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Fragments d’Els papers pòstums del Club Pickwick 
en la versió de Miquel Casacuberta

(Capítol XIII)

Tan bon punt els pickwickians van baixar del vehicle, es veieren envoltats per una 
gentada de ciutadans honestos i independents, que immediatament llançaren tres 
visques eixordadors, que en ser respostos per la multitud sencera (perquè no cal 
en absolut que una multitud sàpiga què és el que victoreja), es convertiren en un 
enorme crit de triomf, que aturà fins i tot l’home caravermell del balcó.
   –Hurra! –cridà la multitud, al final.
   –Un altre visca –xisclà el menut portaveu del balcó, i una vegada més la multitud 
cridà, com si els pulmons fossin de ferro 
fos, amb forja d’acer.
   –Slumkey per sempre més! –corejà el 
senyor Pickwick, traient-se el barret.
   –Fora Fizkin! –retrunyia la multitud.
   –Fora! –cridà el senyor Pickwick.
   –Hurra! –I llavors arribaren uns altres 
crits, com els de tota una casa de feres 
quan l’elefant ha tocat la campana 
reclamant la teca.
   –Qui és Slumkey? –xiuxiuejà el senyor 
Tupman.
   –No ho sé –respongué el senyor 
Pickwick, en el mateix to–. Silenci. No feu 
preguntes. Sempre és millor en aquestes 
ocasions fer el que fa la multitud.
   –Però imagineu que hi hagi dues 
multituds –insinuà el senyor Snodgrass.
   –Crideu amb la més gran –respongué el 
senyor Pickwick.
   No es podria haver dit amb més volums sencers.

(Capítol XV)

Després de concloure aquesta interessant actuació enmig dels forts aplaudiments 
de tots els convidats, un noi procedí immediatament a embolicar-se amb els 
barrots d’una cadira, saltar per damunt, arrossegar-se per sota, caure amb ella, i 
fer de tot menys seure-hi, a formar una corbata amb les potes, lligar-se al coll i 
finalment il·lustrar la facilitat amb què un ésser humà pot arribar a semblar un 
gripau magnificat –proeses que donaren gran plaer i satisfacció als espectadors 
reunits. Després d’allò, se sentí la veu de la senyora Pott refilar tènuement alguna 
cosa que la cortesia interpretà com una cançó (...).
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(Capítol XVII)

Tampoc faltava l’ocasional companyia del senyor Pott per completar la seva 
felicitat. Profundament immers en la intensitat de les seves especulacions pel 
benestar públic i la destrucció de l’Independent, no era el costum d’aquell gran 
home descendir del seu pinacle mental al nivell humil de les ments corrents. En 
aquesta ocasió, però, i com si volgués complimentar expressament qualsevol 
seguidor del senyor Pickwick, s’assossegà, es relaxà, baixà del seu pedestal i caminà 
arran de terra, adaptant benignament els seus comentaris a la comprensió del 
ramat, i en la forma exterior, si no en esperit, com si fos un d’ells.

(Capítol XXIII)

–I ara, Sammy –digué el senyor Weller, consultant un gran rellotge de plata de 
doble cara que penjava al final de la cadena de coure–. Ja és hora que vagi a 
l’oficina a buscar el full de ruta i veure com carreguen el cotxe; perquè els cotxes, 
Sammy, són com les pistoles: cal carregar-los amb molt de compte, abans que 
surtin disparats.
   En sentir aquest acudit, sobre la professió del pare, el senyor Weller, fill, deixà 
anar un somriure filial. El seu venerat pare continuà en to solemne:
  –Et deixo, fill meu, i vés a saber quan tornaré a veure’t. Potser la teva madrastra 

ja m’haurà tombat, o poden haver passat 
mil coses quan tornis a tenir notícies del 
cèlebre senyor Weller del Bell Savage. El 
nom de la família depèn en bona part de 
tu, Sammy, i espero que et comportaràs 
com toca. Per l’educació que has rebut, sé 
que puc confiar en tu tan bé com si fos jo 
mateix. Per tant només tinc aquest petit 
consell per donar-te. Si mai passes dels 
cinquanta, i et sents disposat a casar-te 
amb algú... tant se val qui... tanca’t a la teva 
habitació, si és que en tens una, i 
enverina’t sense pensar-t’ho dos cops. 
Penjar-se és vulgar, així doncs ni parlar-ne. 
Enverina’t, Sammy, fill meu, enverina’t, i 
després te n’alegraràs. –Amb aquestes 
commovedores paraules, el senyor Weller 
mirà resoludament el seu fill, i girant-se 
lentament sobre el taló, desaparegué de la 
seva vista.
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