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¿Com es van conèixer? Per atzar, com tothom. ¿Com es deien? Tant li fa. ¿D’on venien? Del lloc més 
proper. ¿On anaven? ¿Potser algú ho sap, on va? ¿Què deien? L’amo no deia res, i Jacques deia que el 
seu capità deia que tot el bo i el dolent que ens passa aquí baix està escrit allà dalt.
L’amo. –¡Una gran frase!
Jacques. –El meu capità solia afegir que cada bala que surt d’un fusell du una etiqueta.1
L’amo. –I no li faltava raó... 
Després d’una petita pausa, Jacques va exclamar: 
–¡Al diable el taverner i la seva taverna! 
L’amo. –¿Per què has d’enviar algú al diable? No és gaire cristià, això. 
Jacques. –Perquè mentre m’embriago amb el seu vi detestable, m’oblido de portar els cavalls a 
l’abeurador.
El meu pare se n’adona, s’enrabia. Sacsejo el cap. Pren un bastó i em grata les espatlles amb certa 
rudesa. Un regiment passava camí de Fontenoy, m’hi allisto per despit. Arribem, comença la batalla.
L’amo. –I reps una bala amb la teva adreça.
Jacques. –L’heu encertada, un tret al genoll; i Déu sap les bones i males aventures que aquest tret ha 
desencadenat. S’enllacen les unes amb les altres com les anelles d’una cadena. Sense aquest tret, per 
exemple, potser mai no hauria estat ni enamorat ni coix.
L’amo. –¿Tu enamorat? 
Jacques. –¡I de quina manera! 
L’amo. –¿I tot per un tret? 
Jacques. –Per un tret. 
L’amo. –No me n’havies parlat mai. 
Jacques. –Ben segur que no. 
L’amo. –¿I això? 
Jacques. –Perquè no podia haver-ho dit ni abans ni després d’ara. 
L’amo. –¿I ha arribat el moment d’escoltar aquests amors? 
Jacques. –Qui sap. 
L’amo. –Per si fos el cas, val més que comencis... 
Jacques va començar la història dels seus amors. Era havent dinat; feia xafogor, l’amo es va adormir. La 
nit els va sorprendre a camp ras, s’havien extraviat. I vet aquí l’amo, sobrat de còlera, que les emprèn a 
fuetades amb el seu criat, i el pobre que diu a cada vergassada:
–Segurament, aquesta també devia estar escrita allà dalt...
Ja ho veus, lector, vaig per bon camí, i sols de mi depèn que et tingui un, dos, tres anys, esperant el relat 
dels amors de Jacques, només he de separar-lo del seu amo i fer córrer a l’un i l’altre tantes aventures 
com em vingui de gust. ¿Què m’impediria de casar l’amo i de fer-lo cornut?, ¿d’embarcar Jacques rumb 
a les illes?, ¿de portar-hi l’amo?, ¿de tornar-los a França en el mateix vaixell? ¡Que n’és de fàcil 
engiponar contes! Però se’n lliuraran en canvi d’una mala nit, i tu d’aquesta marrada.
Trenca l’alba. Ja els tenim una altra vegada al llom dels animals, prosseguint el seu camí. 
–¿I on anaven? –És la segona vegada que m’ho preguntes, i la segona vegada que et responc: ¿què 
t’importa? Si m’embranco amb el tema del viatge, adéu els amors de Jacques... Marxaren una es- tona 
en silenci. Quan tots dos es van haver refet del seu disgust, l’amo va dir al seu criat:
–¡I bé, Jacques! ¿On érem, en això dels teus amors?
Jacques. –A la desbandada de l’exèrcit enemic, em penso. Uns fugen, altres els persegueixen, tothom 
pensa en ell mateix. Jo em quedo al camp de batalla, sota un munt de morts i de ferits. N’hi havia una 
estesa que feia feredat. L’endemà, algú em va llençar dalt d’un carro amb uns altres dotze per conduir-
nos a un dels nostres hospitals. ¡Ah!, senyor, no crec que hi hagi ferida més cruel que la del genoll.



L’amo. –Au va, Jacques, ¿que potser et rius de mi?
Jacques. –Déu me’n guard, senyor, ¡és clar que no me’n ric! Hi ha allà no sé quants ossos, tendons i 
altres coses que ni sé com en diuen...
Una mena de pagès que els seguia amb una noia a la gropa del seu cavall, en haver-los escoltat, pren la 
paraula i diu:
–El senyor té raó...
No era clar a qui anava referit aquell senyor, però tant l’amo com Jacques s’ho van prendre malament; i 
Jacques va dir a aquell interlocutor indiscret:
–¿Per què t’hi fiques, tu?
–Perquè toca al meu ofici, sóc cirurgià, per servir-vos, i us demostraré...
La dona que portava a la gropa li diu:
–Senyor doctor, seguim el nostre camí i deixem estar aquests senyors: prou veieu que són poc amics de 
demostracions.
–No –li va respondre el cirurgià–, els vull demostrar i els demostraré...
I en girar-se per dur a terme la demostració, dóna tal empenta a la seva acompanyant que li fa perdre 
l’equilibri i la tira per terra, amb un peu embolicat en el faldó del vestit i els enagos revessats sobre el 
cap. Jacques desmunta, allibera el peu de la pobra criatura i li abaixa les faldilles. Poc sabria dir què va 
fer primer, si abaixar-li les faldilles o alliberar-li el peu; però si hem de jutjar l’estat d’aquella dona pels 
seus crits, la ferida era greu. I l’amo de Jacques s’adreçava al cirurgià:
–D’això en dic jo una demostració. 
I el cirurgià: 
–¡Això passa per negar una demostració!... 
I Jacques a la dona caiguda o recollida: 
–Consoleu-vos, bona dona, no ha estat culpa vostra,
ni del senyor doctor, ni meva, ni del meu amo; només que estava escrit allà dalt que avui, en aquest camí 
i en aquesta hora, el senyor doctor faria el xerraire, el meu amo i jo faríem el sorrut, vós en sortiríeu amb 
una contusió al cap i nosaltres veient-vos el cul...

(Fragment de 'Jacques el fatalista i el seu amo' de Denis Diderot publicat per La Magrana)


