia  intentat 
aconseguir el favor de Verena pel ressentiment que sentia després del 
rebuig  d’Adeline;  perquè  aquesta  era  l’explicació  que  oferí  a  la 
senyoreta Chancellor. Olive va fer dues coses; escoltar amb atenció i 
impaciència, adonant-se que existia un perill definit (del qual, però, no 
havia tingut necessitat que l’avisés la senyora Luna, perquè ja l’havia 
notat ella mateixa la nit abans), i veure que la pobra Adeline s’estava 
empatollant  d’una  manera  lamentable,  que  el  rebuig era  una  pura 
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invenció. El senyor Ransom estava interessat en Verena, però no havia 
necessitat la crueltat d’Adeline per fer-ho. Olive mantingué per tant 
una actitud molt reservada; decidí no exposar-li que la seva versió era 
que  Adeline,  per  raons  incomprensibles  per  a  l’altra  gent,  havia 
intentat enxampar Basil Ransom, havia fallat en l’intent i, furiosa en 
veure  que  preferien  Verena  a  una  persona  de  la  seva  importància 
(Olive recordava la  spretae injuria formae),  desitjava fer  una mala 
jugada a tots dos,  a ell  i  a la noia.  Això tindria lloc si  aconseguia 
convèncer Olive que interferís en la relació. La senyoreta Chancellor 
reconeixia tenir una gran disposició a interferir-hi, però no pas perquè 
li importés la mortificació d’Adeline. Ni tan sols estic segur que no 
considerés el fracàs de la seva germana com una il·lustració de la seva 
inutilitat  en tots  els  aspectes  i  que aquest  fet  no augmentés  el  seu 
menyspreu; era perfectament capaç de pensar, per una banda, que no 
hi havia res més mesquí que fer els possibles per  pescar  un home i, 
per  l’altra,  que  era  ben  roí  haver-hi  de  renunciar  davant  la 
impossibilitat  d’aconseguir-ho.  Olive  guardà  per  a  ella  aquestes 
reflexions, però arribà a dir a la seva germana que no veia d’on li 
venia  el  ressentiment.  Com  podia  ferir-la  que  ell  desviés  la  seva 
atenció cap a Verena? Què representava Verena per a ella? 

—Però,  Olive Chancellor,  com pots  demanar-ho? –respongué la 
senyora Luna enèrgicament—. No ho és tot per a tu? I no ho ets tot,  
tu, per a mi? I si intentessin, i ho aconseguissin, apartar Verena de tu, 
no et donarien un cop terrible? I no sofriries, tal com jo sofreixo per 
solidaritat? 

He dit que el codi personal de la senyoreta Chancellor incloïa la 
disposició a no mentir, però tal codi era compatible amb una mena de 
consideració per la veritat que la induïa a abstenir-se de dir-la quan 
l’ocasió  no  s’ho  mereixia.  No  digué,  per  tant:  “Estimada  Adeline, 
quina farsant estàs feta! Saps que odies Verena i que estaries contenta 
de veure-la ofegar-se!” Només digué: “Si, ja ho veig; però ho trobo 
molt  enrevessat”.  El  que  veié  era  que  la  senyora  Luna  estava 
impacient  d’ajudar-la a impedir  que Basil  Ransom se sortís amb la 
seva; i el fet que estigués motivada pel despit i no pas per afecte a les  
bostonianes no hauria convertit el seu ajut en menys desitjable si el  
perill  hagués  estat  real.  Sentia  que  el  pànic  s’emparava  dels  seus 
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nervis,  però  ja  li  passava  sempre;  a  més  Adeline  potser  havia  vist 
alguna  cosa,  i  què  volia  dir  quan  insinuava  que  Verena  havia 
mantingut entrevistes secretes? Quan la interrogà sobre aquest punt, la 
senyora Luna només pogué dir que no pretenia donar una informació 
definida, i que en tot cas no era una espia, però que la nit abans li 
havia  demostrat  clarament  l’admiració  que  sentia  per  la  noia, 
l’entusiasme que li provocava el que ella feia. Naturalment odiava les 
seves idees,  però era prou arrogant  per creure que les abandonaria. 
Potser ho feia tot de cara a ella... com si li importés! Dependria molt 
de la noia mateixa;  naturalment,  si  hi  havia alguna possibilitat  que 
Verena en sortís  perjudicada,  ella  havia  d’avisar Olive que vigilés. 
Aquesta sabia millor què calia fer; el deure d’Adeline era únicament 
fer-li saber la impressió que n’havia tret ella, tant si li ho agraïen com 
si no. Només desitjava posar-la en guàrdia, i era ben propi d’Olive 
rebre  aquesta  informació  amb  tanta  fredor;  era  la  dona  més 
decebedora que coneixia. 

La fredor de la senyoreta Chancellor no disminuí per aquest retret; 
perquè  se  li  havia  acudit  que,  al  capdavall,  mai  no  s’havia  obert 
d’aquella  manera  a  Adeline,  mai  no  li  havia  deixat  entendre  la 
intensitat amb què desitjava allunyar Verena del perill de què estaven 
parlant, ni li havia donat peu a considerar-la a ella la vigilant de la 
seva amiga; la desconcertava, per tant, que la senyora Luna estigués 
tan  convençuda  de  la  seva  disposició  a  entrar  en  la  conxorxa  per 
desbaratar els plans de la noia. Olive desplegà tota la seva dignitat per 
dissipar aquesta imatge, i tot i que no pogué estalviar-se la impressió 
que la senyora Luna estava força més enfadada que al principi, pensà 
que  s’estimava  més  decepcionar-la  que  no  pas  mostrar-li  el  que 
realment sentia; especialment amb la impaciència que tenia d’aprofitar 
el seu avís!

XXX

La senyora Luna encara hauria quedat més decebuda per la manera 
que  Olive  rebé  l’ajuda  que  li  oferia,  si  hagués  sabut  quantes 
confidències li hauria pogut fer a canvi aquesta dona tan reservada. 
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Tota la vida d’Olive era en aquell  moment un material  idoni  per a 
converses en veu baixa; així ho experimentava ella mateixa, mentre 
buscava la intimitat del seu propi apartament després d’entrevistar-se 
amb la  seva germana.  De  moment  tenia  temps per  pensar;  Verena 
havia sortit amb el senyor Burrage; la nit abans havien acordat que la 
passaria a recollir d’hora per anar a passejar en cotxe. Tenien altres 
compromisos a la tarda, el  principal dels quals consistia a trobar-se 
amb  un  grup  de  gent  interessada  a  casa  d’una  de  les  animadores 
locals. Olive se l’enduria directament als punts on havien de tenir lloc 
aquestes cites després de dinar;  es convencé que podria aconseguir 
que en tot el dia no quedés ni mitja hora durant la qual Basil Ransom, 
content i enganyat, pogués trobar les bostonianes a casa. Ho tenia ben 
decidit des que es va veure obligada, a casa de la senyora Burrage, a  
donar-li l’adreça; i també tenia decidit demanar a Verena, com a favor 
especial, que l’acompanyés a Boston l’endemà al matí. Havien parlat 
molt de la possibilitat que es quedés uns quants dies amb la senyora 
Burrage,  després  que  ella  se  n’anés;  però  Verena  se’n  va  desdir 
espontàniament en veure que això preocupava la seva amiga. Olive 
havia acceptat el sacrifici i el projecte ara era que la visita es reduís a  
quatre dies, dels quals la senyoreta Chancellor,  en adonar-se de les 
intencions de Basil  Ransom, encara s’havia promès suprimir-ne un. 
Encara no n’havia parlat a Verena,  dubtava una mica,  perquè tenia 
certs remordiments per les concessions que havia obtingut de la seva 
amiga.  Verena  feia  aquestes  concessions  amb  una  generositat  que 
causava dolor  de tanta  admiració,  tot  i  haver-les  demanades ella,  i 
Olive ni una sola vegada l’havia vista atribuint-se el més mínim mèrit 
per les virtuts que demostrava actuant així, ni regatejant un instant en 
tot el que feia per complaure. La idea de passar una setmana sota el  
sostre de la senyora Burrage l’havia encantada; també havia dit que 
creia que la seva mare moriria feliç (no pas perquè n’hi hagués cap 
perspectiva) si pogués sentir que ella havia passat per una experiència 
semblant; i tanmateix, veient la solemnitat que adoptava Olive, veient 
com empal·lidia i es posava melangiosa davant d’aquesta perspectiva, 
s’havia  ofert  a  deixar-ho  córrer,  amb un somriure  més  dolç,  si  és 
possible, que qualsevol dels que li havien passat mai per la cara. Olive 
sabia què significava per a ella,  sabia quina capacitat de divertir-se 
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tenia encara, a despit de la tensió que li ocasionava l’esforç en comú, 
la tasca vital, tasca que havia passat ara, totes dues hi estaven d’acord, 
a un estadi de realització, d’acompliment, i aquest és el motiu que la  
seva consciència es ressentís en consentir una nova renúncia per part  
de qui ja s’havia lliurat d’una manera tan sublim, especialment ara que 
la situació semblava realment tan segura. 

Per més segura que fos la situació, Olive es considerà una idiota 
consumada per haver estat d’acord, després de totes les vegades que 
ho havia eludit, a portar Verena a Nova York. Verena havia acceptat 
la invitació entusiasmada; els venia tan de nou que la senyora Burrage 
els convidés —resultava tan estrany haver vingut a una simple reunió 
mundana— que el fet comportava ja una certa persuasió. El sentiment 
que experimentà Olive en un primer moment fou un temor instintiu 
generalitzat;  però  més  tard  s’hi  havia  sobreposat  considerant-lo 
inadequat; havia decidit (i aquesta decisió no tenia res de nou) que en 
el que feia referència a la seva missió havien d’enfrontar-se a tot el 
que  es  presentés.  Una  oportunitat  semblant  contribuiria  massa  a 
augmentar  la  reputació  i  l’autoritat  de  Verena  perquè  resultés 
justificable un refús basat en aprensions que, al capdavall, només eren 
vagues.  En aquella època Olive havia oblidat  força els  seus terrors 
específics i els perills; Basil Ransom no havia donat senyals de vida 
durant molt temps i Henry Burrage havia rebut el cop de gràcia abans 
d’anar-se’n elles a Europa. Si a la seva mare se li havia acudit que 
podia convertir Verena en l’animadora d’una gran vetllada, actuava 
almenys de bona fe, car no devia pas tenir més ganes de casar-lo amb 
la filla de Selah Tarrant que un any abans. I a més farien bé a una 
colla  d’ignorants,  els  més ignorants  de  tots:  els  ignorants  del  món 
elegant; potser els posarien furiosos i això sempre estava bé. I a part 
de tot Olive reconeixia que tot aquell  afer implicava una temptació 
personal; no era insensible a l’orgull d’aparèixer en un cercle distingit  
de  Nova  York  com  una  dona  representativa,  com  una  bostoniana 
important,  la inspiradora,  la col·lega,  l’assessora d’una de les noies 
més  originals  de l’època.  Basil  Ransom era  la  persona que menys 
havia esperat  trobar a casa de la senyora Burrage; havia considerat 
fàcil  que  passessin  quatre  dies  en  una  ciutat  de  més  d’un  milió 
d’habitants  sense  que  s’esdevingués  aquest  desagradable  incident. 
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Però així  havia  estat;  el  cas  semblava greu en  tots  els  aspectes;  i,  
serrant les dents, es blasmà durament per haver caigut en la trampa del 
destí.  Bé,  se  n’escapoliria,  i  probablement  amb  una  sola  cicatriu. 
Henry Burrage era molt atent, però d’alguna manera ara no li feia por; 
era ben evident que ara ell mai no es consideraria prou educat, després 
que  haguessin  consentit  a  deixar-se  explotar  per  a  les  finalitats 
mundanes  de  la  seva  mare.  L’altre  perill  era  el  pitjor;  tornà  a 
experimentar les palpitacions d’aquell estrany terror que havia sentit 
la nit de la festa a casa de de la senyoreta Birdseye. El senyor Burrage 
semblava realment una protecció; l’alleujà recordar que, després de 
portar Verena a passejar pel parc i a veure el Museu d’Art, el vespre 
soparien amb ell  al  Delmonico’s (ell  convidaria un altre cavaller)  i 
després anirien a l’òpera alemanya. Olive s’havia guardat tot això per 
a ella, tal com he dit; no li havia revelat a la seva germana la previsió 
que Basil Ransom empal·lidiria quan anés al Carrer Deu i s’assabentés 
que havien alçat el vol, ni la impaciència que sentia de trobar-se altra 
vegada  en  el  tren  de  Boston.  Només  aquesta  previsió  l’havia 
sostinguda quan digué el número al senyor Ransom. 

Verena anà a la seva cambra poca estona abans de dinar, a fer-li 
saber que havia tornat; i mentre seien preparades a tapar-se les orelles 
quan  el  negre  de  jaqueta  blanca  fes  sonar  el  gong  que  anunciava 
l’àpat, al peu de les escales, narrà a la seva amiga les aventures amb el 
senyor Burrage i s’estengué llargament parlant de la bellesa del parc, 
de l’esplendor i l’interès del Museu, del meravellós coneixement que 
tenia el jove de tot el que contenia, de la lleugeresa dels cavalls, de la 
suavitat  de  la  carreta  anglesa,  del  plaer  de  rodar  a  aquell  pas  per 
damunt de carreteres tan fermes com el marbre, de l’entreteniment que 
els havia promès per al vespre, mentre Olive l’escoltava seriosa i en 
silenci; veié que Verena estava força engrescada; naturalment, després 
de tot el temps que portava amb ella, ja havia après a conèixer aquell  
aspecte. 

—Ha intentat festejar-te, el senyor Burrage? —preguntà per fi la 
senyoreta Chancellor, sense somriure. 

Verena  s’havia  tret  el  barret  per  posar  bé  la  ploma,  i  mentre 
tornava  a  col·locar-se’l  al  cap,  digué,  amb  els  braços  aixecats 
emmarcant-li la cara: 
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—Sí, suposo que aquesta era la seva intenció. 
Olive  esperava  que  li  expliqués  més  coses,  que  li  digués  com 

l’havia tractat ella, com l’havia posat a ratlla, com li havia fet entendre 
que allò havia acabat temps enrere; però com que Verena no li donà 
cap més informació, no insistí, perquè sabia que en una relació com la 
que mantenien elles dues cada banda havia de tenir un gran respecte 
per la llibertat de l’altra. Fins ara mai no havia violat la de Verena, i  
naturalment no començaria ara. A més, amb la petició que ara tenia 
intenció de fer-li, considerava que havia de ser discreta. Es preguntà si 
realment Henry Burrage volia tornar a començar; si la seva mare havia 
actuat  en  interès  seu  quan  les  féu  venir.  Certament,  la  part  bona 
d’aquesta  perspectiva  era  que,  si  se  l’escoltava,  no  podria  escoltar 
Basil Ransom; i Burrage havia dit a la mateixa Olive, la nit anterior,  
quan les  acompanyà al  carruatge,  que encara  esperava demostrar-li 
que  havia  acceptat  el  seu  credo.  Però  tornava  a  assetjar-la  aquell  
neguit antic, la debilitat del desànim, i es preguntava per què en nom 
de Déu Verena havia d’escoltar ningú que no fos Olive Chancellor. Li 
tornava el  neguit  quan la  veia  tan  radiant;  la  mirada  de la  noia  li  
recordava, tal com havia fet mesos abans, que el gran problema era 
aquest  punt  flac  de  Verena,  aquella  única  debilitat,  aquella  petita 
esquerda en la seva personalitat que li havia mostrat, poc després que 
comencessin  a  viure  juntes,  dient  (ho  recordava  gràcies  a  aquella 
impressió  inesborrable  que  li  havia  deixat  la  confessió  de  la  seva 
amiga): “Et diré què és el que et passa; que els homes, en conjunt, no 
et desagraden!” Verena havia respost en aquella ocasió: “Doncs no; no 
em  desagraden  si  són  amables”.  Com  si  una  atrocitat  organitzada 
pogués ser amable! Com més amables eren, més li desagradaven, a 
Olive. Ara, al cap d’una estona, indicà referint-se a Henry Burrage: 

—No està bé de la seva banda, no és correcte, si ja li vas fer notar 
que t’empipava, que et martiritzava, quan era a Cambridge! 

—Ah, no se m’ha notat res —digué Verena alegrement—. Estic 
aprenent  a  dissimular  —afegí  al  cap d’un moment—. Crec  que  és 
convenient. Faig com si tal cosa. 

En aquest moment el gong sonà anunciant el dinar, i les dues noies 
es  protegiren les  orelles,  cara  a  cara;  Verena  amb el  seu somriure 

101



espontani, Olive pàl·lida i pacient. Quan pogueren tornar a sentir el  
que deien, la darrera digué bruscament:

—Com va ser que la senyora Burrage convidés el senyor Ransom a 
la festa? Ell va dir a Adeline que mai no l’havia vista abans. 

—Ah, li vaig demanar jo que li trametés una invitació... després 
que  ella  m’escrivís  per  donar-me  les  gràcies,  quan  vam  decidir 
definitivament que vindríem. Em va demanar a la carta si tenia alguns 
amics a la ciutat a qui desitgés fer arribar una targeta i vaig esmentar 
el senyor Ransom. 

Verena parlà sense dubtar ni un instant, i l’únic senyal de torbació 
que  tingué  fou  aixecar-se  de  la  cadira,  apartant-se  una  mica  de 
l’escrutini d’Olive. Li era fàcil no vacil·lar, perquè estava contenta de 
tenir aquella oportunitat. Volia ser molt planera en tota la relació amb 
la  seva  amiga  i  és  evident  que  tot  deixaria  de  ser  planer  quan 
comencés a amagar-li  coses.  Podia,  si  més no,  amagar-li  el  mínim 
possible,  i  se sentí  com si  estigués esmenant  una negligència quan 
contestà la pregunta d’Olive amb tanta rapidesa. 

—Mai no m’ho havies dit, això —indicà la senyoreta Chancellor 
abaixant el to. 

—No volia.  Sé que no t’agrada aquest  home, i  vaig pensar que 
t’afligiria. Però també volia que hi fos, que escoltés. 

—Quina importància té? Per què et preocupes per ell? 
—Bé, perquè és tan absolutament contrari a les nostres idees! 
—Com ho saps, Verena? 
En arribar en aquest punt, Verena començà a dubtar. No era tan 

fàcil  com semblava amagar només una mica; semblava ben bé que 
calia explicar-ho tot o deixar-ho tot en secret. La primera alternativa 
se li  havia presentat  ja excessivament dura;  era per això que havia 
acabat confinant l’incident de la visita de Basil Ransom a Monadnoc 
Place a l’àmbit dels pensaments que no havia confiat ni confiaria mai 
a ningú, a deixar-lo com l’únic secret de la seva vida, l’única cosa que 
era ben seva. Estava tan contenta de dir el que podia sense trair-se que 
fins  que  hagué  parlat  no  s’adonà  del  perill  que  Olive  seguís  fent 
preguntes fins a un punt en què, per defensar-se, es veiés obligada a  
servir-se d’una veritable mentida; i al mateix temps s’adonà que, en el 
moment en què el seu secret estava amenaçat, aquest secret se li feia 
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molt  més  car.  Començà  a  pregar  en  silenci  que  Olive  no  insistís; 
perquè seria  odiós,  seria  impossible,  defensar-se  amb una mentida. 
Però mentrestant  havia  de respondre i  ho féu exclamant,  molt  més 
ràpid del que semblen permetre aquestes reflexions que he anotat: 

—Bé,  si  no  ho  pots  conèixer  pel  seu  aspecte!  És  el  típic 
reaccionari! 

Verena anà fins al  mirall  del  tocador per veure si  s’havia posat  
correctament el barret, i Olive s’aixecà lentament, com si no tingués 
gens de pressa de baixar a menjar. 

—Deixa’l ser tan reaccionari com vulgui... per l’amor de Déu, no 
te’n preocupis! —Aquesta fou la rèplica de la senyoreta Chancellor i  
Verena pensà que no deia tot el que tenia al cap. Tenia ganes de baixar  
a dinar, perquè ella, almenys, tenia molta gana. Sospitava fins i tot que 
Olive tenia una idea que li  feia por d’expressar,  de tanta desgràcia 
com podia portar. —Mira, Verena, aquesta no és la nostra vida... no és 
la nostra feina —continuà Olive. 

—Bé, no, no l’és, certament —digué Verena, sense deixar veure, 
en principi, que no entenia què volia dir Olive. Al cap d’un moment, 
però, afegí—: Et refereixes a aquestes relacions socials amb el senyor 
Burrage? 

—No  tan  sols  a  això.  —Després  Olive  preguntà  bruscament, 
mirant-se-la—: Com sabies la seva adreça? 

—La seva adreça? 
—La del senyor Ransom...  perquè la senyora Burrage el pogués 

convidar. 
Durant un moment es miraren fixament. 
—Per una carta que vaig rebre d’ell. 
En sentir aquestes paraules, la cara d’Olive adoptà una expressió 

que féu que la  seva companya caminés  directament  cap a  ella  i  li 
agafés la mà. Però el to que Verena esperava era molt diferent del to 
de sorpresa freda amb què digué: 

—Ah,  manteniu  correspondència!  —Demostrava  un  gran  esforç 
per controlar-se. 

—Em va escriure una vegada... mai no t’ho he explicat —replicà 
Verena somrient. Notà que els ulls estranys i agitats de la seva amiga 
escodrinyaven a molta profunditat; una mica més i arribarien fins al 
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fons de tot. Doncs que hi arribessin, si volien; fet i fet, el seu secret no 
li importava pas tant. Però de moment Verena no s’assabentà del que 
Olive havia descobert, perquè l’única cosa que ara digué fou que ara sí 
que  era  hora  de  baixar.  A  l’escala  agafà  de  bracet  la  senyoreta 
Chancellor i notà que tremolava. 

Naturalment hi havia a Nova York moltes persones interessades en 
el  moviment  i  Olive havia  preparat  per  endavant  moltes  cites,  que 
omplien tota la tarda. Tothom volia conèixer-les i que la resta de la 
gent les conegués, i Verena veié amb quina facilitat podien crear un 
estat  d’ànim favorable,  si  decidien quedar-se a explotar  aquell  filó. 
Molt probablement, tal com deia Olive, no era la seva vida real, la 
gent no semblava agafar-se el moviment amb tanta serietat com ho 
feien  a  Boston;  però  hi  havia  alguna  cosa  en  l’ambient  que 
arrossegava,  i  una  sensació  d’amplitud  i  varietat,  d’infinitat  de 
possibilitats d’una gran ciutat que —Verena amb prou feines sabia si 
confessar-s’ho—  al  capdavall  podia  compensar  l’absència  d’una 
tenacitat com la dels bostonians. És veritat que la gent semblava molt 
desperta  i  no  hi  havia  cap  altre  lloc  on  es  poguessin  rebre  tants 
missatges de felicitació, gràcies a la quantitat de canals d’informació 
que sortien de totes bandes. El nucli principal devia ser el de casa de 
la senyora Croucher, al carrer Cinquanta-sis, on hi hagué una reunió 
informal de simpatitzants, que semblava que no li perdonarien que la 
nit  abans  hagués  parlat  en  un  cercle  amb  el  qual  no  tenien  cap 
contacte. Certament, eren molt diferents del grup a qui s’havia dirigit 
a casa de la senyora Burrage, i Verena deixà escapar un sospir lleuger, 
inaudible,  que  expressava  una  certa  impotència,  quan  pensà  que 
aquest món era ben gran i complicat, amb una mica de tot. Hi hagué 
una petició generalitzada que repetís el discurs en una atmosfera més 
favorable;  ella  respongué  que  era  Olive  qui  s’ocupava  dels 
compromisos i que, com que el discurs havia estat dedicat a atreure 
gent  de  fora  el  moviment,  potser  pensaria  que  les  amigues  de  la 
senyora Croucher es trobaven en un nivell més alt. Anava amb tanta 
precaució perquè veié que Olive ara feia mans i mànigues per sortir de 
la ciutat; no volia dir res que les lligués. Quan, abans de dinar, s’adonà 
que tremolava d’aquella manera, li féu angúnia constatar fins a quin 
punt depenia d’ella la seva amiga i com arribaria a sofrir amb la més  
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petita  desviació.  Després que hagueren sortit  a  encetar  la ronda de 
compromisos, la primera cosa que Verena digué en el carruatge (Olive 
n’havia llogat un per a tots els dies, seguint la seva manera de fer més 
liberal) fou que la seva correspondència amb el senyor Ransom, tal  
com l’havia  anomenada la  seva amiga,  havia  consistit  en una  sola 
carta.  Ja era ben curta!  Li havia arribat  feia un mes llarg.  Olive ja 
sabia que rebia cartes d’homes; no veia per què havia de donar tanta 
importància a aquesta. La senyoreta Chancellor anava amb l’esquena 
recolzada,  molt  quieta,  molt  greu,  amb  el  cap  a  la  superfície 
encoixinada, girant cap a la noia només els ulls. 

—Ets  tu  qui  hi  dóna  importància;  si  no  fos  així,  me  n’hauries 
parlat.

—Sabia que no t’agradaria... perquè ell no t’agrada. 
—No penso en ell —digué Olive—; no és res per a mi. —Després 

afegí de sobte—: Has vist mai que tingui por d’encarar-me a allò que 
no m’agrada? 

Verena no podia pas dir que ho hagués vist, però no era just que 
Olive parlés  com si  resultés  fàcil  explicar-li  una cosa semblant;  la 
manera d’estar allí, blanca i defallida, com un animal ferit, demostrava 
prou el contrari.

—Tens una capacitat tan terrible de sofriment! —respongué al cap 
d’un moment. 

La senyoreta Chancellor no hi féu cap rèplica, de moment; però al 
cap d’una mica digué, amb la mateixa actitud: 

—Sí, tu series capaç d’aconseguir-ho. 
Verena li agafà la mà i la sostingué una estona. 
—No ho faré mai; abans haig de patir molt jo. 
—Tu no estàs feta per patir... estàs feta per gaudir —digué Olive 

en  un  to  molt  semblant  al  que  havia  usat  per  dir-li  que  el  que  li  
passava a ella era que, en conjunt, els homes no li desagradaven; un to 
que implicava que el contrari hauria estat molt més natural i qui sap si 
força més elevat. Potser ho hauria estat, però Verena era incapaç de 
rebatre l’acusació; se n’adonà tot mirant per la finestra del carruatge la 
ciutat alegre i divertida, on els individus semblaven tan nombrosos, 
l’animació tan immensa, les botigues tan brillants, les dones vestides 
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d’una manera tan sorprenent; sabia que aquestes coses li estimulaven 
la curiositat, li feien batre els polsos més ràpidament. 

—Bé, suposo que no puc presumir-ne —indicà tornant a Olive la 
mirada amb la seva tendresa natural, la seva gràcia indiscutible. 

Aquesta jove dama aixecà la mà fins als seus llavis; la deixà allí un 
moment;  el  moviment  semblava  dir:  “Essent  tan  divinament  dòcil, 
com  puc  evitar  el  terror  de  perdre’t?”  Però  aquesta  idea  quedà 
implícita i les paraules que Olive pronuncià mentre el carruatge seguia 
el seu camí foren unes de diferents. 

—Verena, no entenc per què et va escriure. 
—Em va escriure perquè li agrado. Potser diràs que no entens per 

què li agrado —continuà la noia rient—. Li vaig agradar la primera 
vegada que em va veure. 

—Ah, aquella vegada! —murmurà Olive. 
—I encara més la segona. 
—T’ho va dir a la carta? —demanà la senyoreta Chancellor. 
—Sí,  estimada,  m’ho va  dir.  Només  que  ho  expressà  amb més 

gràcia. —Verena era molt feliç de dir-ho; una frase escrita per Basil  
Ransom justificava plenament les seves paraules. 

—Ho vaig intuir... ho vaig preveure! —exclamà Olive tancant els 
ulls. 

—Em pensava que havies dit que no et desagradava. 
—No és que em desagradi... és que em causa pànic. Això és tot el 

que hi ha entre vosaltres? 
—Però,  Olive  Chancellor,  què  et  penses?  —preguntà  Verena, 

sentint ara clarament la seva covardia. Cinc minuts més tard li digué a 
Olive que, si això l’havia de fer contenta, marxarien de Nova York 
l’endemà, sense restar-hi el quart dia; i tan aviat com ho hagué fet, se 
sentí millor, especialment quan veié la cara d’agraïment que feia Olive 
per aquesta concessió, l’avidesa amb què l’acceptà dient: 

—Bé, si realment ho creus, que aquesta no és la nostra vida! —Fou 
amb aquestes paraules, i algunes més, i amb un petó insòlitament dèbil 
i indefinit, com si volgués argüir que, al capdavall, un sol dia no tenia 
tanta importància i tanmateix acceptés el sacrifici i n’estigués un xic 
avergonyida,  fou  d’aquesta  manera  que  segellaren  la  retirada 
immediata. Verena no podia tancar els ulls al fet que durant un mes 
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havia estat menys sincera, i si volia fer penitència, escurçar els dies 
d’esbarjo a Nova York, fins i tot si això li feia perdre Basil Ransom 
definitivament, li era més fàcil que explicar a Olive, precisament ara,  
que la carta no ho era tot, que hi havia hagut una llarga visita, una 
xerrada i un passeig tots dos junts, i que ho havia ocultat durant tantes 
setmanes. I, fet i fet, quina importància tenia perdre’l? Que potser era 
gaire agradable, conversar amb un home que només intentava fer-li 
veure (i Verena no podia entendre per què hi tenia tant interès} que la 
considerava completament desassenyada? Olive la portà d’un lloc a 
l’altre i acabà oblidant-ho tot menys l’hora que era i la magnitud i la 
varietat de Nova York, i la diversió que representava anar per totes 
bandes en un carruatge amb coixins de seda, conèixer cares noves, 
noves demostracions de curiositat i simpatia, noves garanties de ser 
observada  i  seguida.  Barrejat  amb  això  hi  havia  el  record  alegre, 
suficient de moment, que a més de tot soparia al Delmonico’s i aniria 
a  l’òpera  alemanya.  En  la  composició  de  Verena  hi  entrava  prou 
epicureisme  per  fer-li  fàcil,  en  certes  condicions,  viure  tan  sols  el 
moment.

XXXI

Quan tornà amb la seva companya a l’alberg del Carrer Deu trobà 
dos missatges a la taula del rebedor; s’adonà que un anava dirigit a la 
senyoreta Chancellor i l’altre era per a ella. Les lletres eren diferents, 
però les reconegué totes dues. Olive venia darrere d’ella, era a l’escala 
dient-li al cotxer que els enviés un altre carruatge al cap de mitja hora 
(només els quedava el temps just de vestir-se); així que l’únic que féu 
va ser apropiar-se del seu missatge i pujar a la cambra. Mentre ho feia,  
pensà que durant tota l’estona havia sabut que l’hi trobaria i se sentí  
culpable d’una certa deslleialtat, d’una hostilitat premeditada, pel fet 
de no haver estat preparada a rebre’l. Voltar per Nova York tota la 
tarda i  oblidar que venien problemes no alterava la realitat  que els 
problemes  existien  i  que  podien  arribar  a  fer-se  considerablement 
grans, fins al punt de no resoldre’s simplement marxant cap a Boston. 
Mitja hora més tard, mentre enfilava la Cinquena Avinguda amb Olive 
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(hi havia tanta gent, aquell dia!), allisant-se els guants, desitjant que el  
seu ventall  fos una mica més bonic i  demostrant,  per l’alegria i  la 
familiaritat amb què contemplava els carrers il·luminats artificialment, 
que per moltes teories que es poguessin formular sobre la gènesi del 
seu talent i de la seva manera de ser, la sang dels Tarrant, d’aquells 
seguidors  de  conferències  i  caminadors  nocturns,  li  corria 
decididament  per  les  venes;  mentre  totes  dues  es  dirigien,  tal  com 
deia, al cèlebre restaurant, a la porta del qual el senyor Burrage havia 
promès esperar el carruatge, Verena trobà un to de veu prou alegre i 
natural per comentar a la seva amiga que el senyor Ransom l’havia 
anada a visitar mentre eren fora i havia deixat un missatge amb molts 
compliments per a la senyoreta Chancellor. 

—És ben bé cosa teva, estimada —respongué Olive, amb un sospir 
malenconiós i apartant els ulls de la perspectiva del Carrer Catorze 
(que travessaven en aquell moment i on hi havia molta agitació) per 
dirigir-los a l’estranya barrera que formava el ferrocarril elevat. 

A Verena no li venia gens de nou que Olive, tot i que la gran lluita 
de la seva vida era per la justícia, no aconseguís abastar-la en alguns 
casos particulars; i va fer el pensament que ja no era a temps de dir, tal 
com havia  fet,  que  les  cartes  de  Basil  Ransom eren  un  problema 
únicament de la seva destinatària. ¿No se l’havia fet seu, el problema, 
durant  el  passeig  d’aquella  tarda?  Verena  decidí  ara  que  la  seva 
companya sentiria tot el que hi havia per sentir en relació a la carta; es  
preguntà  si,  dient-li  ara  més  del  que  li  interessava  saber,  no 
compensaria la informació que no havia rebut la vegada anterior. 

—La portava escrita a sobre, per si jo era fora. Em vol veure demà, 
diu que té moltes coses per dir-me. Proposa una hora; diu que espera 
que no em resulti inconvenient veure’l per allà les onze del matí; creu 
que  no  puc  tenir  cap  altre  compromís  tan  d’hora.  Naturalment,  el 
nostre retorn a Boston ho impedeix —afegí Verena amb serenitat. 

La  senyoreta  Chancellor  no  digué  res  de  moment;  després 
respongué: 

—Sí, si no el convides a venir amb tu al tren. 
—Però,  Olive,  que  disgustada  estàs!  —exclamà  Verena 

sincerament sorpresa. 
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Olive no podia  justificar  el  disgust  dient  que la seva companya 
havia parlat com si estigués decepcionada, perquè Verena no ho havia 
fet. Per tant indicà senzillament: 

—No veig què pot tenir per dir-te... que valgui la pena de sentir. 
—Sí, naturalment, és de la banda contrària. Ho té ficat al cervell! 

—digué  Verena  amb  una  rialla  que  semblava  relegar-ho  tot  a  la 
categoria de les coses menys importants. 

—Si ens quedàvem, el veuries... a les onze? —demanà Olive. 
—Per què ho preguntes, si saps que ho he deixat córrer? 
—Ho consideres un sacrifici tan terrible? 
—No —digué Verena de molt  bon humor—; però confesso que 

sento curiositat. 
—Curiositat? Què vols dir? 
—Bé, de sentir la banda contrària. 
—Oh, Déu meu! —murmurà Olive girant la cara cap a ella. 
—Cal que recordis que no l’he sentida mai. —I Verena somrigué 

en resposta a la mirada trista de la seva amiga. 
—Vols sentir totes les infàmies que corren pel món? 
—No,  no  és  això;  però  com  més  parlés,  més  oportunitats  em 

donaria. Crec que estic en condicions d’enfrontar-m’hi. 
—La vida és massa curta! Deixa’l tal com està.
—Bé —continuà Verena—, n’hi ha molts a qui no m’ha interessat 

fer canviar d’opinió, molts en qui hauria d’haver estat més interessada 
que  no  pas  en  ell.  Però  fer-lo  cedir  a  ell  en  dos  o  tres  punts...  
m’agradaria més que qualsevol altra cosa que hagi fet. 

—No tens  per  què  entrar  en  una  lluita  desigual;  i  en  seria,  de 
desigual, amb el senyor Ransom. 

—La desigualtat consistiria a tenir la raó de la meva banda. 
—Què  representa  això...  per  a  un  home?  Per  què  els  ha  estat 

donada la brutalitat, si no és per compensar-ho? 
—No crec que sigui brutal; m’agradaria veure-ho —digué Verena 

alegrement. 
Els  ulls  d’Olive  s’entretingueren  un  moment  mirant-li  els  seus; 

després se n’allunyaren, dirigits d’una manera vaga, sense mirar res, a 
través de la finestra del carruatge, i Verena féu la reflexió que no tenia 
pas  l’aspecte  d’anar  a  sopar  al  Delmonico’s.  Com  s’arribava  a 
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preocupar per tot i que tràgica era la seva naturalesa! Que desficiosa, 
suspicaç  i  exposada  a  tot  d’influències  subtils!  Durant  la  llarga 
intimitat  que  havien  mantingut,  Verena  havia  arribat  a  venerar  la 
major  part  de  les  peculiaritats  d’Olive;  eren  una  prova  de  la  seva 
profunditat i devoció, i estaven tan relacionades amb el que hi havia 
en ella de noble, que rarament induïen a criticar-les per separat. Però 
ara, de cop i volta, la vehemència d’Olive començà a guardar tan poca 
harmonia amb l’esquema de l’univers com si hagués estat una serra 
oscada;  i  estigué ben contenta de no haver-li  explicat  l’aparició de 
Basil  Ransom per  Monadnoc Place.  Si  es  preocupava tant  pel  que 
sabia, com no s’hauria preocupat per la resta! En aquell temps Verena 
estava convençuda que la seva coneixença amb el senyor Ransom era 
la més passatgera, superficial i banal de totes les relacions possibles. 

Aquell  vespre  Olive  Chancellor  observà  Henry  Burrage  molt 
atentament;  tenia  una  raó  especial  per  fer-ho,  i  durant  les  hores 
següents la font  del  seu entreteniment va ser  molt  menys el petit  i 
exquisit  banquet  que  presidí  aquest  prosèlit  insidiós  en  una  sala 
lluminosa de l’establiment, on els cambrers francesos anaven d’una 
banda a l’altra per damunt de gruixudes catifes i on els grups de les 
taules properes estimulaven la curiositat i els comentaris, o fins i tot  
ho fou menys la música magnífica de Lohengrin, que no pas un procés 
secret de comparació i verificació que ara s’explicarà al lector. Com 
que potser s’ha llançat un cert descrèdit sobre la seva imparcialitat, és 
un plaer poder dir que, en tornar de l’òpera, féu un pas dictat per una 
sincera consideració de justícia;  la consideració de la rapidesa amb 
què Verena li havia parlat del missatge que havia deixat Basil Ransom 
aquella tarda. S’emportà Verena a la seva cambra. La noia, durant el 
camí de tornada al Carrer Deu, havia parlat només de la música de 
Wagner, dels cantants, de l’orquestra, de la immensitat de l’edifici, del 
grandíssim plaer que havia experimentat. Olive veia fins a quin punt 
podia arribar a afeccionar-se a Nova York, on hi havia més possibilitat 
d’obtenir aquest plaer. 

—El senyor Burrage ha estat amabilíssim amb nosaltres... ningú no 
podria haver estat més considerat —digué Olive; i enrogí una mica 
davant la mirada amb què Verena rebé aquesta mostra de gratitud de 
la senyoreta Chancellor en relació a un home. 
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—Estic molt contenta que n’hagis tret aquesta impressió, perquè 
crec que nosaltres hem estat una mica grolleres amb ell —el nosaltres 
de  Verena  era  angelical—.  Ha  estat  particularment  atent  amb  tu, 
estimada;  a  mi  m’ha  deixat  de  banda.  Et  mirava  molt  tendrament. 
Estimada Olive, si ets tu qui et cases... —i la senyoreta Tarrant, que 
estava  de  bon humor,  abraçà  la  seva  companya  per  aturar la  seva 
pròpia facècia. 

—Vol que et quedis, en tot cas.  Això encara no s’ho han tret del 
cap —indicà Olive, girant-se cap a un calaix del qual tragué una carta. 

—I doncs, t’ho ha dit ell? A mi no me n’ha dit res més. 
—Quan hem arribat aquesta tarda, he trobat aquest missatge de la 

senyora Burrage. Seria millor que el llegissis. —I allargà el document 
obert a Verena. 

El propòsit d’aquest paper era dir que la senyora Burrage no podia 
resignar-se a perdre’s la visita de Verena, amb la qual havien comptat 
tant ella com el seu fill. Estava segura d’aconseguir que resultés tan 
interessant per a la senyoreta Tarrant com ho seria per a ells. A més,  
ella, la senyora Burrage, considerava que no havia pogut sentir ni la 
meitat del que volia saber sobre les idees de la senyoreta Tarrant, i  
n’hi havia tants d’altres que havien assistit al discurs i havien anat a  
veure-la aquella tarda (sense perdre ni un minut, tal com la senyoreta 
Chancellor  podia  veure)  per  demanar-li  com  ho  podien  fer  per 
conèixer aquestes idees més profundament... com podien tenir accés a 
la bella conferenciant per fer-li preguntes sobre alguns detalls. Per tant 
esperava que, fins i tot en el cas que les dues dames no tinguessin 
possibilitat  d’alterar  la  decisió  sobre  la  visita,  poguessin  almenys 
trobar  la  manera  de  fer  una  estada  prou  llarga  per  permetre-li 
organitzar una trobada informal per a alguns d’aquells pobres esperits 
àvids. No podria almenys parlar-ne amb la senyoreta Chancellor? No 
podria  veure-la  l’endemà  i  demanar-li  el  gran  favor  que  aquesta 
entrevista tingués lloc a casa de la senyora Burrage? Li havia de dir  
una  cosa  molt  particular  en  relació  a  la  qual  era  aconsellable  una 
perfecta intimitat, i la senyoreta Chancellor havia de reconèixer que 
aquesta intimitat estaria més assegurada sota el sostre de la senyora 
Burrage.  D’acord  amb això,  enviaria  el  seu  carruatge  a  recollir  la  
senyoreta  Chancellor  a  qualsevol  hora  que  a  aquesta  li  resultés 
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convenient.  Creia realment que una conversa satisfactòria podia ser 
molt profitosa. 

Verena  llegí  aquesta  carta  amb  molta  lentitud;  li  semblava 
misteriosa i li confirmava la idea que havia rebut la nit abans; la idea 
que  no  s’havia  format  una  opinió  gaire  correcta  d’aquella  dona 
intel·ligent,  mundana  i  curiosa  quan  aquesta  visità  Cambridge  i  la 
conegueren a les habitacions del seu fill. Tot tornant la carta a Olive 
digué: 

—Per això ell no feia cara de creure que ens n’anéssim realment 
demà. Sap que ella ha escrit això i es pensa que ens retindrà. 

—Doncs, si jo ara digués que podria ser... em consideraries molt 
voluble? 

Verena la fità amb tota la seva franquesa i li resultà tan estrany que 
ara Olive es volgués quedar, que la curiositat per entendre’n el motiu 
emmascarà durant algun moment l’alegria per la notícia. Però aquesta 
arribà al cap d’un instant i digué, amb gran honestedat: 

—No  cal  que  se  m’emportis  per  mantenir  la  coherència.  Seria 
absurd que fes veure que no m’agrada ser aquí. 

—Penso que potser hauria de veure-la. —Olive actuava amb molta 
consideració. 

—Ha de ser magnífic tenir un secret amb la senyora Burrage! —
exclamà Verena. 

—No serà un secret per a tu. 
—Estimada,  no  cal  que  m’ho  expliquis,  si  no  vols  —continuà 

Verena,  pensant  en  les  coses  que  sabia  ella  i  que  no  li  havia 
comunicat. 

—Em pensava  que  el  nostre  pla  era  compartir-ho  tot.  El  meu, 
almenys, ho era. 

—Au, no parlis de plans! —exclamà Verena, bastant tristament—. 
Fixa’t, si ens hem de quedar demà, quina ximpleria haver-ne fet cap! 
En la  carta  hi  ha  més  coses  de  les  que diu  —afegí,  mentre  Olive 
semblava estudiar en la seva cara els pros i els contres de fer aquella  
concessió a la senyora Burrage, cosa força desagradable. 

—Hi  he  pensat  tot  el  vespre...  i  si  ara  hi  estàs  d’acord,  ens 
quedarem. 
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—Quin  humor  que  tens!  Tota  l’estona,  amb aquells  platets  tan 
bons, amb el Lohengrin! Com que jo no hi he pensat gens, ets tu qui 
ho ha de decidir. Ja saps que no sóc exigent. 

—¿I aniries amb la senyora Burrage, i t’hi quedaries, al capdavall, 
si em digués alguna cosa que m’ho fes considerar convenient? 

Verena esclafí a riure: 
—Ja saps que aquesta no és la nostra vida real! 
Olive no digué res durant un moment; després respongué: 
—No creguis que ho puc oblidar.  Si parlo de fer una desviació, 

només  és  perquè  de  vegades  em sembla  que,  potser,  al  capdavall, 
quasi tot és millor que la forma que pot prendre en nosaltres la realitat. 
—Això sonava lleugerament obscur,  a  més de molt  malenconiós,  i 
Verena se sentí alleujada quan la seva companya indicà, al cap d’un 
moment—:  Em  deus  trobar  estranyament  inconseqüent.  —Això  li 
donava l’oportunitat de respondre, tranquil·litzadora:

—Per què? No et pensis que espero veure’t sempre aferrada a la 
mateixa opinió! Em quedaré una setmana amb la senyora Burrage, o 
quinze dies, o un mes, o el que et sembli —prosseguí—; qualsevol 
cosa que et sembli bé de dir-li després que l’hagis vista. 

—M’ho deixes tot per a mi? No m’ajudes gaire! —digué Olive. 
—Ajudar-te a què? 
—Ajudar-me a ajudar-te a tu. 
—No  vull  cap  ajuda;  ja  sóc  prou  forta!  —exclamà  Verena 

alegrement. Al cap d’un instant demanà en un to en part còmic i en 
part commovedor—: Estimada col·lega, per què em fas dir aquestes 
coses tan pretensioses? 

—I  si  et  quedes...  ni  que  sigui  només  demà...  estaràs...  molta 
estona... amb el senyor Ransom? 

Amb una disposició tan gran per a la ironia com tenia Verena en 
aquell moment, podria haver trobat un nou motiu d’hilaritat en el to 
tremolós i dubitatiu amb què Olive li féu aquesta pregunta. 

Però  no  tingué  aquest  efecte;  produí  la  primera  manifestació 
d’impaciència —la primera, literalment, i la primera nota de retret— 
que hi havia hagut en el curs de la seva notable intimitat. El color li  
pujà a les galtes i, durant un instant, els seus ulls semblaren humitejar-
se. 
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—No sé què penses sempre, Olive, ni per què sembles incapaç de 
confiar en mi. No ho has fet, des de bon principi, pel que fa als homes. 
Potser aleshores tenies raó, no dic pas que no; però pots estar segura 
que ara és molt diferent. No crec que calgui sospitar tant de mi. Per 
què et comportes com si calgués vigilar-me, com si volgués escapar-
me corrent amb tots els homes que parlen amb mi? Em pensava que 
havia  demostrat  que  això  és  ben  lluny  de  la  meva  intenció.  Em 
pensava que a hores d’ara havies descobert que sóc seriosa; que he 
destinat la meva vida; que hi ha alguna cosa que estimo tant, que no es 
pot expressar.  Però tu tornes a començar, cada vegada...  no em fas 
justícia. Ho haig d’agafar tot tal com ve. No haig de tenir por. Creia 
que estàvem d’acord que ens calia fer la nostra tasca enmig del món, 
enfrontant-nos a tot, seguint recte, suportant sempre el que calgui. I 
ara que tot ens obre les portes d’una manera tan magnífica i la victòria 
s’enfila a les nostres banderes, trobo estrany que dubtis de mi, que 
vinguis  a  suposar  que  no  estic  més  compromesa  que  mai  amb els 
nostres vells somnis. Et vaig dir la primera vegada que et vaig veure 
que podia renunciar, i avui que conec, potser millor que abans, què vol 
dir això, estic disposada a tornar-ho a dir. Que puc fer-ho, que vull fer-
ho!  Però  com,  Olive  Chancellor  —exclamà  Verena,  panteixant  un 
moment per l’eloqüència, i per l’empenta d’una idea culminant—, no 
has descobert a hores d’ara que ja he renunciat? 

El costum de parlar en públic, la preparació, la pràctica que li havia 
estat  imbuïda  feien  possible  a  Verena  desplegar  un  seguit  de 
declaracions,  encara  que  fos  en  interès  personal,  amb  un  efecte 
colpidor  i  persuasiu  al  màxim.  Olive  ho  sabia  perfectament  i  es 
mantingué, mentre la noia descabdellava una darrere l’altra les seves 
frases tendres de protesta, en la mateixa actitud d’atenció extàtica que 
tenia el costum de dedicar-li des dels bancs de l’auditori. Mirà Verena 
fixament, notà que s’havia traslladat a les seves profunditats, que era 
exquisidament apassionada i sincera, que era una donzella tremolosa, 
pura, consagrada a la seva missió; que realment havia renunciat, que 
totes  dues  es  trobaven segures  i  que la  seva injustícia  i  manca de 
delicadesa  havien  estat  molt  grans.  S’atansà  a  ella  lentament,  la 
prengué  en  braços  i  li  féu  un  petó  silenciós.  Verena  s’adonà  que 
l’havia convençuda.

114



XXXII

L’hora que proposà Olive a la senyora Burrage, en una nota que 
envià d’hora l’endemà al matí, per a l’entrevista a la qual accedí fou 
les dotze en punt del migdia; escollí aquest moment del dia en previsió 
de moltes  altres  ocupacions.  Indicà en la  nota  que no volia  que li 
enviessin cap carruatge, i aguantà empentes i sacsejades mentre anava 
per la Cinquena Avinguda en un dels òmnibus sondrollants i  plens 
d’estrèpit  que circulen per aquesta via de comunicació.  Una de les 
raons que tenia per preferir  les dotze del migdia era que sabia que 
Basil Ransom aniria al Carrer Deu a les onze, i (com que suposava 
que no tenia intenció de quedar-s’hi tot el dia) així tindria temps de 
veure’l arribar i anar-se’n. Hi havia hagut, la nit abans, un acord tàcit 
entre totes dues segons el qual Verena estava ben decidida a admetre 
la  visita  i  que aquest  comportament  resultaria  molt  més digne que 
eludir-la. Aquesta manera d’enfocar-ho havia passat de l’una a l’altra 
durant l’abraçada muda que ja he descrit i que tingué lloc abans que se 
separessin a la nit. Poc abans de les dotze, Olive, sortint de la casa, 
observà el saló comú, gran i assolellat on, el matí, amb tots els marits 
absents durant tot el dia i les vídues i les solteres a la ciutat, un jove 
que desitgés mantenir una discussió amb una dama gaudiria de tots els 
avantatges pel que fa a terreny disponible. Basil Ransom encara hi era; 
ell i Verena, amb tot l’espai per a ells dos sols, eren drets en el racó de 
l’obertura  de  la  finestra,  d’esquena  a  la  porta.  Si  s’havia  aixecat, 
potser era perquè se n’anava, i Olive, tornant a tancar la porta amb 
suavitat, esperà una mica al rebedor, preparada a anar-se’n cap a la 
part posterior de la casa si el sentia sortir. No li arribà, però, cap so;  
aparentment,  sí  que  tenia  intenció  de  quedar-s’hi  tot  el  dia,  i  l’hi 
trobaria quan tornés. Sortí de la casa, sabent que se la miraven des de 
la  finestra  mentre baixava els  esglaons,  però sentint  que no podria 
suportar veure la cara de Ransom. Mentre caminava, evitant mirar-los, 
cap a la Cinquena Avinguda, per la banda del sol, amb prou feines 
s’adonà de la bellesa del dia, del temps perfecte, tot tenyit i inundat de 
primavera, que de vegades baixa a Nova York quan els vents de març 
s’han calmat; estava completament lliurada al record d’aquell moment 
en  què  ella  mateixa  havia  estat  al  costat  d’una  finestra  (la  segona 
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vegada que ell va anar a veure-la a Boston) i havia contemplat Basil  
Ransom allunyant-se amb Adeline —amb Adeline,  que aleshores li 
havia semblat capaç de subjectar-lo, però que s’havia revelat tan inútil  
en aquest  aspecte com en tots els  altres.  Recordava la fantasia que 
s’havia  permès  mentre  mirava  la  parella  travessant  el  carrer  junts,  
rient i parlant, i com semblava alçar una barrera contra les pors que ja  
llavors –de manera ben estranya— l’obsessionaven. Ara que ho veia 
tan infructuós, i que Verena, a més, havia esdevingut tan important, 
n’estava  força  avergonyida;  se  sentia  còmplice,  ni  que  fos 
remotament,  de  les  raons  per  les  quals  la  senyora  Luna  li  havia 
explicat tantes mentides, i en això no hi podia haver res d’elevat. Pel  
que fa a les altres raons que havien fet que la seva inquieta germana 
fracassés i el senyor Ransom seguís el seu propi camí, naturalment a 
la senyoreta Chancellor no li agradava pensar-hi. 

Si s’havia preguntat què era el que la senyora Burrage tenia tantes 
ganes  de dir-li,  hagué d’esperar  una  estona  per  treure’n l’entrellat. 
Durant aquest temps, estigué asseguda en una saleta força bonica, amb 
flors, peces de ceràmica i quadrets francesos, i observà com la seva 
amfitriona  donava  voltes  al  tema  amb  una  vaguetat  que  intentava 
dissimular. Olive la considerava una persona que mai demanaria un 
favor de bon grat, especialment a una partidària de les noves idees; i 
això era evidentment el que s’estava preparant. Ja n’havia demanat un, 
però l’havia pagat generosament; el missatge de la senyora Burrage 
que trobà Verena esperant-la al Carrer Deu, quan hi arribà, contenia el 
xec més gran que aquesta noia havia rebut mai per una conferència. 
La  petició  que  es  feia  esperar  també  seria  en  relació  a  Verena,  
evidentment; i Olive s’adonava per ella mateixa que el fet que la seva 
amiga  acceptés  diners  no  feia  pas  més  fàcil  a  la  senyora  Burrage 
acomplir el seu propòsit. Ara ja estava avesada a agafar els diners que 
li  arribaven així  (perquè,  quan li  arribaven a Verena,  era com si  li 
arribessin a ella, també); el diner era una font de poder enorme, i si es 
volia atacar el mal amb tota mena d’armes a la mà, calia alegrar-se de 
comptar  amb tots  els  recursos  necessaris  per  a  la  guerra.  La  seva 
amfitriona li queia més bé aquell matí que no ho havia fet abans; tenia 
més que mai l’aire de deixar de banda entre elles dues tota mena de 
sentimentalismes  i  criteris;  això  només  podia  ser  afalagador  per  a 
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Olive  mentre  fos  la  senyora  Burrage  qui  fes  cada  un  dels  passos, 
mentre  que  la  visitant  seia  immòbil  i  la  contemplava.  Tenia  una 
manera  lúcida,  intel·ligent  i  franca  de  travessar  distàncies  enormes 
amb molt poques paraules, com ara quan indicà: 

—Bé, doncs, queda acordat que vindrà i restarà fins que se’n cansi. 
Res de tot això no havia quedat acordat, però Olive aquesta vegada 

ajudà la senyora Burrage més del que es pensava dient: 
—Per  què  voleu  que  us  visiti,  senyora  Burrage?  Per  què  voleu 

freqüentar-la? No esteu al corrent que el vostre fill, fa un any, tenia  
ganes de casar-s’hi? 

—Estimada senyoreta Chancellor, això és justament del que volia 
parlar-vos. Estic al corrent de tot;  no crec que mai hagueu conegut 
ningú que estigués al corrent de més coses que jo. —I Olive ho hagué 
de creure, perquè la senyora Burrage, somrient, mantingué ben alt el 
cap intel·ligent,  orgullós,  afable,  el  cap de persona triomfadora.  —
Sabia fa un any que el meu fill estava enamorat de la vostra amiga, sé 
que n’ha continuat estant des d’aleshores i sé, en conseqüència, que 
avui li agradaria casar-se amb ella. Gosaria afirmar que a vós no us 
agrada gens la idea que ella es casi; trencaria una amistat que, per a 
vós,  resulta  tan  interessant  —Olive  es  preguntà  per  un  moment  si 
havia estat a punt de dir “tan lucrativa”—. És per això que jo dubtava, 
però donat que esteu disposada a parlar-ne, això és precisament el que 
em convé. 

—No sé què en podem treure —digué Olive. 
—Com ho podem saber, sense intentar-ho? Mai no abandono una 

cosa fins que me l’he mirada des de tots els punts de vista possibles. 
Fou  tanmateix  la  senyora  Burrage  la  que  parlà  la  majoria  del 

temps;  Olive  només  intercalava  de  tant  en  tant  alguna  pregunta, 
alguna protesta, alguna correcció, alguna exclamació tenyida d’ironia. 
Res de tot això no frenà la seva amfitriona ni la desvià del seu camí;  
Olive veia cada vegada més que desitjava agradar-li,  guanyar-se-la, 
llimar els punts de fricció, fer-los-hi veure des d’un punt de vista nou i 
original. Era molt intel·ligent i (Olive ho descobrí de mica en mica) 
estava totalment mancada d’escrúpols, però no creia que ho fos prou, 
d’intel·ligent, per aconseguir el que s’havia proposat.  Es tractava ni 
més ni menys de convèncer-la, en primer lloc, que ella i el seu fill eren 
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partidaris  ardents  del  moviment  al  qual  havia  consagrat  la  vida  la 
senyoreta Chancellor. Però com s’ho podia creure Olive, si veia a quin 
tipus de gent pertanyia la senyora Burrage, una gent que la mateixa 
Natura  havia  girat  d’esquena  a  tot  el  que  hi  hagués  d’honrat  i  
encaminat  al  progrés?  La  gent  com  la  senyora  Burrage  vivia  i 
prosperava  gràcies  als  abusos,  els  prejudicis,  els  privilegis,  els 
costums cruels i petrificats del passat. Cal afegir, tanmateix, que si la  
seva amfitriona era una farsant, Olive no n’havia trobada cap que la 
disgustés menys; era una farsant tan brillant, tan genial, tan artística,  
tan temerària en la seva perfídia, tan decidida a subornar-la si no podia 
enganyar-la!  Semblava  oferir  a  Olive  tots  els  reialmes  de  la  terra 
només que  aquesta  volgués  fer  tot  el  que  tingués al  seu  abast  per 
provocar en la noia un estat d’ànim que la induís a acceptar Henry 
Burrage. 

—Sabem que és a les vostres mans... tot l’afer; que podeu fer el 
que vulgueu. Podríeu decidir-ho demà amb una paraula. —Al principi 
havia dubtat i havia parlat del seu dubte, i podia haver semblat que 
necessitava tot el seu coratge per dir-li d’aquella manera, cara a cara,  
que tenia Verena tan dominada. Però no semblava espantada; només 
semblava  experimentar  una  infinita  llàstima  perquè  la  senyoreta 
Chancellor  no  entenia  els  enormes  avantatges  i  recompenses  que 
obtindria establint una aliança amb la casa Burrage. Olive estava tan 
afectada  per  això,  fins  i  tot  tan  ocupada  pensant  en  què  podrien 
consistir  aquests  misteriosos  beneficis,  i  si  al  capdavall  no podrien 
contenir  una protecció (contra  alguna cosa pitjor),  alguna mena de 
capital del qual ella i Verena podrien fer millor ús, deixant de banda 
mare i fill, quan ja tinguessin elles dues tot el que havien de donar, 
estava  tan  atordida  per  aquesta  visió,  per  la  sensació  de  veure  la 
senyora Burrage amb les mans plenes, impacient, disposada a adular i 
a mostrar-se conciliadora, qualssevulla que fossin els pretextos i les 
pretensions, que restà insensible de moment davant l’estranyesa que 
una  dona  com  aquella  pogués  arribar  a  tenir  autèntiques  ganes 
d’emparentar-se amb els Tarrant. En realitat, la senyora Burrage ho 
havia explicat en part dient que era propi del seu fill aconseguir d’ella 
el que volgués, i que passaria pel que fos per fer-lo més feliç, més bo.  
L’estimava més a ell que a tota la resta del món i li resultava angoixós 
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veure’l sospirar per la senyoreta Tarrant i tot per perdre-la. L’acusació 
que féu a Olive respecte al seu poder fou de tal manera que semblava 
un tribut a la seva força de caràcter. 

—No sé quins tractes us penseu que tinc amb la meva amiga —
replicà Olive amb molta majestuositat—. Farà exactament el que ella 
vulgui, en el cas a què us referiu. És absolutament lliure; parleu com si  
jo fos la seva guardiana! 

Aleshores la senyora Burrage explicà que, naturalment, no volia dir 
que  la  senyoreta  Chancellor  exercís  una  tirania  intencionada,  sinó 
només que Verena sentia per ella una admiració il·limitada, que veia 
les coses a través dels seus ulls, que estava marcada per totes les seves 
opinions,  totes  les  seves  preferències.  Estava  segura  que  si  Olive 
tingués  una  opinió  favorable  del  seu  fill,  la  senyoreta  Tarrant  s’hi 
llançaria immediatament. 

—És ben cert que em podeu preguntar —afegí la senyora Burrage 
somrient— com podeu tenir una opinió favorable d’un jove que es vol 
casar justament amb l’única persona que us interessa que no es casi! 

Naturalment  aquesta  descripció  de  Verena  era  perfectament 
correcta; però a Olive no li resultava agradable que algú se n’adonés 
tan clarament, ni tan sols si aquesta persona ho expressava insinuant 
que no hi havia res en el món que ella no entengués. 

—Sabia el vostre fill que em parlaríeu d’això? —preguntà Olive 
amb bastant de fredor, per eludir el tema de la seva influència sobre 
Verena i de l’estat en què desitjava que romangués. 

—Sí, i tant, pobre noi; ahir vam tenir una llarga conversa i li vaig 
dir que faria el que pogués per ell. Us recordeu d’aquella visita que 
vaig fer a Cambridge, la primavera passada, quan us vaig conèixer a 
les seves habitacions? Aleshores vaig començar a adonar-me per on 
bufava el vent, però ahir vam tenir un veritable  éclaircissement. No 
em va agradar gens, al principi; no em sap gens de greu dir-vos que 
ara...  ara  hi  estic  realment  entusiasmada.  Quan  una  noia  és  tan 
encantadora, tan original com la senyoreta Tarrant, no importa el més 
mínim qui és; ella mateixa construeix el criteri  amb què se l’ha de 
jutjar; es fa la seva pròpia posició. I, a més, la senyoreta Tarrant té tant  
futur! —afegí ràpidament la senyora Burrage, com si fos la darrera 
cosa  que  es  pogués  passar  per  alt—.  Tot  torna  a  ser  com  era;  el 
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sentiment que Henry Burrage intentava creure mort, o almenys a punt 
de morir, s’ha revifat a causa de... amb prou feines sé com anomenar-
ho, però realment se’n pot dir l’efecte inesperadament gran de la seva 
aparició per aquí. El dimecres al vespre va ser realment meravellosa; 
els prejudicis, els convencionalismes, tot el que es pogués pressuposar 
en contra d’ella va haver de caure per terra. Esperava un èxit, però no 
esperava  el  que  ens  vau  oferir  —continuà  la  senyora  Burrage, 
somrient, mentre Olive es fixava en el seu vau—. En poques paraules, 
el  meu  pobre  fill  s’ha  tornat  a  arborar;  i  ara  veig  que  mai  no 
s’interessarà per cap noia com n’està per aquesta. Estimada senyoreta 
Chancellor,  j’en ai pris mon parti, i potser vós ja coneixeu la meva 
manera de fer-ho. No sóc bona per resignar-me, però sóc excel·lent 
per emprendre una follia. No he renunciat, simplement he canviat de 
bàndol.  A  favor  o  en  contra,  haig  de  formar  part  del  conflicte.  
Coneixeu aquesta manera de ser? Henry ha posat l’afer a les meves 
mans,  i  ja  veieu  que  jo  el  poso  a  les  vostres.  Ajudeu-me,  vinga; 
treballem plegades. 

Aquest  discurs  havia  estat  molt  llarg i  explícit  per a la senyora 
Burrage,  que solia usar frases ràpides i  sobreentesos;  devia esperar 
que la senyoreta Chancellor copsés la importància d’aquest fet. El que 
Olive féu, en realitat, va ser preguntar simplement, a tall de rèplica: 

—Per què ens vau demanar que vinguéssim? 
Si la senyora Burrage ara dubtà, fou només durant vint segons: 
—Senzillament perquè estem molt interessats en la vostra tasca. 
—Em sorprèn —digué Olive pensativa. 
—M’atreveixo  a  dir  que  no  ho  creieu;  però  aquest  judici  és 

superficial. Estic segura que ho demostrarem amb l’oferta que fem —
indicà  la  senyora  Burrage  molt  intencionadament—.  Hi  ha  moltes 
noies, sense opinions de cap mena, que estarien encantades de casar-se 
amb el meu fill. És molt intel·ligent i té una gran fortuna. Afegiu-hi 
que és un àngel! 

Això  era  ben  cert,  i  feia  pensar  molt  més  encara  a  Olive  que 
l’actitud d’aquella gent afortunada, que tenia el món tan a la mida dels 
seus  desigs,  era  ben  curiosa.  Però  mentre  seia  allí  se  li  acudí  que 
l’esperit  humà és ben variat,  que la influència de la veritat és molt 
gran i que la vida et dóna sorpreses agradables així com te’n dóna de 
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desagradables.  Comptat  i  debatut,  res  no  obligava  aquella  gent  a 
afeccionar-se de la filla d’un curandero: seria ben absurd extreure-la 
del seu origen amb l’únic propòsit de frustrar-la. A més, el que havia 
observat en el jove amfitrió al Delmonico’s i en l’espaiosa llotja de 
l’Acadèmia de Música, on havien gaudit d’intimitat i tranquil·litat i es 
podien  permetre  murmurar  alguns  mots  sense  que  d’altres 
espectadors, més pendents de l’escenari, giressin el cap, havia canviat 
la consideració que tenia per Henry Burrage, li havia fet pensar que 
l’havia jutjat malament l’any anterior, que estava tan enamorat com ho 
permetien les febles passions de l’època (car, tot i que la senyoreta 
Chancellor creia en el millorament de la humanitat, pensava que corria 
massa aigua per les nostres venes), que la valorava per la raresa, pel  
geni, pel do, i que per tant tindria interès a promoure’l; que era de tan 
bona fusta que la seva muller en faria el que volgués. Naturalment, 
caldria  comptar  amb  la  sogra;  però  si  no  estava  perjurant  d’una 
manera vergonyosa,  la senyora Burrage sentia realment el  desig de 
projectar-se  en  la  nova  atmosfera,  o  almenys  de  ser  generosa 
personalment; així que, ben estranyament, el que més temia Olive no 
era  que aquella matrona decidida,  independent,  difícil  d’irritar  amb 
l’astúcia i al mateix temps amiga de la prosperitat tiranitzés la muller 
del seu fill, sinó més aviat que pogués agafar-li massa afecte. Era un 
temor que es pot descriure com un pressentiment de gelosia. L’àgil 
capacitat  de  percepció  de  la  senyoreta  Chancellor  li  digué  que, 
possiblement,  la  proposta  que  es  presentava  en  aquelles 
circumstàncies  tan  complicades  i  anòmales  era  simplement  una 
oportunitat magnífica, una millora incomparable a totes les que havia 
somiat  per  a  Verena.  Implicava  disposar  d’una  gran  quantitat  de 
diners, molt més gran de la que ella li podia posar a l’abast; implicava 
associar-se amb un parell de persones intel·ligents que simulaven molt 
bé una convicció, tant si la sentien com si no, i que tenien un centenar 
de contactes mundans útils; implicava una mena de pedestal social des 
del qual es podria projectar molt lluny. La capacitat de percepció de 
què he parlat li feia sentir força malestar quan pensava que havia de 
prendre en  consideració un  problema com aquell,  de  travessar  una 
experiència tan penosa. En presència d’una tal eventualitat, la pobra 
noia  se  sentia  impotent  i  abandonada;  només  podia  preguntar-se 
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vagament si en nom del deure se li podia exigir que contribuís a la  
tortura del seu propi esperit. 

—I si ella s’hi casés, com podria estar segura jo que... després... us 
seguiria  important  tant  el  problema  que  ocupa  tots  els  nostres 
pensaments, els d’ella i els meus? —Aquesta fou la pregunta que sorgí 
de la ràpida meditació d’Olive; però, fins i tot a ella, li semblà una  
mica grollera. 

La senyora Burrage s’ho prengué d’una manera admirable: 
—Us  penseu  que  fingim interès,  només  per  atrapar-la?  No  sou 

gaire amable, senyoreta Chancellor; però naturalment us cal anar amb 
molt  de  compte.  Us  asseguro  que  el  meu  fill  m’ha  dit  que  creu 
fermament  que  el  vostre  moviment  és  la  gran  qüestió  del  futur 
immediat,  que ha entrat  en una nova fase (com ho diu ell?),  en el 
terreny de la política pràctica. Pel que fa a mi, no deveu pas suposar 
que  no  vull  tot  el  que  les  dones,  pobres  de  nosaltres!,  puguem 
aconseguir,  ni  que  refusaria  cap  privilegi  ni  cap  avantatge  que 
m’ofereixin! No m’agrada escridassar-me a favor ni en contra de res,  
però tinc la meva pròpia manera (tal com us he dit) de preocupar-
me’n. Si tots els vostres partidaris fossin com jo, us aniria força bé. El  
meu fill m’ha parlat moltíssim de les vostres idees; i encara que només 
les adoptés perquè ell ho fa, ho faria ben fet. Podeu dir que us costa 
veure  Henry  Burrage  seguint  una  esposa  que  faci  conferències  en 
públic; però estic convençuda que han de passar moltes coses (molt 
aviat, a més) que no podem preveure. Henry és un senyor de cap a 
peus i no hi ha cap situació en la qual no es comportaria amb tacte. 

Olive podia veure que era cert que apreciaven moltíssim Verena, i 
li resultava impossible de creure que, si arribaven a fer-se-la seva, no 
la tractarien bé. Li passà pel cap que fins i tot l’aviciarien, l’adularien, 
l’espatllarien,  i  que  el  tracte  que  li  havia  donat  ella  era 
incomparablement sever. Tenia un centenar de protestes, d’objeccions, 
de rèpliques; només la torbava no saber per quina començar.  

—Em penso que no coneixeu el doctor Tarrant i la seva muller —
indicà amb una calma que ella notà carregada d’expectació. 

—Voleu dir que són extremament horribles? El meu fill m’ha dit 
que són força insuportables,  però jo  estic bastant  preparada.  Voleu 
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saber com ens entendríem amb ells? Estimada jove, ho faríem igual 
com ho feu vós! 

Si  Olive  tenia  respostes,  la  senyora  Burrage  també;  en  tingué 
encara una altra quan la seva visitant, reprenent la suposició que tenia 
el poder de fer el que volgués amb Verena, declarà que no sabia per 
què s’havia dirigit a ella, la senyora Burrage, que la senyoreta Tarrant 
era lliure com el vent, que tenia el futur en les seves pròpies mans, 
que, en un afer com aquell, mai no se li podria acudir d’interferir-hi: 

—Estimada  senyoreta  Chancellor,  no  volem  que  hi  interferiu. 
L’única cosa que us demanem és que no hi interferiu. 

—I m’heu fet venir a buscar només per això? 
—Per això i pel que vaig insinuar en el missatge; perquè uséssiu la 

vostra influència sobre la senyoreta Tarrant per fer que vingués a casa 
nostra  una setmana o dues.  Això és  en realitat  el  principal  que us 
demano.  Deixeu-nos-la,  per  un  quant  temps,  i  nosaltres  ens 
encarregarem de la resta. Sona presumptuós... però s’ho passaria bé. 

—No és aquest el seu destí —digué Olive. 
—El que vull dir és que faria una conferència cada nit! —replicà la 

senyora Burrage somrient. 
—Crec que aneu massa enllà. Creieu (encara que feu veure que no) 

que  controlo  els  seus  actes  i,  fins  allà  on  m’és  possible,  els  seus 
desigs,  i  que estic gelosa de les altres relacions que pugui establir.  
Imagino  que  potser  faig  aquesta  impressió,  tot  i  que  això  només 
demostra  que  una  amistat  com  la  nostra  és  ben  poc  compresa, 
demostra que encara és molt superficial —Olive considerà que aquell 
encara era realment històric— la interpretació de molts aspectes de 
l’activitat de les dones, i que la consciència pública necessita molta 
educació en  aquest  respecte.  Si  la  vostra  convicció en  relació a  la 
meva actitud és tal com crec —continuà la senyoreta Chancellor—, 
estic sorpresa que no us adoneu del poc interès que hauria de tenir en 
lliurar-vos la meva... la meva víctima. 

Si en aquest moment haguéssim de veure, amb una simple ullada, 
l’interior de la senyora Burrage (una llibertat a la qual encara no ens 
hem atrevit) sospito que la trobaríem considerablement exasperada pel 
to  de  superioritat  de  la  visitant,  pel  fet  de  veure’s  tractada  de 
superficial per aquella jove eixuta, retreta, obstinada i provinciana. Si 
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Verena li agradava quasi tant com intentava convèncer-ne la senyoreta 
Chancellor, s’adonava que la senyoreta Chancellor li desagradava més 
del que probablement podria revelar-li a Verena. Sens dubte fou en 
part la seva irritació el que la inspirà quan digué, després de dominar-
se una mica per tal de no excedir-se: 

—Naturalment  seria  absurd  considerar  que  la  senyoreta  Tarrant 
troba el meu fill irresistible, especialment després d’haver-lo refusat. 
Però fins en el cas que ella s’obstinés, us consideraríeu prou segura en 
relació a altres homes? 

La manera com la senyoreta Chancellor s’aixecà de la cadira en 
sentir  aquestes  paraules  mostrà  a l’amfitriona que,  si  havia  desitjat 
prendre’s  una  petita  venjança  espantant-la,  l’experiment  havia 
triomfat: 

—A quins altres us referiu? —demanà Olive, dreta en una posició 
molt rígida i mirant cap avall com si fos des d’una gran alçada. 

La senyora Burrage (ja que hem començat a mirar el seu interior, 
podem continuar el procés) no s’havia referit a cap en particular; però 
la  visió instantània  del  ressentiment  de la  noia  il·luminà en el  seu 
cervell  un seguit  d’associacions.  Recordà el  senyor que se  li  havia 
apropat a la sala de música, després de la conferència de la senyoreta 
Tarrant, mentre parlava amb Olive, i a qui aquesta havia dedicat una 
benvinguda molt freda. 

—No em refereixo a cap en concret; però, per exemple, hi ha el  
jove a qui ella em va demanar que enviés una invitació per a la festa, i 
que  em  va  semblar  un  possible  admirador.  —La  senyora  Burrage 
també  s’aixecà;  durant  un  moment  estigué  més  a  prop  de  la  seva 
visitant—.  ¿No  creieu  que  és  demanar  molt  esperar  que  tan  jove, 
bonica,  atractiva,  intel·ligent,  encantadora com és,  sigueu capaç  de 
conservar-la  sempre,  d’excloure  altres  afectes,  de  tallar  de  soca-rel 
una part sencera de la seva vida, de defensar-la contra els perills (si en 
dieu  perills)  a  què  està  exposada  tota  noia  jove  que  no  sigui 
decididament repulsiva? Estimada jove, em pregunto si us podria dir 
quatre mots de consell —la senyora Burrage no esperà fins que Olive 
li hagués respost aquesta pregunta; continuà ràpidament, amb l’aire de 
saber exactament què volia dir i sentint al mateix temps que, tot i que 
hauria pogut dir-ho amb molt bones paraules, com la majoria de coses, 
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ara  no  calia  preocupar-se  gaire  de  les  formes—:  No  intenteu 
l’impossible. Heu aconseguit una cosa bona; no ho espatlleu provant 
d’abusar-ne.  Si  no  accepteu  el  millor,  potser  haureu  d’acceptar  el 
pitjor; si és seguretat el que voleu, em sembla que està més segura 
amb  el  meu  fill  (perquè  amb  nosaltres  ja  sabeu  el  pitjor  que  pot 
passar) que no pas exposant-la a ser presa d’aventurers, explotadors o 
gent que, una vegada s’haguessin emparat d’ella, la farien callar del 
tot. 

Olive deixà caure la mirada; no podia sofrir l’horrible expressió 
que tenia la senyora Burrage de no anar gens desencaminada, la seva 
mirada  d’intel·ligència  mundana,  de  confiança  fruit  d’una  gran 
experiència. Veia que no s’estalviaria res, que hauria d’anar fins a la 
fi, que també hauria de passar per aquest sofriment i, particularment, 
que el consell de la seva amfitriona contenia una saviesa detestable. 
Però sabia que no tenia cap obligació de reconèixer-ho allí i en aquell 
moment; volia anar-se’n, endur-se’n les sàvies paraules de la senyora 
Burrage, afanyar-se cap a algun lloc on pogués estar sola i pensar. 

—No  sé  com  heu  pogut  trobar  correcte  d’enviar-me  a  buscar 
només per dir-me això. No m’interessa en absolut el vostre fill, ni la  
seva vida. —I cenyint-se més el mantell, es girà per anar-se’n. 

—Heu estat  amabilíssima de  venir  —digué  la  senyora  Burrage, 
impertorbable—.  Penseu  en  el  que  us  he  dit;  estic  segura  que  no 
considerareu haver perdut el temps. 

—Tinc moltes  coses  en  què  pensar!  —exclamà Olive  sense  ser 
sincera,  perquè  sabia  que  les  idees  de  la  senyora  Burrage  la 
perseguirien. 

—I digueu-li que si ens vol fer una petita visita,  tota la gent de 
Nova York s’asseurà als seus peus! 

Això era el que Olive volia i, nogensmenys, li semblava una burla 
sentir-ho dir a la senyora Burrage. La senyoreta Chancellor es retirà 
sense donar cap resposta, ni tan sols quan l’amfitriona tornà a declarar 
que  li  estava  molt  agraïda  per  haver  vingut.  Quan arribà  al  carrer 
estava profundament agitada, però no tenia cap sensació de debilitat; 
caminà de pressa, excitada i alarmada, sentint que per dintre es posava 
com un animal furiós, amb el pèl eriçat, pensant que a Verena se li 
havia fet una oferta magnífica i que no hi havia manera de convèncer-
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se que podia guardar silenci. Naturalment, si a Verena la temptés la 
idea d’acceptar una relació estreta amb els Burrage, el perill que Basil 
Ransom s’emparés d’alguna manera d’ella deixaria de ser imminent. 
Això era el que tenia present Olive mentre caminava i això era el que 
la posava nerviosa, conscient només d’aquest problema, que de sobte 
havia convertit en grisor un dia brillant, i sense parar esment en la gent 
d’aspecte sofisticat amb qui s’encreuava per la voravia de la Cinquena 
Avinguda.  Aquesta  preocupació  havia  començat  el  dia  abans, 
provocada per la nota de la senyora Burrage; i aleshores, com sabem, 
havia enfrontat vagament la qüestió demanant-li a Verena si faria la 
visita si tornaven a insistir. Ho havien fet, certament, i els termes del 
problema ara eren tan aguts que resultaven cruels. S’havia refugiat en 
la idea que, si Verena seguís el corrent als Burrage, Basil Ransom es 
podria desanimar, podria pensar que, sense diners ni paraments,  no 
tenia cap oportunitat d’enfrontar-se a una gent amb tots els avantatges 
pel que fa a fortuna i posició. No el podia imaginar abandonant els 
seus  propòsits  tan  fàcilment;  sabia  que  no  el  considerava  tan 
pusil·lànime.  De  totes  maneres  era  una  possibilitat  i  valia  la  pena 
prendre en consideració qualsevol possibilitat  que pogués ajudar-la. 
Ara veia que no era qüestió que Verena els seguís el corrent, sinó que 
s’hi lliurés d’una manera real o, almenys, d’entrar en uns tractes els 
termes  dels  quals  havien  de  ser  immensament  generosos.  Seria 
impossible fer servir els Burrage com una protecció creient  que no 
eren  perillosos,  car  n’esdevenien  des  del  moment  en  què  es 
presentaven com a simpatitzants, en què sostenien que el que oferien a 
la noia era senzillament una gran oportunitat.  A Olive li  tornava la 
idea que això era, i només podia ser, fantasiós i fals; però sempre era 
possible que Verena no ho cregués així,  que confiés en ells fins al 
final.  Quan  la  senyoreta  Chancellor  havia  de  considerar  un  parell 
d’alternatives, d’estudiar una qüestió referent al deure, hi posava una 
mena de passió;  sentia,  per sobre de tot,  que havia de prendre una 
decisió aquella mateixa hora, abans que la vida seguís endavant. Li 
semblava ara que no podia tornar a entrar a la casa del Carrer Deu 
sense haver decidit  abans si  podia confiar en els Burrage o no. Per 
“confiar”  en  ells,  entenia  confiar  que  no  reeixirien  a  guanyar-se 
Verena, tot posant Basil Ransom sobre una pista falsa. Olive sabia que 
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no tindria prou audàcia per empaitar-la fins al fons d’aquells salons 
daurats, les portes dels quals, en qualsevol cas, se li tancarien tan bon 
punt  mare i  fill  descobrissin el  que volia.  Es  preguntà  fins  i  tot  si 
Verena no estaria més ben protegida del jove sudista a Nova York, 
voltada de complicades relacions, que a Boston amb una cosina de 
l’enemic. Continuà caminant avall per la Cinquena Avinguda, sense 
parar  esment  en  els  trencalls,  i  al  cap  d’una  estona  s’adonà  que 
s’apropava a Washington Square. En aquell moment ja havia arribat a 
la conclusió que Basil Ransom i Henry Burrage no podien capturar la 
senyoreta Tarrant tots dos, que per tant no hi podia haver dos perills, 
sinó només un;  que amb això ja hi havia molt de guanyat i  que li 
tocava  a  ella  decidir  quin  perill  era  més  real,  per  tal  de  poder 
enfrontar-se només amb aquell. Seguí caminant cap a la plaça, que, 
com tothom sap,  té una gran extensió i  queda oberta al  carrer  que 
l’envolta. Els arbres i els parterres havien començat a adornar-se amb 
brots i plançons, les fonts escampaven el seu clapoteig a la claror del 
sol,  la  mainada  del  barri,  tant  els  més  bruts  de  la  banda  sud,  que 
jugaven  a  jocs  per  als  quals  calia  guixar  molt  els  passadissos 
pavimentats i rebolcar-se i ajupir-se justament allà on havia de passar 
algú, com les personetes polides i clenxinades que feien rodar cèrcols 
sota la mirada de les mainaderes franceses, tota la població infantil 
omplia  l’aire  primaveral  de  sons de característiques  pures,  tendres, 
com les fulles i l’herbatge incipient. Olive es passejà per aquell lloc i 
acabà asseient-se en un dels nombrosos bancs. Feia molt de temps que 
no havia fet res tan vague, tan balder. Hi havia una dotzena de coses 
que,  essent  a  Nova  York,  hauria  de  fer;  però  se  n’oblidà,  o  si  hi 
pensava li semblà que ara no tenien importància. Restà una hora en 
aquell lloc, encaboriada, tremolosa, donant voltes i més voltes a certs 
pensaments. Li semblava trobar-se cara a cara amb una crisi del destí i 
creia  imprescindible  veure-la  exactament  tal  com  era.  Abans 
d’aixecar-se  per  tornar  cap  al  Carrer  Deu,  havia  decidit  que no hi 
havia  cap  amenaça  tan  gran  com  la  de  Basil  Ransom:  el  seu 
pensament havia acceptat qualsevol tracte que la’n deslliurés. Si els 
Burrage  havien  d’arrabassar-li  Verena,  ho  farien  en  un  grau 
incomparablement  més  petit  del  que  ho  faria  ell;  era  a  ell  a  qui 
l’arrabassarien més que res.  Caminà de retorn cap a la  pensió i  el  
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servent que la rebé, com a resposta a la seva pregunta de si Verena era 
a la casa, li digué que la senyoreta Tarrant havia sortit amb el senyor 
que havia vingut el matí i encara no havia tornat. Olive quedà amb la 
mirada fixa; el rellotge del rebedor indicava que eren les tres.

XXXIII

—Sortiu amb mi,  senyoreta  Tarrant;  sortiu  amb mi.  Feu-ho.  —
Això era el que deia Basil Ransom a Verena quan eren al lloc on els  
va veure Olive, a l’obertura de la finestra. Naturalment havia calgut 
molta conversa abans d’arribar a aquest punt, perquè el to, encara més 
que les paraules,  revelava un gran augment  de la intimitat.  Verena 
n’era  conscient  en  sentir-lo  parlar;  i  l’espantava  una  mica,  la  feia 
sentir incòmoda; aquesta fou una de les raons per les quals s’aixecà de 
la  cadira  i  anà  cap  a  la  finestra,  un  moviment  inconseqüent,  si 
desitjava  fer-li  la  impressió  que  era  impossible  accedir  a  aquesta 
petició.  Hauria  estat  més  útil  per  a  aquest  fi  continuar  asseguda, 
immòbil al lloc. La feia posar nerviosa, inquieta; començava a adonar-
se que produïa en ella un efecte peculiar. Era cert que havia sortit amb 
ell  a  casa  seva,  la  primera  vegada  que  l’havia  visitada;  però  li 
semblava  que  hi  havia  una  diferència  important,  i  era  que  aquella 
vegada  havia  estat  ella  qui  havia  proposat  el  passeig,  senzillament 
perquè era la cosa més natural que es podia fer quan alguna persona et  
venia a visitar Monadnoc Place. 

Aquella vegada havien sortit perquè ella havia volgut, no perquè 
ho  hagués  volgut  ell.  I  a  més  una  cosa  era  fer-hi  un  tomb  per 
Cambridge, on ella coneixia cada racó i tenia la confiança i la llibertat 
de trobar-se en el propi terreny, i el pretext, perfectament natural, de 
voler-li ensenyar els col·legis, i una de ben diferent passejar-hi pels 
carrers  d’aquella  ciutat  gran i  estranya,  que  tot  i  essent  atractiva i 
plaent, no tenia l’avantatge de ser a casa seva, la seva casa de debò. 
Ell volia mostrar-li alguna cosa, volia mostrar-li-ho tot; però ara ella 
no estava segura —després de parlar-hi una hora— de voler veure res 
més del que ell  podia ensenyar-li.  Li  havia fet veure moltes coses,  
mentre seia allí, especialment que ell trobava una ximpleria tot allò 
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que  les  dones  volguessin  ser  iguals  que  els  homes.  Semblava  que 
només hagués vingut per això, perquè tota l’estona hi donava voltes. 
No podia  parlar  de  res  sense que ell  tornés  al  tema de les  “noves 
veritats”.  No feia  servir  tantes  paraules  per  dir-ho;  al  contrari,  era 
terriblement irònic i satíric, i feia com si considerés que ella ho havia 
demostrat  tot  i  molt  més  del  que  volia  demostrar;  però  la  seva 
exageració, la manera que tenia de reduir tots els canvis a tres o quatre 
punts concrets del seu discurs a casa de la senyora Burrage, eren el 
senyal que es tractava d’un burleta entre els burletes. No feia altra 
cosa que riure-se’n; com si cregués que podia riure’s d’ella tot el dia  
sense que s’ofengués.  Bé,  podia fer-ho,  si  això el divertia; però no 
veia per què havia de passejar amb ell per Nova York per donar-li’n 
l’oportunitat. 

Li havia dit, i ho havia dit a Olive, que estava decidida a produir en 
ell  algun  efecte;  però  ara,  de  sobte,  se  sentia  molt  diferent:  havia 
deixat d’importar-li si li produïa cap efecte o no. No sabia per què se 
l’havia de prendre tan seriosament si ell no ho faria; és a dir, no ho 
faria  amb  les  seves  idees.  Ja  havia  endevinat  abans  que  no  volia 
discutir-les; ho havia tingut present quan li digué, a Cambridge, que el 
seu interès per ella era personal i no pas motivat per ganes d’entrar en 
controvèrsia. En aquell moment havia cregut senzillament que, com a 
jove sudista curiós, havia volgut veure com era una noia brillant de 
Nova Anglaterra; però des d’aleshores tot se li havia aclarit molt; la 
conversa breu que havia mantingut amb Ransom a casa de la senyora 
Burrage  il·luminava  una  mica  la  qüestió,  mostrava  fins  on  podia 
arribar l’interès personal d’un jove sudista (encara que només fos per 
curiositat).  També  ell  intentava  festejar-la?  Aquesta  idea  la 
impacientava, la desanimava per endavant. El que menys desitjava a la 
vida era que la posessin en una situació falsa davant d’Olive: perquè li 
havia donat raons (no sols durant l’escena de la nit anterior, que era 
una simple repetició, sinó sempre, des de bon principi) per creure que 
tenia un interès per la causa que passaria per damunt de qualsevol 
atracció d’aquell tipus. Si el dia abans li havia semblat que li agradaria 
discutir amb el senyor Ransom, refutar-li els arguments i convèncer-
lo, aquell matí havia entrat al saló per rebre’l amb la idea que, ara que 
es trobaven sols en un lloc tranquil, propici, potser ell desgranaria un 
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per un els diferents aspectes del seu discurs, tal com havien fet, en 
d’altres ocasions, diversos homes que l’havien sentida. No hi havia res 
que li agradés tant com això i sabia que Olive no hi tenia res en contra. 

Però ell no havia abordat cap tema, només havia rigut, bromejat i 
desplegat  un  enfilall  d’estranyes  imaginacions  sobre  la  divertida 
manera en què ho deixarien tot les dones quan, tal com deia en el seu 
discurs, sortissin de la gàbia. Continuà parlant de la gàbia; semblava 
que no pogués abandonar aquesta comparació. Digué que havia vingut 
a mirar-la a través de les parets de vidre i que, si no fos per la por de 
ferir-la, ja les hauria trencades ell. Estava decidit a trobar la clau per  
obrir-la, encara que l’hagués de cercar per tot el món; era turmentador 
poder  parlar  amb ella  només  pel  forat  del  pany.  Però  si  no  volia 
entretenir-se en el tema, sí  que,  en canvi,  volia entretenir-la a ella, 
tenir-la  retinguda  tanta  estona  com  pogués.  Verena  no  havia 
experimentat una sensació semblant des del primer dia que va anar a 
veure  la  senyoreta  Chancellor,  quan  se  sentí  arrencada  de  terra  i 
arrossegada enlaire. 

—Fa un dia preciós, i m’agradaria molt ensenyar-vos Nova York, 
tal  com  vau  fer  vós  amb  Harvard  —continuà  Basil  Ransom, 
empenyent-la a accedir a la seva proposta—. Aleshores vau dir que 
era l’única cosa que podíeu fer per mi, i igualment és l’únic que puc 
fer per vós ara. Seria odiós veure-us marxar sense concedir-me altra 
cosa que aquesta xerradeta encarcarada en el saló d’una pensió. 

—I ara! Si d’això en dieu encarcarat! —exclamà Verena rient, just 
en el moment en què Olive sortia de la casa i baixava els esglaons 
davant la seva mirada. 

—La meva pobra cosina sí  que n’és, d’encarcarada: no girarà el 
cap ni un pèl, per mirar-nos —digué el jove. La figura d’Olive, tot 
passant, era per a Verena plena d’una expressió singular, colpidora, 
tràgica; sempre li deia moltes coses a l’ensems familiars i estranyes; i 
la companya de Basil Ransom féu en el seu fur intern la reflexió que  
els homes sabien ben poc de les dones; pensà, més concretament, i 
això era realment delicat, en el fet que ell, sense cap intenció cruel,  
pogués considerar ridícula aquella encarnació del  patetisme, que en 
pogués parlar amb mots rudes, amb expressions de burla. Ransom, per 
dir la veritat, avui no estava disposat a ser gaire escrupolós, i l’únic  
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que volia era treure’s de sobre Olive Chancellor, la imatge de la qual 
havia acabat per resultar-li decididament enutjosa i avorrida. Estava 
content de veure-la marxar; però amb això no n’hi havia prou, tornaria 
ben ràpid; aquell lloc contenia la seva presència, era un record d’ella. I 
avui  volia  prendre possessió de Verena,  emportar-se-la a  una certa 
distància, reproduir una mica les circumstàncies afortunades de què 
havien  gaudit  el  dia  de la  visita  a  Cambridge.  I  el  fet  que,  per  la 
mateixa naturalesa de les coses, només fos possible fer-ho aquell dia, 
tornava el desig més punyent, més intens. Hi havia pensat durant les 
darreres  quaranta-vuit  hores  i  estava convençut  de veure  l’absoluta 
realitat de les coses. Prenia per ella un interès més gran del que havia 
pres mai per ningú, però es proposà no deixar que després d’aquell dia 
aquest incident constituís cap diferència. Això és precisament el que 
donava  un  gran  valor  a  aquesta  ocasió  única.  Era  massa  pobre,  
vergonyosament pobre, estava massa poc i mal equipat com per tenir 
el dret de parlar de matrimoni a una noia que es trobava en una posició 
tan peculiar com Verena. Ara comprenia que aquesta posició era molt 
bona des d’un punt de vista mundà; el seu discurs a casa de la senyora 
Burrage li’n donava una prova definitiva, li mostrava el que era capaç 
de  fer  la  noia,  li  feia  veure  que  la  gent  acudiria  a  milers  a  una 
exhibició tan encantadora (i no els ho podia pas retreure); fàcilment 
faria una gran carrera, com la d’una actriu o una cantant distingida, i  
faria  diners  en  quantitats  no gaire  inferiors  a  les  artistes  d’aquesta 
mena. Qui no pagaria mig dòlar per una hora com la que ell  havia 
passat a casa de la senyora Burrage? La mena de cosa que era capaç 
de produir era, per dir-ho així, un article del qual cada vegada n’hi 
havia  més  demanda:  xerrameca  abundant,  bonica,  de  tercer  ordre, 
hipocresia completa, conscient o inconscient; el públic estúpid, gregari 
i babau, la il·luminada societat democràtica de la seva terra nadiua era 
capaç d’empassar-se’n quantitats il·limitades. Estava segur que podria 
seguir així durant uns quants anys, amb el seu retrat als aparadors dels 
basars  i  els  seus  cartells  a  les  tanques,  i  que  durant  aquest  temps 
amassaria  una  fortuna  suficient  per  ser  rica  sempre  més.  Potser 
exposaré el nostre jove a la crítica dels esperits superiors si dic que tot 
això  li  semblava  un  impediment  insuperable  per  buscar  la  seva 
amistat. Els seus escrúpols sens dubte eren suscitats per un fals orgull, 
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un sentiment en el qual hi havia un component moral, tal com n’hi 
havia  en  les  idees  sudistes  sobre  la  cavallerositat;  però  se  sentia 
avergonyit de la pròpia pobresa, de la decidida monotonia de la seva 
situació, quan pensava en el nimbe daurat que envoltava la protegida 
de  la  senyora  Burrage.  Aquesta  vergonya  era  possible  malgrat  ser 
conscient  de  la  mesquinesa  que  representava  aprofitar-se  de  la 
imbecil·litat humana, malgrat adonar-se que era molt millor dur una 
vida sòrdida i obscura, sense esperança en si mateix. Ell havia nascut 
amb la perspectiva de la fortuna i, malgrat els anys de misèria que 
seguiren la guerra, mai no deixà de creure que un senyor que desitgés 
unir-se a una noia encantadora no podia demanar-li que anés a viure 
amb ell en unes condicions sòrdides. D’altra banda no era possible que 
la  base del  matrimoni  fos  que Verena continués,  en benefici  d’ell,  
l’exercici de la seva lucrativa professió; si  havia d’esdevenir el seu 
marit,  havia  de  tenir  una  manera  d’aturar  aquesta  carrera.  Enmig 
d’això,  un  desig  irreprimible  l’empenyia  a  tastar,  per  una  vegada, 
profundament, tot el que estava destinat a perdre, o almenys tot allò 
que tenia prohibit intentar guanyar. Passar un dia amb ella i no veure-
la més era el que se li presentava a la vegada com el mínim i el màxim 
possible. Ni tan sols tenia necessitat de recordar que el jove Burrage 
podia oferir-li  tot el  que a ell  li mancava, inclosa la més favorable 
adhesió a les seves opinions. 

—El parc deu ser meravellós avui. Per què no veniu amb mi a fer-
hi un tomb, tal com vaig fer jo amb vós pel petit parc de Harvard? —
preguntà quan Olive hagué desaparegut. 

—Oh, ja l’he vist molt bé, per tots els racons. Un amic meu tingué 
l’amabilitat d’acompanyar-m’hi en cotxe ahir —digué Verena. 

—Un amic?  Us  referiu a  el  senyor  Burrage? —i Ransom se la 
quedà mirant amb els seus ulls extraordinaris—. Naturalment, jo no 
tinc cap vehicle per dur-vos-hi; però ens podríem asseure en un banc i 
parlar. —No havia dit que fos el senyor Burrage, però fou incapaç de 
dir que no era així, i alguna cosa de la seva cara indicà a Ransom que 
ho havia endevinat. Per tant continuà—: Només podeu sortir amb ell? 
A ell no li agradarà, oi? I vós, només podeu fer el que li agrada a ell? 
La senyora Luna em va dir que es vol casar amb vós, i vaig veure a 
casa de la seva mare que el teníeu sempre al darrere vostre. Si us hi  
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heu de casar, podreu passejar amb ell tots els dies de l’any, i això és 
justament una raó per concedir-me una hora o dues, abans que sigui 
del tot impossible. —No li importava gaire el que deia, havia fet el  
projecte de no preocupar-se’n massa, aquell dia, i mentre li fes fer el  
que  volia,  tant  se  valia  la  manera  d’aconseguir-ho.  Però  veié  que 
aquelles paraules havien fet enrogir la cara de la noia; se’l  mirava, 
sorpresa  per  la  llibertat  i  la  familiaritat  que  es  prenia.  Continuà, 
deixant de banda la duresa, eliminant del seu to la part d’ironia de què 
era conscient—: Ja sé que no m’incumbeix amb qui us caseu o fins i  
tot  amb qui  passegeu,  i  us  demano perdó si  us  semblo  indiscret  i 
inoportú;  però  donaria  el  que  fos  per  deslliurar-vos  una  mica  dels 
vostres lligams, d’aquells a qui pertanyeu, i sentir durant una hora o 
dues com si... com si... —i s’aturà. 

—Com si què? —preguntà ella molt seriosa. 
—Com si no existís el senyor Burrage... ni la senyoreta Chancellor. 

—Això no era el que havia estat a punt de dir;  havia usat paraules 
diferents. 

—No sé a què us referiu, ni per què parleu d’altres persones. Puc 
fer  perfectament  el  que  vulgui.  Però  no  sé  per  què  doneu  per 
sobreentès que això és el que vull! —Verena digué aquests mots no 
pas  per  coqueteria,  ni  per  obligar-lo  a  demanar  més  el  favor,  sinó 
perquè estava meditant i volia guanyar un moment. L’al·lusió a Henry 
Burrage havia penetrat en la sensibilitat de la noia, així com la idea 
que havia anat al parc en circumstàncies més agradables de les que ell 
proposava. No era així; d’una manera o altra volia que ell ho sabés.  
Passejar  per  aquell  lloc  amb  un  acompanyant,  aturant-se  sovint, 
agafant-s’ho amb calma, mirant-se els animals tal com havia vist fer la 
gent  el  dia  abans;  seure  en  algun  lloc  apartat,  gaudir  dels  bells 
paisatges que havia vist asseguda dalt del carruatge, al costat de Henry 
Burrage  (veure-ho  des  de  tan  amunt  li  semblava  excessivament 
refinat); això seria més adient al seu gust, respondria molt més a la 
seva idea de gaudi.  Se li havia acudit que el senyor Ransom havia 
abandonat la feina per venir a veure-la en aquella hora; la gent de la 
seva classe dedicava el matí a guanyar-se la vida, i l’única persona per 
a qui això no tenia importància era el senyor Burrage, perquè no tenia 
professió.  El  senyor  Ransom  només  volia  perdre  tot  el  dia.  Això 
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l’empenyia; era, com la noia més afable del món, massa sensible per 
no sentir qualsevol sacrifici que es fes per ella; sempre havia fet tot el 
que la gent li  demanava. A més, si  Olive arribava a aquell  estrany 
acord i ella anava a casa de la senyora Burrage, ell ho prendria com 
una prova que hi havia una relació seriosa entre ella i el senyor de la 
casa, per més que digués el contrari; d’altra banda, si hi anava, allà no 
podria rebre el senyor Ransom. Olive confiaria que no ho fes, i en el  
futur li calia no decebre Olive ni amagar-li res, a despit del que hagués 
fet  en el  passat.  A més a més,  no volia fer-ho;  creia que era molt  
millor. Fou aquesta idea de l’estada que faria a Nova York, de la qual 
quedaria  apartat  el  seu  company  actual,  el  que  la  féu  canviar 
ràpidament d’opinió, impulsant-la a concedir el que ell li demanava 
per compensar per endavant  el  que no podria fer  per  ell  més tard.  
Però, més que res, li desagradava que cregués que estava compromesa 
amb algú. No sabia, és cert, quina importància tenia per a ella; i en 
realitat en aquells moments els sentiments de la nostra jove dama no li 
resultaven  gens  clars  ni  a  ella  mateixa.  No  sabia  a  què  treia  cap 
permetre que la coneixença amb el senyor Ransom esdevingués molt 
més íntima (donat que l’interès d’ell semblava realment personal), i  
encara li demanà per què volia que sortís amb ell i si hi havia res en 
particular que li volgués dir (ningú com Verena podia dir amb tota la 
bona fe  del  món i  les  intencions més innocents  coses  aparentment 
motivades per la coqueteria); com si això no fos precisament una raó 
per treure-se’l definitivament del davant. 

—Naturalment que us haig de dir alguna cosa en particular...  en 
tinc moltíssimes per dir-vos! —exclamà el jove—. Molt més del que 
us puc dir en aquesta sala tancada i  insulsa que, per si fos poc, és  
pública, de tal manera que qualsevol pot entrar d’un moment a l’altre. 
A més —afegí sofísticament—, no està bé que us faci una visita de 
tres hores. 

Verena no féu cas del sofisma ni li demanà si estava millor que 
passegés amb ell per la ciutat durant un període de temps equivalent; 
només digué: 

—És alguna cosa que m’agradarà sentir, o que em farà algun bé? 
—Doncs espero que us faci bé; però no crec que us agradi sentir-

ho. —Basil Ransom dubtà un moment, somrient-li; després continuà
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—: És per explicar-vos, d’una vegada per totes, fins a quin punt estic 
en desacord amb vós! –Ho havia dit  a l’atzar,  però havia estat una 
feliç inspiració. 

Si només era per allò, Verena pensà que podia anar-hi, ja que no es 
tractava de res personal: 

—Bé,  estic  contenta  que  us  interessi  tant  —respongué 
pensativament. Però encara tenia un altre escrúpol i l’expressà dient 
que li agradaria molt que Olive la trobés a casa quan tornés. 

—Molt bé —replicà Ransom—; però, potser creu que només pot 
sortir ella? Que espera que vigileu la casa mentre ella és fora? Si és 
fora prou estona, ja us hi trobarà quan torni. 

—La seva manera de sortir  demostra que confia en mi —digué 
Verena amb una ingenuïtat que la deixà alarmada tan aviat com hagué 
parlat. 

L’alarma  no  era  infundada,  perquè  Basil  Ransom  agafà 
instantàniament el fil de les seves paraules amb una gran expressió de 
sorpresa i de burla: 

—Confiar en vós? I per què no ho havia de fer? Que sou una noieta 
de deu anys i ella la vostra institutriu? Que no teniu gens de llibertat i 
sempre us està vigilant i li heu de retre comptes de tot? Que teniu uns 
instints  vagabunds  tan  grans  que  només  esteu  segura  entre  quatre 
parets? —Ransom estava a punt de continuar parlant, en el mateix to, 
de la necessitat  que havia tingut  d’amagar  a Olive la  seva visita  a 
Cambridge,  un  punt  que  havien  tocat,  indirectament,  en  la  breu 
conversa que mantingueren a casa de la senyora Burrage; però al cap 
d’un moment s’adonà que havia parlat massa; i el mateix li passava a 
Verena; havia dit més del que tenia intenció de dir, i l’única manera de 
desmentir-lo era anar a buscar el capell i la jaqueta i deixar que se  
l’endugués on volgués. Cinc minuts més tard ell anava saló amunt,  
saló avall, esperant mentre ella es preparava per sortir. 

Anaren  fins  a  Central  Park  amb  el  ferrocarril  elevat,  i  Verena 
reflexionà mentre s’hi dirigien que Olive probablement estava decidint 
per ella, d’alguna manera, a casa de la senyora Burrage i que, per tant, 
no feia cap mal fent una escapadeta, especialment tenint en compte 
que  només  seria  fora  una  hora,  que  seria  justament  la  durada  de 
l’absència d’Olive. El que tenia de bo el tren elevat era que et duia al 
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parc i  te’n tornava en pocs minuts  i  hom disposava de la resta  de 
l’hora per passejar i veure el lloc. Era tan bonic en aquesta època, que 
estava contenta de veure’l per segona vegada. El recinte llarg, estret, a 
través del qual les cases dels carrers contigus es miren les unes a les  
altres per les finestres lluents,  s’estremia amb la delicadesa novella 
d’abril, i a despit de les grutes en la roca i dels túnels, dels pavellons i 
les  estàtues,  dels  camins i  les  voreres  massa nombrosos,  dels  llacs 
massa grans per a la panoràmica i dels ponts massa grans per als llacs, 
tot expressava la fragància i la frescor del moment més encisador de 
l’any.  Un  cop  Verena  s’hagué  obert,  l’esperit  del  dia  en  prengué 
possessió; estava contenta d’haver vingut, s’oblidà d’Olive, gaudí de 
la sensació de passejar per una gran ciutat amb un jove extraordinari  
que prendria bona cura d’ella, mentre ningú més no sabia on era. Era 
ben diferent  del  seu passeig en cotxe del  dia  abans amb el  senyor 
Burrage,  era  més lliure,  més intens,  més  ple  d’incidents  divertits  i 
d’oportunitats. Ara podia aturar-se a mirar-s’ho tot, podia satisfer totes 
les seves curiositats, fins i tot les més infantils; podia sentir-se com si 
passés un dia fora, tot i que en realitat no hi era, tal com no havia fet 
des que era una nena, des del temps en què, quan el seu pare i la seva 
mare havien anat a la residència d’estiu, fora de la ciutat, com la gent 
elegant, ella, amb algun company eventual, vagarejava lluny de casa 
per  boscos  i  camps  durant  hores,  cercant  gerds  i  jugant  a  ser  una 
gitana.  Ransom  havia  començat  a  proposar  insistentment  que 
l’acompanyés a dinar a algun lloc; se l’havia emportada mitja hora 
abans que servissin el dinar a la pensió del Carrer Deu i sostenia que li 
devia  la  compensació  de  veure  que  prenia  l’àpat  d’una  manera 
adequada; coneixia un restaurant francès, molt luxós i tranquil, cap al 
final de la Cinquena Avinguda; no li digué que el coneixia per haver-
hi  dinat  una vegada en companyia de la senyora Luna.  Verena,  de 
moment,  refusà  la  seva  hospitalitat,  digué  que  seria  fora  tan  poca 
estona que no valia la pena amoïnar-s’hi; no tindria gana, tant li feia el 
dinar, menjaria quan arribés a casa. Quan ell hi insistí, digué que ja ho 
veurien més endavant, potser, si trobava que li convenia alguna cosa. 
Li  hauria  agradat  moltíssim  anar  amb  ell  a  algun  restaurant  i,  no 
obstant  això,  li  feia  por,  igual  com  li  feia  por,  en  el  fons,  tota 
l’excursió; la sentia enmig dels intervals d’expansió joiosa, no sabia 
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per què havia vingut, tot i que això la feia feliç, i reflexionava que en 
realitat el senyor Ransom no podia dir-li res que la toqués de gaire a 
prop. Ell  sabia quin era el seu propòsit  en fer-li  compartir amb ell  
l’àpat  del  migdia;  se  la  imaginava  seient  davant  d’ell,  desfent  els 
curiosos plecs del tovalló —seient i tornant-li els somriures, mentre ell 
li diria algunes coses que li repicaven constantment al cap, com fa el 
record  de  certes  tonades,  i  esperant  que  els  servissin  alguna  cosa 
boníssima, i una mica misteriosa, triada en una  carte  francesa. Això 
no era compatible en absolut amb la possibilitat que se n’anés al cap 
de mitja  hora,  tal  com ella  volia.  Observaren  els  animals  del  petit 
zoològic  que  constitueix  una  de  les  atraccions  de  Central  Park; 
contemplaren els cignes del llac artificial i consideraren fins i tot la  
possibilitat de llogar una barca durant mitja hora —Ransom deia que 
era necessari per fer la visita més completa. Verena respongué que no 
veia  per  què  havia  de  ser  completa,  i  després  d’haver  enfilat  els 
envitricollats  camins  de  la  Ramble,  perduts  en  el  Maze,  i  després 
d’haver admirat  totes les  estàtues  i  busts  de grans  homes amb què 
estan decorats els jardins, s’alegraren de poder seure en un banc retirat 
des  d’on es podia  admirar  una vista  força àmplia  i  sentir  el  trepig 
d’algun vianant ocasional sobre el camí d’asfalt. 

En  aquell  moment  ja  havien  conversat  bastant,  però  mai  d’una 
forma  seriosa  segons  l’opinió  de  Verena.  El  senyor  Ransom 
continuava fent bromes contra tot, inclosa l’emancipació de les dones; 
Verena, que sempre havia viscut amb gent que s’agafava la vida amb 
serietat, mai no havia conegut ningú amb tanta capacitat per denigrar, 
ni havia sentit tant de sarcasme dirigit contra les institucions del país i 
les tendències de l’època. Al principi responia, el contradeia, mostrava 
un  gran  esperit  de  polèmica,  girant  contra  ell  mateix  la  seva 
irreverència; era massa àgil i enginyosa per veure’s incapaç de trobar 
un argument per oposar a quasi tot el que deia ell. Però de mica en 
mica començà a sentir-se cansada i trista; tot i haver estat educada en 
l’admiració per  les  noves  idees,  en la  crítica  de les  organitzacions 
socials que hom trobava pràcticament arreu i en la reprovació de la 
majoria de coses, mai no havia somniat en una acusació en massa com 
la  que feia el  senyor Ransom,  ni  en l’amargor  que veia  amagar-se 
darrere les seves exageracions, les seves tergiversacions. Sabia que era 
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un conservador empedreït, però no sabia que ser un conservador podia 
convertir una persona en un ésser tan agressiu i despietat. Creia que 
els  conservadors  només  eren  pretensiosos,  obstinats  i  autosatisfets, 
contents de les circumstàncies del moment; però el senyor Ransom no 
li semblava pas estar més conforme amb les circumstàncies vigents 
que amb les que a ella li hauria agradat que existissin, i estava disposat 
a parlar pitjor d’aquells que ella hauria cregut els seus aliats, del que 
ella  trobava  correcte  dir  d’una  persona,  fos  qui  fos.  Al  cap  d’una 
estona deixà d’interessar-se en la discussió i es preguntà què li devia 
haver passat que es tornés tan pervers. Probablement alguna cosa li  
havia anat malament en la vida, li havia passat alguna desgràcia que 
havia tenyit tota la seva manera de veure el món. Era un cínic; sovint 
havia sentit parlar sobre aquella manera de ser, tot i que mai no l’havia 
trobada, perquè l’únic problema de tota la gent que havia conegut era, 
si és possible, que es preocupava massa per tot. De la història personal 
de Basil Ransom només en sabia el que Olive li havia explicat, només 
un  perfil  global  que  deixava  un  gran  marge  per  a  drames  privats, 
decepcions  i  sofriments  secrets.  Mentre  seia  allí  al  seu  costat,  es 
preguntà  si  pensava  en  això  quan  deia,  per  exemple,  que  el 
fastiguejava  la  inclinació  moderna  per  la  llibertat  i  que  no 
simpatitzava gens amb aquells que volien ampliar-la. El que calia per 
al  bé  del  món era  que  la  gent  fes  millor  ús  de  la  llibertat  de  què 
gaudia. Declaracions com aquesta tallaven l’alè a Verena; no creia que 
fos possible sentir ningú dient una cosa semblant en ple segle dinou, 
ni als d’idees menys avançades. Concordava perfectament amb la seva 
crítica a la generalització de l’educació; considerava la generalització 
de l’educació una farsa gegantina: la gent inflant-se el cap amb una 
pila  de  tòpics  que  els  impedien  fer  el  seu  treball  tranquil·lament  i 
honrada.  Hom  tenia  només  dret  a  una  educació  si  hom  tenia 
intel·ligència,  i  el  que tenia ganes  de veure  les coses  tal  com eren 
s’adonava  ràpidament  que  una  intel·ligència  era  un  luxe  ben  rar, 
l’atribut d’una persona entre cent. Semblava tenir una opinió bastant 
baixa de la humanitat, en qualsevol cas. Verena desitjà que realment li 
hagués  passat  alguna  cosa  molt  dolenta,  no  pas  per  satisfer  algun 
ressentiment que ell desvetllava en el seu esperit, sinó per ajudar-la a  
perdonar-lo per tant menyspreu i tanta brutalitat. 
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El volia perdonar,  perquè després de seure mitja hora en aquell 
banc, i després que el seu humor faceciós hagués minvat una mica, de 
tal manera que ja parlava amb més consideració (així ho semblava) i  
més  sinceritat,  un  estrany  sentiment  s’emparà  d’ella,  una  perfecta 
disposició a no seguir insistint sobre el seu propi punt de vista, i un 
desig de no separar-se d’ell amb una simple accentuació de les seves 
diferències. Dic que era estranya la naturalesa de les seves reflexions, 
perquè  lliuraven  entre  elles  un  combat  amagat  mentre  la  noia 
escoltava, en l’aire càlid i quiet a través del qual els arribava la remor 
de  la  immensa  ciutat,  com  la  seva  veu  profunda,  dolça,  clara, 
expressava opinions monstruoses amb cadències exòtiques i rialles tan 
obertes que, quan s’inclinava cap a ella, quasi li feien vibrar la galta i 
les orelles. Trobava extremament rude, quasi cruel, haver-la fet sortir 
només per dir-li coses que, al capdavall, lliure com era de contradir-
les  i  tolerant  com  intentava  ésser  sempre,  només  podien  causar-li 
pena; i tanmateix, mentre escoltava, un encant actuava sobre ella; era 
propi del seu tarannà sotmetre’s fàcilment, deixar-se dominar. Podia 
restar  silenciosa quan la  gent  insistia,  i  silenciosa sense acrimònia. 
Tota la seva relació amb Olive era una mena de consentiment tàcit, 
tendre, a una forma d’insistir apassionada, i si això havia acabat per 
resultar-li còmode i agradable (i certament mai no havia estat d’altra 
manera),  hom  pot  suposar  que  l’oposició  a  una  voluntat  que  ella 
trobava  més  forta  encara  que  la  d’Olive  no  podia  durar  gaire.  La 
voluntat  de  Ransom tenia  l’efecte  de fer-la  restar  més  temps,  bo i 
sabent  que la tarda avançava,  que Olive devia haver tornat  i  devia 
haver-se assabentat  que encara era absent,  i  que segurament estava 
immersa en amargues onades d’ansietat. De fet, la veia tal com devia 
estar en aquell moment, apostada a la finestra de la seva cambra del 
Carrer Deu, sotjant a l’espera d’algun senyal del seu retorn, intentant 
sentir  el  seu trepig a  l’escala,  la  seva veu al  rebedor.  Verena veia 
aquesta imatge com si la tingués pintada en un quadre, s’adonava de 
tot el que representava, en copsava tots els detalls. Si no la commovia 
més, si no la feia posar-se dempeus, allunyar-se de Basil Ransom i 
tornar corrent al costat de la seva amiga, era perquè el mateix turment 
que sabia que estava infligint-li feia que es digués que aquell havia de 
ser el darrer. Aquesta era la darrera vegada que podia seure al costat 
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del senyor Ransom i escoltar com s’expressava d’aquella manera que 
s’entremetia tant en la seva vida; l’experiència dolorosa havia estat tan 
personal i completa, que de moment oblidà que també havia estat la 
primera. Podria haver començat mesos abans. Sabia perfectament que 
no els duria enlloc, perquè cadascú ha de trobar el propi camí; era 
impossible trobar el camí d’un altre, sobretot quan aquest altre era tan 
diferent, tan arbitrari i tan poc escrupolós.

XXXIV

—M’imagino que sou l’única persona en tot el país que pensa així 
—indicà ella per fi. 

—No  l’única  persona  que  pensa  així,  però  molt  possiblement 
l’única  que  sap  que  pensa  així.  Tinc  la  sensació  que  les  meves 
conviccions estan d’una manera vaga, informulada, en les ments de 
molts  dels  meus  conciutadans.  Si  algun dia  reeixís  a  donar-hi  una 
expressió  adequada,  hauria  donat  forma  a  les  fantasies  d’una 
important minoria. 

—Estic  contenta  que  admeteu  que  és  una  minoria!  —exclamà 
Verena—. És una sort per a nosaltres, pobres criatures. I què voleu dir 
amb  això  d’expressió  adequada?  Suposo  que  us  agradaria  ser 
president dels Estats Units! 

—I fer arribar les meves opinions en discursos vibrants a un Senat 
expectant?  Això  és  exactament  el  que  m’agradaria  fer;  llegiu  les 
meves aspiracions meravellosament bé. 

—I considereu que heu avançat gaire, en aquesta direcció, per ara? 
—demanà Verena. 

Aquesta pregunta, pel to en què l’havia pronunciada, li semblà al 
jove que contenia una al·lusió irònica al seu estat actual d’indigència, i 
per un moment no digué res; un moment durant el qual,  si  la seva 
companya li hagués fet una ullada a la cara, l’hauria trobada adornada 
amb un rubor incipient. Aquestes paraules tingueren per a ell l’efecte 
d’un escarni inesperat, tot i que, venint de part d’una noia que tenia tot  
el dret a defensar-se, perfectament legítim. Semblaven repetir d’una 
altra forma (així fou almenys com ho interpretà el seu orgull exagerat 
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típicament sudista, la seva sensibilitat ardent) la idea que un home tan 
terriblement maltractat per la fortuna no tenia dret a robar temps a una 
noia brillant i triomfadora, ni tan sols amb el propòsit de rescabalar-se 
pel fet de renunciar-hi. Però el record d’això només li féu sentir més 
viu el desig de fer-li saber que, si havia renunciat, només era a causa 
d’aquesta mateixa situació de destret inquietant, accidental, exterior a 
la seva persona; i arribà fins al punt de creure que, si no ho hagués fet, 
hauria triomfat sobre tota l’acumulació de prejudicis de la noia, sobre 
tots els enganys de la seva notorietat. El sentiment més pregon que, en 
relació a ella, albergava el pit de Ransom era que la noia estava feta 
per  a  l’amor,  tal  com  s’havia  dit  mentre  l’escoltava  a  casa  de  la 
senyora Burrage. Ella n’era profundament inconscient i un altre ideal, 
tosc, inconsistent i artificiós, s’havia interposat davant d’ella; però en 
presència d’un home que realment li agradés, aquesta estructura falsa i 
estantissa  li  cauria  als  peus  i  l’emancipació  del  sexe  d’Olive 
Chancellor  (quin  sexe  era,  Déu del  Cel?  —solia  preguntar-se  amb 
irreverència) quedaria relegada al camp de les vagues reminiscències, 
de les frases mortes. El lector pot imaginar si una impressió semblant 
podia fer-li més acceptable considerar una manca de delicadesa per 
part  seva intentar  festejar-la.  S’hauria ofès moltíssim si  l’haguessin 
acusat d’haver fet ja alguna cosa per l’estil: 

—Ah, senyoreta Tarrant, el meu èxit en la vida és una cosa... la 
meva ambició una altra! —exclamà ara, en resposta a la pregunta—. 
Res tan probable com que continuï essent pobre i desconegut durant la 
resta  dels  meus  dies;  i  en  aquest  cas  ningú,  excepte  jo  mateix, 
coneixerà els somnis de grandesa que he reprimit i soterrat. 

—Per què parleu de ser pobre i desconegut? No us va tan bé en 
aquesta ciutat? 

La pregunta de Verena no li donà prou temps, o almenys no tingué 
prou serenitat, per recordar que, a la senyora Luna i a Olive, els havia 
fet  creure  que  les  seves  perspectives  eren  prometedores,  i  que 
qualsevol impressió que la noia pogués tenir-ne no podia ser altra cosa 
que el  ressò  del  que  creien  aquestes  dues  dames.  La  considerà  un 
escarni  tan  subtil,  tan  insolent,  tan  ofensiu,  que  per  un  moment  li 
semblà que l’única manera de respondre-hi era allargar el braç, agafar-
la  per  la  cintura  i  atansar-se-la  prou  com  per  poder-li  oferir  una 
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explicació concisa de la seva situació en forma d’un llarg petó. Si el 
moment de què parlo hagués durat uns quants segons més, no sé quina 
monstruosa  acció  d’aquest  tipus  m’hauria  tocat  descriure; 
afortunadament l’aturà l’arribada d’una mainadera que empenyia un 
cotxet  i  amb  un  infant  que  tentinejava  al  seu  darrere.  Tant  la 
mainadera  com  l’acompanyant  miraren  fixament,  i  a  Ransom  li 
semblà  que  fins  i  tot  amb  duresa,  l’estranya  parella  del  banc;  i 
mentrestant Verena, mirant-se la mainada amb ulls animats (adorava 
els nens), continuà: 

—No té cap sentit que parleu de romandre desconegut. És evident 
que sou ambiciós: es nota només de mirar-vos. I una vegada la vostra 
ambició es dirigeixi en algun sentit en concret, ja caldrà que la gent 
vagi  amb  compte.  Amb  la  voluntat  que  teniu!  —afegí  amb  una 
ingenuïtat estranyament irònica.

—Què  sabeu  de  la  meva  voluntat?  —preguntà  ell  rient,  d’una 
manera una mica maldestra, com si realment hagués intentat besar-la 
(en el curs de la segona entrevista que havien tingut sols) i  hagués 
estat rebutjat. 

—Sé que teniu una voluntat més forta que la meva. Ha aconseguit 
fer-me  sortir,  quan  pensava  que  era  millor  no  fer-ho,  i  em manté 
asseguda aquí, molta estona després de l’hora en què hauria hagut de 
marxar cap a casa. 

—Concediu-me el dia, estimada la senyoreta Tarrant, concediu-me 
el dia —murmurà Basil Ransom; i quan ella girà la cara per mirar-se’l,  
commoguda per l’expressió de la seva veu, afegí—: Veniu a sopar 
amb mi, ja que no heu dinat. No us sentiu talment esvaïda? 

—El que em fa sentir esvaïda són les coses horribles que heu dit: 
he dinat opinions detestables. I ara voldríeu que sopés amb vós? Vaja, 
quina barra!  —exclamà Verena  amb una rialla  que el  seu cronista 
reconeix com un senyal de torbació, tot i que Basil Ransom no ho féu. 

—Heu de recordar que, en dues ocasions diferents, us he escoltat 
atentament durant una hora, silenciós i submís, i que probablement ho 
faré moltes vegades més. 

—I per què m’heu de tornar a escoltar, si detesteu les meves idees? 
—No escolto les vostres idees, escolto la vostra veu. 

142



—Ah, ja li ho vaig dir a Olive! —digué ràpidament Verena, com si 
aquestes  paraules  confirmessin  un  vell  temor;  que,  en  tot  cas,  era 
general i no pas referit particularment a ell. 

Ransom encara tenia la sensació que no la festejava, especialment 
quan pogué indicar, amb tota la superioritat d’un home: 

—Em pregunto si heu entès deu paraules del que us he dit. 
—Em sembla que ho heu deixat força clar... bé prou que ho heu 

repetit! 
—Què heu entès, doncs? 
—Que ens voleu fer recular més endarrere del que hem estat en cap 

època. 
—Bromejava;  he  exagerat  —digué  Ransom  fent  a  la  noia  una 

concessió  inesperada.  De  tant  en  tant  donava  la  impressió  de 
distendre’s, d’abstreure’s, de deixar d’interessar-se en la discussió. 

Ella era capaç d’adonar-se’n i al cap d’un moment demanà: 
—Per què no escriviu les vostres idees? 
Allò tornava a incidir en el tema del seu fracàs; era curiós que no 

pogués allunyar-se’n, que hi anés a raure cada vegada. 
—Voleu dir de cara al públic? He escrit moltes coses, però no les 

puc publicar. 
—Així no sembla pas que hi hagi gaire gent (o no tanta com dèieu 

fa un moment) que estigui d’acord amb vós. 
—Bé  —digué  Basil  Ransom—;  els  editors  són  gent  mesquina, 

poruga, sempre dient que volen coses originals, però que s’espanten 
terriblement quan els n’arriba alguna. 

—Us referiu als diaris, a les revistes? —Verena, quan comprengué 
amb més precisió que a aquell jove notable li havien rebutjat articles 
(articles en els quals, pel que semblava, tot el que a ella li resultava car 
rebia un tracte de menyspreu), sentí una estranya pietat i tristesa, una 
sensació d’injustícia. —Em sap molt de greu que no pugueu publicar 
—digué amb tanta senzillesa que ell se la mirà, aixecant els ulls de la 
figura que dibuixava a l’asfalt amb el bastó, per veure si un to com 
aquell,  en  relació  al  tema  que  els  ocupava,  no  era  fingit.  Però 
evidentment  era  sincer,  i  Verena  afegí  que  suposava  que  publicar 
sempre era difícil; recordà, tot i que no en féu esment, el poc èxit que 
havia  tingut  el  seu  pare  quan  ho  intentà.  Esperava  que  el  senyor 
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Ransom  perseverés;  era  segur  que  al  final  hi  reeixiria.  Després 
continuà,  somrient:  —Em podeu denunciar pel  meu nom,  si  voleu. 
Però, si us plau, no digueu res d’Olive Chancellor. 

—Que poc compreneu el que vull fer! —exclamà Basil Ransom—. 
Ja hi tornem a ser... les dones... per damunt de tot; sempre parlant de 
vosaltres  mateixes,  dient  coses  personals,  sempre  pensant  que  els 
altres fan el mateix!

—Sí, és una acusació que se’ns sol fer —digué Verena alegrement. 
—No vull tractar de vós, ni de la senyoreta Chancellor, ni de la 

senyora Farrinder, ni de la senyoreta Birdseye, ni de l’ombra d’Eliza 
P. Moseley, ni de cap altre ésser amb talent i fama que hi pugui haver 
a la terra... o al cel. 

—Ah,  suposo  que  ens  voleu  destruir  per  l’oblit,  pel  silenci  —
exclamà Verena amb la mateixa vivacitat. 

—No, no us vull destruir, com tampoc us vull salvar. Ja s’ha parlat 
massa de vosaltres i us vull deixar completament soles. El meu interès 
és pel meu propi sexe; el vostre ja es pot espavilar tot sol. Això és el 
que vull salvar. 

Verena veié que ara estava més seriós del que havia estat abans, 
que no exagerava amb intenció satírica, sinó dient sincerament, i un 
xic penosament, com si de cop i volta s’hagués cansat de tant xerrar,  
el que pensava. 

—Salvar-lo de què? —preguntà. 
—De la més odiosa feminització! Estic ben lluny de pensar,  tal 

com vau exposar l’altra nit, que en la nostra vida pública hi manca 
l’element femení; fa temps que em veig forçat a considerar que n’hi 
sobra. Tota la generació s’ha efeminat; el to masculí va desapareixent 
del món; vivim en una època femenina, neuròtica, histèrica, xerraire, 
hipòcrita,  una  època  de  frases  buides,  de  falses  delicadeses,  de 
sol·licituds exagerades, d’excessives contemplacions que, si no estem 
a l’aguait, donaran pas al regne de la mediocritat, de la pitjor debilitat, 
monotonia i carrincloneria que mai hagi existit. El caràcter masculí, la 
capacitat d’atrevir-se i de resistir, de conèixer la realitat i no témer-la,  
de mirar el món a la cara i  prendre’l tal  com és (una barreja força 
estranya i, en part, bastant roïna), això és el que vull preservar, o més 
aviat, es pot ben dir,  el  que vull  recuperar; i us haig de dir que no 
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m’importa el més mínim el que serà de vosaltres, les dames, mentre 
ho intento! 

El pobre xicot exposà aquests estrets punts de vista (el rebuig dels 
quals per part d’importants publicacions no era gens sorprenent) en 
una veu força baixa, amb ritme pausat i expressió seriosa, inclinant-se 
cap a ella com si volgués transmetre-li íntegrament les seves idees, 
però oblidant aparentment com devien resultar-li d’ofensives ara que 
les detallava d’aquella manera calmada, serena, una manera en la qual 
no cabia cap hipèrbole. Verena no parà esment en això; estava massa 
impressionada  per  la  manera  de  parlar  i  per  la  novetat  que 
representava  que  un  home adoptés  aquella  mena  de  to  religiós  en 
parlar d’una causa com aquella. De seguida i d’una vegada per totes, li 
quedà  perfectament  clar  que  un  home  que  podia  donar  aquesta 
impressió  mai  no  es  deixaria  convèncer.  Sentí  fred  i  un  lleuger 
malestar, per bé que, ara que havia enunciat el seu credo d’una manera 
tan precisa, tan lúcida, tot resultava més planer i hom sabia amb quina 
mena de persona tractava;  una declaració molt  poc en consonància 
amb la realitat, perquè Verena mai no s’havia sentit tan poc satisfeta 
en tota la seva vida. El mal efecte que feia la professió de fe del seu 
acompanyant  li  féu  venir  esgarrifances;  li  hauria  resultat  difícil  
imaginar  res  més  tosc  i  profà.  Estava  decidida,  tanmateix,  a  no 
demostrar cap estremiment que denotés debilitat, i el millor mètode 
que trobà per disfressar la seva emoció fou indicar, en un to que, tot i  
que no l’adoptà a propòsit, representà realment una venjança efectiva, 
donat que sempre produïa en Ransom (Verena no era l’única dona que 
utilitzava aquest to) un sentiment d’impotència i irritació: 

—Senyor  Ransom,  us  asseguro  que  aquesta  és  una  època  amb 
consciència. 

—Això  forma  part  de  les  vostres  hipocresies.  És  una  època 
d’horribles impostures, tal com diu Carlyle. 

—Bé —replicà Verena—: ho trobeu molt fàcil, això de dir que ens 
voleu deixar estar. Però no ens podeu deixar estar. Som aquí i heu de 
comptar  amb nosaltres.  Ens  heu  de  col·locar  en  algun  lloc.  És  un 
sistema social ben curiós, aquest que no té lloc per a nosaltres! —
continuà la noia amb una rialla d’allò més encantadora. 
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—No té lloc per a vosaltres en públic. El meu propòsit és deixar-
vos a casa i ser més feliços que mai amb vosaltres. 

—M’alegro que sigui per millorar; hi ha raons per fer-ho. Pobres 
dones americanes, quan comenceu un moviment per tenir-les més a 
casa, tal com voldríeu! 

—Déu meu, com us han pervertit! A vós, el geni en persona! —
murmurà  Basil  Ransom,  mirant-se-la  amb  uns  ulls  d’allò  més 
amables. 

Ella no hi concedí gens d’atenció i prosseguí: 
—I aquelles que no tenen casa? N’hi ha milions, sabeu? Què en 

fareu, d’aquestes? Cal que recordeu que les dones es casen (més ben 
dit, són lliurades en matrimoni) cada vegada menys; aquesta ja no és 
una perspectiva segura. No els podeu dir que vagin a preocupar-se del 
marit i dels fills, si no tenen marit i fills de qui ocupar-se. 

—Oh —digué Ransom—, això és un detall! Per la meva banda, ho 
confesso, sento una estima tan il·limitada pel vostre sexe en la vida 
privada,  que  estic  disposat  a  defensar  que  cada  home  tingui  mitja 
dotzena d’esposes. 

—Així, la civilització dels turcs us sembla la més elevada? 
—Els turcs tenen una religió de segon ordre; són fatalistes, i això 

no els deixa aixecar el cap. A més, les seves dones no són ni de bon 
tros tan encisadores com les nostres, o tant com ho serien les nostres si 
s’eradiqués la pesta de la modernitat. Penseu quina confessió feu quan 
dieu que les dones cada vegada són menys buscades per al matrimoni; 
quina prova no constitueix això de l’efecte perniciós que té aquesta 
fàtua  agitació  sobre  les  seves  maneres,  la  seva  persona,  la  seva 
naturalesa! 

—Això és  un gran compliment,  per a mi!  —interrompé Verena 
alegrement. Però Ransom passà per alt la interrupció, empès pel flux 
de la seva argumentació: 

—Les  dones,  casades  o  solteres,  tenen  un  miler  de  maneres  de 
trobar en què ocupar-se. La poden trobar fent agradable la societat. 

—Agradable als homes, naturalment. 
—I  a  qui  més,  doncs?  Estimada  la  senyoreta  Tarrant,  el  més 

agradable per a les dones és resultar agradables als homes! Aquesta és 
una  veritat  tan  vella  com  l’espècie  humana,  i  no  deixeu  que  la 
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senyoreta  Chancellor  us  convenci  que  ella  o  la  senyora  Farrinder 
n’han inventada una altra que li pugui prendre el lloc, o que sigui més 
profunda, més durable. 

Verena  deixà  de  banda  aquest  aspecte  de  la  discussió;  digué 
només: 

—Estic contenta de sentir que esteu preparat a veure-ho tot atapeït 
de solterones. 

—No tinc res en contra de les antigues solterones; eren delicioses; 
sempre tenien moltes coses per fer i no es dedicaven a voltar pel món 
implorant una dedicació. És la nova solterona que heu inventat, de qui 
prego que m’alliberin. —No digué que es referia a Olive Chancellor, 
però Verena se’l mirà com si sospités que ho feia; i, per tal de desviar  
la conversa, reprengué el que havia dit ella un moment abans—: I això 
que dieu que no és gaire amable amb vós, la meva observació sobre 
l’efecte en les dones d’aquesta follia perniciosa, estimada senyoreta 
Tarrant,  podeu estar  ben  tranquil·la.  Sou un  cas  a  part,  sou  única, 
extraordinària; vós sola constituïu una categoria; en vós els elements 
s’han  barrejat  d’una  manera  tan  afortunada,  que  us  considero 
totalment incorruptible. No sé d’on veniu ni com heu arribat a ser el 
que  sou,  però  esteu  fora  i  per  damunt  de  totes  les  influències 
vulgaritzadores. A més hauríeu de saber —prosseguí el jove, amb el 
mateix  to  fred,  temperat  i  decidit  que  si  hagués  estat  fent  una 
demostració matemàtica— que la vostra connexió amb tots aquests 
baladreigs és la cosa més irreal, accidental i il·lusòria del món. Creieu 
que us importen,  però és absolutament fals.  Us ho han imposat les 
circumstàncies,  per  associacions  desafortunades,  i  els  heu  acceptat 
com  podríeu  haver  acceptat  qualsevol  altra  càrrega  a  causa  de  la 
tendresa de la vostra manera de ser. Sempre voleu agradar a algú i ara 
aneu pel país fent conferències i intentant fer sortir la gent al carrer 
només per agradar a la senyoreta Chancellor, tal com ho fèieu abans 
per agradar al vostre pare i a la vostra mare. No sou vós, ni el més 
mínim, sinó una figureta orgullosa (extraordinària a la seva manera, 
això sí) que us heu inventat, que heu posat dreta estirant els cordills 
des de darrere i que feu moure i parlar, mentre intenteu amagar-vos i 
passar desapercebuda. Ah, senyoreta Tarrant, si és qüestió d’agradar, 
no  sabeu  quant  agradaríeu  a  algú  altre,  si  trabuquéssiu  la  vostra 
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absurda  titella  i  avancéssiu  per  recuperar  la  possessió  de  la  vostra 
llibertat, així com del vostre encant! 

Mentre Basil Ransom parlava —i fins ara no havia parlat d’aquella 
manera— Verena seia,  escoltant amb una atenció profunda,  amb la 
mirada a terra; però tan aviat  com ell  acabà, es posà dreta de cop; 
alguna cosa li deia que ja havien passat junts massa temps. S’hi girà 
d’esquena com si volgués deixar-lo i tingués realment intenció de fer-
ho. Ara no tenia ganes de mirar-se’l, ni tan sols d’allargar gaire més la 
conversa. Dic que alguna cosa la féu sentir així, però era en part el seu 
curiós estil  —tan serè i  explícit,  com si  ho sabés tot  amb absoluta 
certesa— el  que  en  part  la  feria  i  en  part  la  irritava.  Començà  a 
avançar pel senderol cap a una de les tanques, com si ja haguessin 
decidit  que  calia  abandonar  aquell  lloc  immediatament.  Ho  havia 
exposat tot amb tanta claredat! Si hagués parlat per inspiració no ho 
hauria fet d’altra manera. Aquella descripció que havia fet d’ella com 
d’una  cosa  diferent  del  que  intentava  ser,  l’acusació  d’irrealitat,  li 
feren batre el cor dolorosament; estava segura, en tot cas, que era la  
persona real,  qui ara era amb ell,  on no hauria de ser.  Al cap d’un  
moment, ell tornava a ser al seu costat, caminant amb ella; i mentre ho 
feien, li passà pel cap que alguna de les coses que ell havia dit havia 
anat molt més enllà de les pitjors previsions d’Olive. Quin seria ara el 
seu estat, pobra amiga oblidada, si les veus de l’aire li haguessin dut 
fins a les orelles alguns dels mots de Ransom? Verena havia quedat 
tan afectada per les paraules del seu acompanyant (el seu estil havia 
canviat  força;  semblava  expressar  alguna  cosa  ben  diferent),  que 
decidí abandonar la discussió i  fer sola el camí de tornada tan bon 
punt sortissin del parc; però encara es veia amb cor d’esforçar-se a no 
donar cap senyal de defalliment, a no confessar que abandonava la 
polèmica.  Li  semblà  que  demostrava  haver  comprès  les  seves 
extravagants declaracions i que hi havia donat una resposta suficient, 
sense  prendre-les  massa  en  consideració,  quan  digué,  parlant  per 
damunt de l’espatlla i sense parar d’avançar ràpidament: 

—Imagino, pel que dieu, que no creieu que tingui gaire capacitat. 
Ell  dubtà  abans  de  respondre,  mentre  les  seves  cames  llargues 

compensaven amb facilitat el pas ràpid d’ella (el seu pas encantador, 
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commovedor, apressat, que expressava tota la trepidació que la noia 
frisava per controlar): 

—Una capacitat immensa, però no pas en el sentit que voleu tenir-
ne. En un sentit molt diferent, senyoreta Tarrant! Capacitat no és la 
paraula escaient; és geni! 

Ella sentí els seus ulls fixos a la cara —mai no els havia sentit tan a 
prop i amb una mirada tan fixa— després que decidís fer-li aquella 
resposta. Començava a enrogir; si aquella mirada, o una de qualsevol 
altra,  hagués  durat  més,  Verena  l’hauria  qualificada  d’impertinent. 
Des de sempre, Olive havia alabat en ella la serenitat que mostrava 
davant la mirada de multituds; però s’havia produït un canvi i ara es 
veia  incapaç  d’aguantar  la  mirada  d’un  sol  individu.  Volia  trencar 
aquell vincle, confinar-lo novament entre la multitud; i fou amb aquest 
propòsit que, al cap d’un instant, féu una altra pregunta: 

—Haig d’entendre, doncs, que és la vostra última paraula, que ens 
considereu definitivament inferiors. 

—En  l’aspecte  públic,  cívic,  completament;  individus  totalment 
dèbils  i  de  segona  categoria.  No  conec  res  tan  simptomàtic  de  la 
confusió de l’època com que s’hi puguin trobar una certa quantitat 
d’homes que creuen tenir un altre concepte de vosaltres. Ara bé, en 
l’aspecte privat, personal, ja és tota una altra cosa. En el regne de la 
vida en família i de les afeccions domèstiques... 

En sentir això, Verena esclatà amb una rialla nerviosa: 
—No ho digueu, això, és una frase feta! 
—En tot cas és millor que qualsevol de les vostres —digué Basil 

Ransom, travessant amb ella una de les portetes, la primera que havien 
trobat  en  entrar.  Emergiren  a  una  mena  de  plaza,  formada  per  un 
carrer numerat que constitueix l’extrem sud del parc i el final de la 
Sisena Avinguda. La claror de l’esplèndida tarda s’escampava pertot, i 
a  Ransom li  semblà  que  el  dia  encara  era  en  plena  joventut.  Les 
enramades i els bosquets s’estenien darrere d’ells, així com els llacs  
artificials i les àmplies panoràmiques que omplien tota la zona amb la 
sensació d’espai  obert,  de  colors  vius  i  vegetació  massa  petita  per 
projectar la seva ombra. Una filera de cases de color xocolata, altes i  
noves, dominaven l’esplanada; davant d’ells els òmnibus trontollaven, 
canviaven de cavalls mentre aquests emetien bafarades i absorbien i 
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deixaven  anar  passatgers;  i  les  cerveseries,  amb  gent  d’espatlles 
descobertes,  que  a  Nova  York  representen  una  bona  part  del 
pintoresquisme,  s’anunciaven  als  quatre  vents  amb rètols  de  grans 
lletres. Grups de gent desvagada, els fills de la decepció arribats de 
l’altra banda del mar, es repenjaven a la paret baixa i assolellada del 
parc; i a l’altra banda, la panoràmica comercial de la Sisena Avinguda 
s’estenia cap a la llunyania amb una notable absència de perspectiva 
aèria. 

—Me n’haig d’anar a casa; adéu-siau —digué Verena abruptament 
al seu company. 

—Anar-vos-en a casa? No vindreu a menjar amb mi, doncs? 
Verena coneixia  gent  que menjaven el  migdia  i  d’altres  que ho 

feien el vespre, i encara d’altres que mai no feien cap àpat; el que no  
coneixia era ningú que en fes un a dos quarts de quatre. La insistència 
de Ransom li semblà força extravagant i poc afortunada, i suposà que 
traïa  els  costums de  Mississipí.  Però això no  li  podia  pas  fer  més 
acceptable, malgrat la cara de decepció que feia ell  —amb el feble 
guspireig dels seus ulls—, que no s’adonés que volia tornar al Carrer 
Deu sola. 

—Us haig de deixar ja —digué—. Si us plau, no em demaneu que 
em quedi; no ho faríeu si sabéssiu les poques ganes que en tinc! —El 
seu comportament havia canviat, ara, i la cara també, i tot i somriure 
més que mai, mai no l’havia trobada tan seriosa. 

—Sola,  voleu  dir?  Realment  no  us  ho  puc  deixar  fer  —replicà 
Ransom, molt dolgut pel sacrifici que li demanaven—. Us he dut molt 
lluny, sóc responsable de vós, us haig de deixar on us he trobat. 

—Senyor Ransom, ho haig de fer, ho vull fer —exclamà ella, en un 
to que no li  havia sentit  mai;  de tal  manera que,  esbalaït,  confós i 
entristit, s’adonà que seria un error insistir. Sabia que la sortida havia 
d’acabar en una separació que no podia ser agradable, però s’havia fet 
pagues de dir-hi la seva. Quan expressà el desig que, com a mínim, li  
permetés  acompanyar-la  fins  a  un cotxe,  ella  respongué que no en 
volia, que tenia ganes de caminar. El fet que marxés d’aquella manera 
no  li  semblava  pas  millorar  la  situació;  però  en  adonar-se  del  seu 
sobtat nerviosisme i de la seva impaciència, va treure la conclusió que 
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es tractava d’algun misteri femení i que calia deixar-lo seguir el seu 
curs. 

—Em costa més del que probablement sospiteu, però hi accedeixo. 
Que el cel us guardi i us protegeixi, senyoreta Tarrant! 

Ella girà el cap cap a una altra banda, com intentant  escapar-se 
d’un ronsal; després replicà, de la manera més inesperada: 

—Espero que aconseguiu publicar. 
—Publicar els meus articles? —Se la mirà i prorrompé—: Oh, quin 

ésser tan deliciós sou! 
—Adéu-siau —repetí ella; i ara li allargà la mà. Com que ell la hi 

retingué un moment i li preguntà si realment se n’anava de la ciutat  
tan ràpid que no podrien tornar-se a veure, respongué—: Si em quedo 
serà en un lloc on no heu de venir. No us permetrien veure’m. 

Ell no havia tingut intenció de preguntar-li això; s’havia marcat un 
límit. Però ara de sobte el límit havia quedat enrere: 

—Us referiu a la casa on us vaig sentir parlar? 
—Pot ser que hi vagi uns quants dies. 
—Si no us hi puc anar a veure, per què em vau enviar una targeta? 
—Perquè us volia convertir. 
—I ara us en desdiu? 
—No, no; vull que continueu tal com sou. 
En dir això tenia un aspecte estrany, amb un somriure mecànic, i 

ell no sabé què li passava pel cap. Ja l’havia deixat, però ell encara 
cridà, darrere seu: 

—Si  us  quedeu,  vindré!  —Ella ni  es  girà ni  féu cap resposta,  i 
l’únic que li quedà fou contemplar-la mentre desapareixia de la seva 
vista. La seva esquena, de formes joves i atractives, semblava repetir 
l’últim enigma, que era quasi un repte. 

Aquesta, però, no era la intenció de Verena Tarrant. A despit del 
temps que perdria i sabent com devia estar frisant Olive, volia tornar a 
casa  caminant,  perquè  això  li  donava  temps  per  pensar  i  tornar  a 
pensar  que  s’alegrava  (de  manera  intensa,  definitiva,  ara)  que  el 
senyor Ransom estigués de la banda equivocada. Si hagués estat a la 
bona... ! No acabà aquesta frase. 

Trobà Olive esperant-la exactament de la manera que havia previst; 
quan entrà,  girà  cap a ella una cara ben horrible.  Verena s’explicà 
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immediatament, relatà exactament el que havia fet; després continuà, 
sense donar temps a la seva amiga de fer cap pregunta ni comentari: 

—I tu? Has fet la visita a la senyora Burrage? 
—Sí, això ja està. 
—I ha insistit que hi anés? 
—Molt. 
—I tu què has dit? 
—He dit ben poca cosa, però m’ha donat tantes garanties... 
—Que has pensat que ho hauria de fer. 
Olive restà silenciosa un moment; després digué: 
—Diu que són devots de la causa i que tindràs Nova York als teus 

peus. 
Verena agafà la senyoreta Chancellor per les espatlles,  una amb 

cada mà, i li retornà per uns instants la mirada, en silenci. Aleshores 
prorrompé, amb una mena de passió: 

—Tant se val les seves garanties! Tant se val Nova York! No hi 
aniré... no...,  comprens? —De sobte canvia de veu, envoltà amb els 
braços  la  seva  amiga  i  li  enfonsà  la  cara  en  el  coll—:  Olive 
Chancellor, treu-me d’aquí! Treu-me d’aquí! —continuà. Al cap d’un 
moment  Olive  notà  que  sanglotava  i  que  el  dilema  havia  quedat 
decidit, el dilema en què s’havia debatut ella anguniosament un parell 
d’hores abans.
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