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[Dimecres 16 de desembre de 1846]

Bé, doncs ja que ens entossudim, d’acord! Com que ja no trobes res per dir-me, la 
franquesa exigeix que et confessi que jo tampoc trobo gaire més per la meva part, 
atès que he esgotat totes les formes possibles per fer-te entendre el que t’obstines des 
de fa cinc llargs mesos a no voler comprendre. Tanmateix, hi he posat totes les deli-
cadeses del meu cor i totes les varietats de la meva ploma. ¿Per què has volgut entre-
metre’t en una vida que no em pertanyia a mi, i canviar tota aquesta existència a ca-
pritx del teu amor? M’ha fet patir veure els esforços inútils que feies per moure 
aquesta roca que fa sagnar els dits quan s’hi freguen.  
 M’acuses constantment d’egoisme i de duresa; des de fa temps vas reconèixer 
en tu mateixa que jo no t’estimava. Error! Error, pobre amiga meva! M’he apropat a 
tu perquè t’estimava. Encara t’estimo el mateix; t’estimo a la meva manera, al meu 
mode, segons la meva natura. Hauries necessitat, ja t’ho vaig dir des dels primers dies, 
un home més jove i més ingenu, de cor menys madur, amb un perfum més verd.
 Tinc l’ànima devoradora com l’estómac, i capaç, com ell, de prescindir quasi 
de viure. He perdut a morts, he perdut a vius, i he vist tota la vanitosa estupidesa dels 
meus dolors, quan creia que aquests afectes eren necessaris per a la meva vida. Res és 
necessari ni útil. Hi ha coses més o menys agradables; això és tot. Reflexiona sobre el 
fet que les nostres alegries, com les nostres desgràcies, no són altra cosa que il·lu-
sions òptiques, efectes de llum i de perspectiva. ¿No sents que ens uneix un pacte? 
Encara que m’oblidis del tot, que ja no m’escriguis mai més, jo no t’oblidaré mai; deu 
anys enllà em trobaràs, si em crides; i potser llavors m’agrairàs que t’hagi fet plorar 
de vegades, per impedir que ploris en tot temps.
 Escriu-me, va; no t’obliguis a res; escriu-me quan et vingui de gust, conta’m les 
teves tristeses i el teus enuigs, parla’m dels teus treballs, explica’m allò que està confi-
nat a la rebotiga. Qui sap si podré enviar-te algun consol, alguna distracció tal vegada, 
que mai és de desdenyar, atès que la vida no n’està repleta. 
 Si he sigut el teu darrer amor, vull ser la teva amistat més sòlida! A més, quan 
vulguis tornar a veure el teu amant, l’amant obeirà aquest desig.
 Adéu, mil afectes, sempre. 

      

      Gustave Flaubert, carta a Louise Colet


