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(fragments)

 [El desig d’un príncep napolità amenaça l’honor de l’heroïna i la vida de Zanoni ]
-Per Déu! -va dir un napolità de molt alta posició-. M’ha encès, que no ho puc 

resistir. Aquesta nit, aquesta mateixa nit serà meva! Ja ho tens tot preparat, Mascari?
-Tot, signor . I si el jove anglès l’acompanya a casa?
-Aquest estranger presumit! Que pagui la seva follia com sigui; amb la seva sang 

si cal. No tolero rivals!
-És anglès! I sempre hi ha una investigació exhaustiva quan hi ha un cadàver 

anglès pel mig.
-Imbècil! Que no és prou fondo el mar o la terra prou segura per a amagar un 

mort? Els nostres sicaris són silenciosos com una tomba. I jo! Qui gosaria sospitar, 
acusar el príncep di ***? Prepara-ho tot, que el vigilin i aprofitin l’ocasió més adient. 
T’ho confio: uns lladres el maten, m’entens? El país en va ple, el roben i li prenen tot; 
això farà creïble aquesta versió. Agafa tres homes, la resta serà la meva escorta.

[Reacció termidoriana]
Immutable com la desesperació mateixa s’està el sever St. Just; el paralític 

Couthon s’arrossega, gemegant, cap a sota de la taula. Un tret, una detonació! 
Robespierre ha intentat suïcidar-se! La mà tremolosa l’ha ferit, però ha errat el 
tret i no ha mort. Al rellotge de l’Hotel de Ville toquen les tres. Per la porta 
forçada, pels sinistres passadissos fins a la sala de la mort, irromp la multitud. 
Malferit, lívid, tacat de sang, sense parla, però no inconscient, l’assassí en cap 
encara es mostra altiu i erecte al seu seient. El rodegen en tropell, l’escridassen, el 
maleeixen, amb les cares il·luminades per les torxes que branden. Ell i no el mag 
celeste és el bruixot de debò! I acompanyant les seves darreres hores s’apleguen 
els dimonis que ell mateix va conjurar.

L’arrosseguen a fora! Obre les portes, presó inexorable! La Conciergerie 
cobra la seva presa! En aquest món, Maximilien Robespierre mai més no va 
tornar a dir ni una paraula. Aboca’n a milers, a desenes de milers, París alliberat! 
Cap a la Place de la Révolution roda el carro del rei del Terror. St. Just, Dumas, 
Couthon, els seus companys cap a la tomba! Una dona, una dona sense fill, amb 
els cabells canosos, salta al seu costat.

-La teva mort em fa tornar boja d’alegria! -Ell va obrir els seus ulls tacats de 
sang-. Baixa a l’infern maleït per les viudes i les mares!

El botxí arrenca el parrac de la mandíbula destrossada. Un gemec i la 
multitud es posa a riure. La ganiveta cau, entre els crits dels milers innumerables. 
I la teva ànima s’omple de foscor, Maximilien Robespierre! Així va acabar el 
regnat del Terror.

 [Expedició al Vesuvi, volcà que inspirà Bulwer-Lytton repetidament]
Ara el grupet havia gairebé arribat al cim del volcà i l’espectacle que se’ls va 

oferir era d’una grandiositat inexplicable. Del cràter sortia un fum d’una foscor 
intensa, que cobria tot el fons del cel. La flama que en sortia del centre tenia una 
forma d’una bellesa impressionant. Se l’hauria pogut comparar a una cresta de 
plomes gegants, la diadema de la muntanya, un arc que pujava i baixava amb tot de 
tons i de matisos delicats, i tot el conjunt oscil·lant i onejant com el casc d’un guerrer. 
La reverberació de la flama es reflectia, lluminosa i vermella, al terra fosc i 
accidentat on ells s’estaven i projectava una innumerable varietat d’ombres per les 
roques i els clots. Una exhalació sulfurosa i opressiva acabava d’augmentar el terror 
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tenebrós i sublim de l’indret. Però en girar la vista de la muntanya cap al distant i 
invisible oceà, el contrast era absolutament grandiós; el cel clar i serè, els estels fixos 
i immutables com la mirada de l’Amor Diví. Era com si els reialmes dels principis 
oposats del Bé i el Mal apareguessin en una sola imatge davant dels ulls humans. 
Glyndon, com sempre l’entusiasta, l’artista, estava pres i extasiat per vagues i 
indefinibles emocions, mig de dolor i mig de joia. Recolzant-se a l’espatlla del seu 
amic, va mirar al seu voltant i va escoltar amb temor creixent el rum-rum de la 
terra als seus peus, les rodes i les veus de la Natura en acció, en el seu cau més fosc i 
inescrutable. De sobte, com una bomba llançada des d’un morter, una pedra 
enorme va sortir volant fins a uns centenars de metres de la gola del cràter, va 
caure amb un estrèpit formidable sobre el penyal de sota i es va esberlar en deu 
mil fragments que van anar rebotant muntanya avall entre espurnes i espetecs. Un 
d’aquests, el fragment més gros, va anar a petar just a l’espai que quedava entre els 
anglesos i el guia, a menys de tres peus on estaven els primers. Mervale va fer un 
crit de terror i a Glyndon se li va tallar l’alè del tremolor.

-Diavolo! –va exclamar el guia-. Baixem, excel·lències, baixem! No podem perdre 
ni un moment; seguiu-me i no us separeu de mi!

[Un bandoler explica la seva vida]
-Vaig néixer a Terracina, un bon lloc, no? El pare era un monjo erudit, d’alt 

llinatge; la mare, al Cel sigui, era filla d’un hostaler, molt bonica. És clar que en 
aquestes circumstàncies el matrimoni estava descartat i, quan vaig néixer, el monjo 
va declarar solemnement que jo havia aparegut per miracle. Des del bressol estava 
destinat a l’Església i tothom va estar d’acord que el meu cap tenia la mida ortodoxa 
per a la caputxa monacal. Quan vaig créixer, el monjo es va preocupar molt de la 
meva educació i vaig aprendre llatí i gregorià quan els infants menys miraculosos tot 
just comencen a xerrotejar. I el sant baró no es va limitar a la meva formació 
interior. Tot i els seus vots de pobresa sempre va procurar que la mare tingués la 
butxaca plena, i entre la butxaca d’ella i la meva aviat es va produir una 
comunicació clandestina. Per això, als catorze anys, jo ja portava el barret de costat, 
duia pistoles al cinturó i vaig adoptar els aires d’un pinxo de categoria. Va ser en 
aquella edat que va morir  la meva pobra mare i per aquella mateixa època el pare, 
que havia escrit una Història de les butlles pontifícies en quaranta volums i com que 
era, com he dit, d’alt llinatge, va obtenir el capel cardenalici. Des d’aquell moment 
va creure oportú deixar de mantenir relacions amb aquest humil servidor i em va 
enviar a treballar a casa d’un honest notari de Nàpols i em va donar dues-centes 
corones en concepte de dotació. Bé, signor, vaig aprendre prou lleis per a arribar a 
la conclusió que mai seria prou pocavergonya per a ser una llumenera de la 
professió. O sigui que en comptes d’embrutar pergamins feia l’amor a la filla del 
notari. El meu amo va descobrir els nostres jocs innocents i em va fer fora; va ser 
molt desagradable. Però la meva Ninetta m’estimava i va mirar que no hagués de 
dormir pels carrers com els lazzeroni. Reina meva! Encara em sembla que la veig, 
descalça i amb el dit als llavis, obrint-me la porta les nits d’estiu, i fent-me entrar a la 
cuina sense fer soroll on, alabat siga Déu!, sempre tenia a punt un plat i una 
ampolla per al seu amoroso. Però al cap d’un temps Ninetta es va refredar. Les 
dones són així, signor! Son pare li va arreglar un bon matrimoni amb un home vell i 
pansit que tractava en pintures. Ella va acceptar el casori i, com era d’esperar, va 
tancar la porta als nassos de l’amant. Jo no em vaig desanimar, excel·lència; no pas 
jo. De dones n’hi ha a carretades mentre som joves. O sigui que, sense un ducat a la 
butxaca ni un pa a la post, vaig anar a buscar-me la vida a bord d’un mercant 
espanyol. La feina era més pesada del que em pensava, però, per sort, vam ser 
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atacats per un pirata que va degollar mitja tripulació i va fer presonera l’altra meitat. 
Jo vaig ser un dels d’aquest grup, sempre de sort, veieu?, els fills dels monjos tenen 
aquesta xamba! Al capità dels pirates li vaig caure en gràcia. 

“Allista’t amb nosaltres” –diu.
“Més que content!” –dic jo. 
I així em teniu convertit en pirata! Bona vida, aquella! Vaig beneir el notari que 

m’havia fet fora! Quina festa, quins combats, quins amors, quines baralles! De vegades 
tocàvem terra i vivíem com prínceps, de vegades navegàvem en calma dies i dies 
seguits pel mar més bonic que l’home pugui travessar. I aleshores, si bufava la brisa i 
vèiem una vela a l’horitzó, qui més content que nosaltres? Vaig estar tres anys fent 
aquell ofici fantàstic i aleshores, signor,  l’ambició em va temptar. Vaig intrigar contra 
el capità; volia ocupar el seu lloc. Una nit tranquil·la vam donar el cop. El vaixell 
semblava un tronc damunt de l’aigua, no es veia terra des de la cofa, la mar plana 
semblava un mirall i hi havia lluna plena. Ens vam alçar amb un crit i ens vam 
abocar a la cabina del capità, jo al davant. El vell valent havia advertit el perill i ens 
esperava a la porta amb una pistola a cada mà i amb l’ull (només en tenia un) que 
feia més por de mirar que les pistoles. 

“Rendeix-te –vaig cridar- i et perdonarem la vida.” 
“Té –va dir-“, i pum!, va petar la pistola, però els sants van vetllar pels seus i la 

bala em va fregar la galta i va encertar el contramestre darrere meu. Em vaig aferrar 
al capità i l’altra pistola es va disparar sense fer mal a ningú. Era un paio que feia 
nou pams i mig sense sabates! Vam anar rodolant damunt davall. Mare de Déu! No 
teníem ni espai per a agafar el punyal. Mentrestant tota la tripulació estava en ple 
combat, els uns a favor del capità, els altres a favor meu, lluitant i disparant, renegant 
i fent crits de dolor, i de tant en tant un patatxap i a l’aigua! Els taurons van fer un 
bon sopar aquella nit! A la fi el vell Bilboa se’m va posar damunt, va brillar el punyal i 
el va clavar... però no al meu cor. No! Jo vaig fer servir el braç esquerre d’escut i la 
fulla va entrar fins al mànec i la sang em sortia a raig com el sortidor dels badius 
d’una balena. Amb l’empenta del cop aquell paio fornit em va caure amb el cap a la 
cara. Amb la mà dreta el vaig agafar pel ganyot i el vaig girar com si fos un anyell, 
signor, i en bona fe que va estar llest aviat. El germà del contramestre, un holandès 
molt gros, el va travessar amb una pica. 

“Company –vaig dir mentre girava l’ull terrible cap a mi-, no et tinc gens de 
malícia, però un s’ha d’obrir camí a la vida, saps?” 
 El capità va fer una ganyota i va retre l’ànima. Vaig pujar a coberta. Quin 
espectacle! Una estesa de vint valents freds i encarcarats i la lluna brillant als tolls de 
sang amb tanta pau com si fos aigua. Bé, signor, la victòria va ser nostra i el vaixell 
meu.

[Un personatge de l’obra visita la seva dona, una mica “alegre”: un anostrament, fidel 
tanmateix] 

Per fi el Sr. Mervale va comparèixer a la cambra conjugal, ni compungit ni 
demanant perdó, no, al contrari. Els ulls li espurnejaven, tenia les galtes vermelles, 
les cames li ballaven, cantava. El Sr. Thomas Mervale cantant!

-Sr. Mervale! És possible, senyor meu!
- “Una vegada hi havia un rei...”
-Sr. Mervale! I ara! Deixeu-me estar!
-“...que tenia el nas vermell...”
-Quin exemple per als criats!
-“... i bevia de gota en gota, fins que buidava la bota!”
-Les mans quietes, senyor! Mireu que crido...
-“Ja pots cridar, que tant me fa!”
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Una nit en què el vell Simius va arribar a casa seva una mica tard, el seu fill se’l va 
posar damunt els genolls i li va donar una pallissa monumental. “En endavant”, va dir 
el fill al pare, “no tornaré a dar-te les claus de casa, ¿entesos?” No sabem si la cosa va 
ser entesa sense més ni més. Al dematí següent, la mare va rebre de la seva filla una 
sonora bufetada (ressonant seria la paraula exacta), per haver passat massa temps da-
vant del mirall. “La vanitat”, digué la filla indignada, “és una vergonya en gent tan 
gran com tu”, i va enviar la pobra a la cuina. En el carrer i en el món se succeïen les 
següents coses inaudites: les noies perseguien els nois per les cantonades, importu-
nant-los amb les seves proposicions. Alguns d’aquests jovenassos perseguits enverme-
llien en sentir les atrevides paraules de les dametes que els abordaven. En ple dia, 
una d’aquestes dames va atacar obertament un fill de burgesos, de conducta i reputa-
ció irreprotxables, que va fugir cridant. Jo mateix, més desenfrenat i menys virtuós, 
em vaig deixar pescar per una joveneta. Em vaig resistir una mica al començament, 
encara que només per coqueteria premeditada, amb la qual cosa vaig excitar més la 
fogosa noieta. Vaig tenir la sort que em deixés plantat; això em va agradar, ja que 
només m’apassionen les grans dames. A l’escola, els mestres no varen saber-se la lliçó, 
ni tan sols a la sèptima o vuitena vegada; de resultes d’això varen ser detinguts. Rom-
peren a plorar perquè els hauria encantat passar la tarda bevent cervesa, jugant a 
bitlles o entregats a d’altres bretolades. En els carrers, els vianants feien aigües contra 
les parets sense cap punta de vergonya. Els gossos que casualment passaven a la vora 
d’ells s’escandalitzaven amb tota la raó en veure’ls. Una senyora noble portava un la-
cai amb botes i esperons sobre les seves tendres espatlles; una criada de pell rubi-
cunda es passejava en calessa descoberta amb el duc del país: somreia delicadament 
amb tres dents que es movien. La calessa era tirada per diversos estudiants que un 
destre fuet s’encarregava d’agullonar contínuament. Uns quants atracadors corrien 
darrere un grup d’agutzils als quals havien enxampat en tavernes i bordells abans 
d’arrestar-los. L’espectacle va atraure una multitud de gossos que varen començar a 
queixalar alegrement els panxells dels detinguts. És el que passa quan els agutzils són 
indolents. Sobre aquest assumpte ple de picardies i pecats es va desplomar damunt 
aquella tarda el cel, sense cap estrèpit, no, més aviat com un suau drap moll que ho 
cobria tot. Àngels vestits de blanc deambulaven descalços per la ciutat, damunt els 
ponts, i s’emmirallaven, vanitosos, encara que amb gràcia, en l’aigua fulgurant. Alguns 
diables de negre i hirsuta pelussera arribaren amb salvatges cridòries, brandant els 
seus tridents en l’aire per terror de tot el món i actuant, en general, amb absoluta de-
simboltura. Què puc afegir encara? Cel i infern es passegen pels bulevards, en les 
tendes negocien els benaventurats amb els condemnats. Tot és caos, guirigall, engar-
gallamenta, carreres, persecucions i fetidesa. Fins que Déu es va apiadar d’aquest 
món vil. Després de moltes vacil·lacions va decidir guardar en la seva saca aquella te-
rra que en altre temps fabricà amb un sol dematí. L’instant (per sort només va ser un 
instant) fou realment aterridor. L’aire es va tornar de sobte tan dur com la pedra, o 
inclús més. Triturà les cases de la ciutat, que entrexocaren com borratxos. Les mun-
tanyes alçaren i enfonsaren les seves amples esquenes, els arbres volaren per l’espai 
com ocells monstruosos, i l’espai mateix acabà fonent-se en una massa groguenca, 
freda, indefinible, que no tenia principi ni fi, ni mesura ni cosa alguna, sinó que era 
el Ja-no-més. I sobre el No-res tampoc estem ja en condicions d’escriure cap cosa. 
Afligit per la seva pròpia fúria destructora, fins i tot el bon Déu va acabar per diluir-se 
i al No-res ja ni tan sols va quedar-li el caràcter que el definia i acoloria.               

?

*La fortuna va proporcionar-nos una capsa de cartró antiga plena de documents i textos inclassificables, anònims 
i estranys, que anirem publicant en els propers números de la revista, almenys fins que l’autor aparegui.


