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Charles Dickens

«Era el millor dels temps, i era el pitjor; era l’edat de la saviesa
i la de la ximpleria; era l’època de la fe i l’època de la incredulitat;
l’estació de la Llum i la de les Tenebres; era la primavera de
l’esperança i l’hivern de la desesperació; tot se’ns oferia com
a nostre i no teníem absolutament res; anàvem tots directament
al Cel, tots ens precipitàvem cap a la direcció contrària.» Amb
aquesta famosa frase comença Una història de dues ciutats, la
novel·la més venuda de tots els temps, traduïda a infinitat de
llengües. Dickens hi empra de manera magistral el fris històric
de la Revolució Francesa per ordir una trama rocambolesca
d’abnegació, traïcions i amor, situada a cavall de les dues ciutats
del títol, Londres i París. Inspirada en una obra de teatre coetània,
on un home sacrifica la seva vida per tal que el seu rival pugui
tenir la dona que tots dos estimen, el triangle amorós esdevé
la base per a les complexes relacions entre els protagonistes,
Charles Darnay, Lucie Manette i Sydney Carton. A més de la
qüestió del doble, Dickens hi aborda els temes de la redempció
i la resurrecció, de l’amor i la violència, dins una acció que construeix amb un domini excepcional de la tècnica narrativa.
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CHARLES DICKENS (Anglaterra, 1812-1870) és un
dels escriptors més populars de la literatura universal,
i autor d’una sèrie inoblidable de novel·les on va desplegar la seva rica imaginació i la seva genial ironia.
Considerat com el més gran novel·lista de l’època victoriana, els crítics han celebrat la seva mestria en la
prosa, la seva capacitat per crear personatges memorables i el seu poder de sensibilització social. Unes
virtuts que deixen en un segon terme l’excés de sentimentalisme i el gust pels esdeveniments improbables i
els personatges grotescos. Algunes de les seves millors
obres són: Els papers pòstums del Club de Pickwick,
Oliver Twist, David Copperfield, El casalot, Temps
Difícils i Grans esperances. Publicada el 1859, Una
història de dues ciutats és una obra de ficció històrica,
que pren com a font la Història de la Revolució Francesa de Thomas Carlyle.
Jordi Arbonès (Barcelona, 1929-Buenos Aires 2001)
va emigrar l’any 1956 a l’Argentina, des d’on va desenvolupar una prolífica tasca com a traductor de
l’anglès al català que el va convertir en un dels principals introductors de la literatura anglosaxona dels
segles xix i xx a Catalunya. El 1994 va rebre el Premi
Premi Nacional de Literatura, en la modalitat de traducció en prosa, per la seva versió d’Una història de
dues ciutats, publicada per Edhasa el 1991.
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I. L’ÈPOCA

Era el millor dels temps, i era el pitjor; era l’edat de la saviesa i la de la
ximpleria; era l’època de la fe i l’època de la incredulitat; l’estació de
la Llum i la de les Tenebres; era la primavera de l’esperança i l’hivern de
la desesperació; tot se’ns oferia com a nostre i no teníem absolutament
res; anàvem tots directament al Cel, tots ens precipitàvem cap a la direcció contrària. En un mot: l’època era tan semblant a l’actual, que algunes de les autoritats més escandaloses demanaven que, per a bé o per
a mal, fos considerada tan sols en un grau superlatiu de comparació.
Un rei de queixos marcats i una reina de cara poc atractiva ocupaven el tron d’Anglaterra; un rei de queixos igualment marcats i una reina de cara bonica seien al tron de França.1 Per als grans senyors que administraven els pans i els peixos de l’Estat a ambdós països era més clar
que l’aigua que les coses, en general, restaven establertes per sempre.
Corria l’any de gràcia de 1775. En aquella època tan plena de prometences, a Anglaterra no hi podien pas faltar revelacions espirituals,
talment com a l’actual. La senyora Southcott2 acabava d’atènyer el seu
beneït vint-i-cinquè aniversari, i la seva aparició sublim havia estat
pregonada per un soldat profeta de la Guàrdia de cos, que anuncià que
tot estava a punt perquè la terra s’engolís Londres i Westminster. Fins
i tot el fantasma del Cock Lane3 feia tan sols una dotzena d’anys que
havia estat conjurat, després de comunicar amb copets els seus missatges, com els esperits d’aquest any passat (força mancats d’originalitat
sobrenatural) transmeteren els seus. I en el mer àmbit dels esdeveniments terrenals, havien arribat darrerament a la Corona i al poble
d’Anglaterra els missatges tramesos per un congrés de súbdits britànics celebrat a Nord-Amèrica,4 els quals missatges, per insòlit que pu13
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gui semblar, han tingut més importància per al gènere humà que cap
altra de les comunicacions rebudes per conducte de cap gallina de la
prole del Cock Lane (Carreró del Gall).
França, menys afavorida en qüestions d’ordre espiritual que la seva
germana de l’escut i del trident, rutllava suaument costa avall, fabricant paper moneda i despenent-lo. Sota el guiatge dels seus pastors
cristians, es distreia, de més a més, amb empreses tan humanes com la
de condemnar un jove que li tallessin les mans i li arrenquessin la llengua amb unes tenalles, per ser cremat de viu en viu, pel fet de no haverse agenollat sota la pluja per retre honors a una sòrdida processó de
monjos que passava pel seu davant, a una distància de cinquanta o seixanta iardes. És molt probable que, mentre aquell malaurat trobava la
mort, creixessin uns arbres als boscos de França i de Noruega que
aquell Llenyataire que és el Destí ja tingués marcats per ser estassats,
convertits en posts, per tal de bastir una certa estructura movible que,
amb un sac i una fulla de tall, tan terrible fama assoliria a la història. I
és també molt probable que, en aquelles mateixes dates, sota els esgavellats coberts d’alguns llauradors de les fèrtils terres properes a París
s’hi aixoplugaven ja unes primitives carretes, plenes d’esquitxos de
fang, que els porcs ensumaven i on les gallines s’hi ajocaven, i que
aquella Segadora que és la Mort havia escollit com a carros de trabuc
de la Revolució. Però aquell Llenyataire i aquella Segadora, per bé que
treballaven sense parar, ho feien en silenci, i ningú no sentia els seus
passos sords, ans al contrari, per tal com maliciar que estaven desperts
era com declarar-se ateu i traïdor.
A Anglaterra amb prou feines existia un mínim d’ordre i de protecció que justifiqués tant d’orgull nacional. La mateixa capital era escenari cada nit d’agosarats robatoris perpetrats per gent armada, com
també de saltejaments al camí ral; s’advertia públicament les famílies
que no abandonessin la ciutat sense traslladar abans els seus mobles
als magatzems dels tapissers, per tenir-los segurs; aquell qui feia de
bandoler en la fosca esdevenia comerciant de la City a la llum del dia,
i si era reconegut i acusat per un company botiguer, a qui havia donat
l’alto com a «capità» de la colla, li clavava gallardament un tret al cap
i fugia a cavall; la diligència del correu fou assaltada per set bandolers,
i el guardià que l’acompanyava disparà i en va matar tres; després els
altres quatre el mataren a ell, «a conseqüència d’haver-se quedat sense
14
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municions», de manera que la diligència va poder ser desvalisada tranquil·lament; l’alcalde de Londres, amb tota la seva senyorial magnificència, fou atracat a Turnham Green per un sol saltejador, que espolià
l’il·lustre personatge de les seves pertinences en presència de tot el seu
seguici; els presos de les presons de Londres lliuraven batalles amb els
seus escarcellers, i la llei sobirana disparava entre ells els trabucs, carregats amb bales i perdigons; els lladregots pispaven les creus de brillants que duien al coll els nobles a les sales dels tribunals; els mosqueters entraven a St. Giles, en cerca de mercaderies de contraban, i la
plebs obria foc sobre els mosqueters, i aquests disparaven contra la
plebs, i a ningú no se li acudia pensar que aquests esdeveniments tinguessin res d’extraordinari. Enmig de tot això, el botxí, sempre enfeinat en la seva tasca més que inútil, era constantment sol·licitat: ara,
per penjar llargues fileres de criminals de diverses menes; adés, per enforcar un rebentapisos, que havia estat detingut un dimarts, el dissabte següent; quan no marcava a foc a Newgate les mans de condemnats
a dotzenes, cremava libels a la porta de Westminster Hall; avui, llevava la vida a un assassí ferotge, i demà, a un miserable rampinyaire que
havia robat sis penics a un mosso llaurador.
Totes aquestes coses, i un miler de semblants, s’esdevenien a cada
pas en aquell any venturós de 1775. I en aquell ambient, mentre el Llenyataire i la Segadora prosseguien la seva inadvertida tasca, els dos
reis de queixos marcats, i les dues reines, la lletja i la bonica, feien prou
forrolla, tot exercint amb mà despòtica els seus drets divins. Així és
com l’any 1775 conduïa ses majestats, juntament amb milers d’éssers
insignificants —els personatges d’aquesta crònica entre la resta— pels
camins que s’obrien al seu davant.

15
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II. LA DILIGÈNCIA

I el que s’obria davant el primer dels personatges d’aquesta història, la
nit d’un divendres de finals de novembre, era la carretera de Dover. El
camí s’estenia, així mateix, davant la diligència de Dover, que s’enfilava feixugament per Shooter’s Hill. El viatger caminava costa amunt i
pel fang, al costat del carruatge, tal com ho feien la resta dels passatgers, no pas perquè tinguessin ganes de fer exercici, ateses les circumstàncies, sinó perquè la costa, els arreus, el fang i la diligència, era tot
tan feixuc, que els cavalls ja s’havien aturat tres vegades, a més de
col·locar un cop el carruatge travessat a la carretera, amb el subversiu
propòsit de retornar a Blackheath. Tanmateix, les regnes i el fuet, i el
cotxer i el guàrdia, tots plegats, havien llegit aquell article del codi de
guerra que prohibeix un designi semblant, si bé, d’altra banda, sembla
abonar l’argument que alguns animals irracionals estan dotats de raó;
i el tir va capitular i tornà al compliment del seu deure.
Amb el cap cot i la cua tremolosa, els cavalls s’esforçaven per avançar a través del fang espès, tot ensopegant i entrebancant-se de tant en
tant, com si tinguessin les potes a punt de dislocar-se. Tantes vegades
com el majoral els concedia un descans, fent-los parar amb un discret:
«Xooo! Altooo!», el cavall del davant sacsejava violentament el cap i
tot el que duia a sobre, com negant, amb emfàtic gest impropi d’un cavall, la simple possibilitat que el carruatge arribés mai al capdamunt.
I cada vegada que l’animal provocava aquell sobtat cascavelleig, el
viatger en qüestió se sobresaltava, com li hauria passat a qualsevol
viatger nerviós, i perdia la pau d’esperit.
Una boira vaporosa cobria totes les fondalades, i en la seva desolació
s’havia aventurat turó amunt talment com un esperit malèfic que cerca
16

tripa Dickens-2_llibre mida gran_literatures.qxd 07/01/2015 12:55 Página 17

repòs i no en troba. Enganxosa i intensament freda, avançava a poc a
poc per l’aire en ondulacions que visiblement s’encalçaven i s’encavallaven com les ones d’una mar borrascosa. Era prou densa per velar-ho tot
a l’entorn dels llums de la diligència, llevat de les rodes i unes quantes
iardes de camí; i el baf que exhalaven els cossos dels esforçats cavalls s’hi
barrejava, com si els animals fossin la font de tota aquella boira.
Uns altres dos viatgers, a més de l’esmentat, trescaven penosament
turó amunt al costat de la diligència. Tots tres anaven tapats fins a les
orelles i calçaven botes altes. Cap dels tres no hauria pogut dir, per tot
el que podia veure, quin aspecte tenien els seus companys de viatge; i
gairebé tants d’embolcalls com els que ocultaven els seus rostres als
ulls del cos cobrien també els seus pensaments als ulls de l’ànima dels
companys. En aquella època, els viatgers eren molt rebecs a fer confidències als desconeguts, car qualsevol company de viatge podia ser un
bandoler o un còmplice de bandolers. Quant a la complicitat, era la
cosa més probable, ja que a totes les cases de postes i a totes les cerveseries hi solia haver algú a sou del «capità», algú que podia ser des de
l’amo mateix de l’establiment fins a l’últim mosso d’establa. Això és
el que pensava el guàrdia d’escorta de la diligència de Dover, la nit
d’aquell divendres de novembre de 1775, mentre el carruatge muntava pesadament per Shooter’s Hill; encimbellat al seu pescant particular a la part posterior del cotxe, picava de peus per escalfar-se’ls, sense
apartar la vista ni la mà de l’arca que duia al davant, on un trabuc carregat coronava la pila de sis o vuit pistoles d’arçó, també carregades, i
que reposaven al seu torn sobre un munt de coltells.
A la diligència de Dover s’esdevenia el que era habitual, que el guàrdia sospitava dels viatgers, els viatgers desconfiaven els uns dels altres
i del guàrdia, tothom desconfiava de tothom, i el majoral només estava segur dels cavalls: hauria pogut jurar a consciència sobre els dos
Testaments que no reunien les condicions adequades per al viatge.
—Xooo! —cridava el majoral—. Alto! Una estirada més i ja sou a
dalt! Maleïts sieu, que bona feina m’heu donat! Joe!
—Què passa? —va contestar el guàrdia.
—I quina hora deu ser, Joe?
—Deuen ser ben bé les onze i deu.
—Vatua Déu! —va exclamar el cotxer, contrariat—. I encara no
som al capdamunt de Shooter’s! Hill! Arri, arri! Endavant!
17
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El díscol cavall, sorprès per la xurriacada quan havia decidit de no
moure’s més, va fer un esforç, i els altres tres el secundaren. De bell
nou, la diligència de Dover va continuar avançant penosament, mentre les botes altes dels passatgers s’enfonsaven als tolls. Aquests s’aturaven quan el carruatge es parava, i en cap moment se separaven ni
una passa del vehicle. Si qualsevol dels tres hagués tingut l’audàcia de
proposar a un altre d’endinsar-se en la boira i la fosca tot avançant-se
a la diligència, s’hauria exposat que li clavessin immediatament un tret
pel fet de prendre’l per un bandoler.
L’última estrabada va dur la diligència al cim del turó. Els cavalls
s’aturaren de nou per prendre alè, i el guàrdia va saltar del pescant per
calçar la roda per a la davallada; després, va obrir la portella perquè
pugessin els viatgers.
—Txit, Joe! —va avisar el majoral amb to d’alarma, tot mirant cap
avall des del pescant.
—Què dius, Tom?
Tots dos van parar l’orella.
—Diria que s’acosta un cavall al trot, Joe.
—Jo diria que al galop, Tom —va replicar el guàrdia, deixant anar
la porta i enfilant-se al seu lloc d’un salt—. Cavallers! Tots en nom del
rei!
I després d’aquesta apressada invocació, va muntar el trabuc i es va
posar a l’ofensiva.
El viatger a qui es refereix aquesta història havia pujat a l’estrep i es
disposava a entrar en el carruatge; els altres dos viatgers, a punt de seguir-lo, esperaven al seu darrere. Aquell es va quedar a l’estrep, amb la
meitat del cos a dins del cotxe i l’altra meitat a fora, mentre que els altres restaven al camí. Tots miraven el cotxer, i després el guàrdia, i tot
seguit el cotxer, bo i escoltant amb atenció. El majoral guaitava cap enrere, i el guàrdia també, i fins i tot el recalcitrant cavall davanter dreçà
les orelles i va mirar cap enrere, per no portar la contrària.
El silenci consegüent en cessar el brogit i l’avenç del carruatge, sumat a la quietud de la nit, feia que la calma fos pràcticament absoluta.
El panteix dels cavalls comunicava un tremolor al carruatge, com si es
trobés en un estat de viva agitació. Als viatgers els anava el cor tan de
pressa, que potser se n’haurien pogut sentir els batecs; però, en tot cas,
la silenciosa pausa era l’expressió audible d’unes persones que s’ha18
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vien quedat sense alè, que s’aguantaven la respiració i tenien el pols accelerat per l’expectació.
El soroll que feia un cavall al galop s’anava intensificant a mesura
que pujava rabent i furiosament costa amunt.
—Alto! —va cridar el guàrdia amb la veu més estentòria que va poder proferir—. Pareu, qui sigui! Alto o disparo!
El retruny dels cascs es va interrompre tot de sobte, i, amb força clapoteig i forcejament, una veu d’home va preguntar des de la fosca:
—És aquesta la diligència de Dover?
—No n’heu de fer res! —va replicar el guàrdia—. Qui sou?
—Dic que si és aquesta la diligència de Dover.
—Per què ho voleu saber?
—Perquè, si ho és, he d’enraonar amb un dels viatgers.
—Quin viatger?
—El senyor Jarvis Lorry.
El passatger de la nostra història de seguida va donar entenent que
aquell era el seu nom. El guàrdia, el majoral i els altres dos viatgers
l’ullaren amb desconfiança.
—Quedeu-vos on sou —va ordenar el guàrdia a la veu que havia
parlat en la boira—, perquè, si arribo a cometre un error, no el podríeu pas esmenar en tota la vostra vida. El cavaller anomenat Lorry
que respongui.
—Què passa? —va fer aleshores el viatger, amb veu lleugerament
tremolosa—. Qui em busca? Ets en Jerry?
(«Si aquest manso és en Jerry, maleïda la gràcia que em fa la seva
veu —va remugar el guàrdia entre dents—. No m’agraden les veus tan
ronques, Jerry.»)
—Sí, senyor Lorry.
—Què hi ha de nou?
—Un despatx per a vós, de T. i companyia.
—Conec aquest missatger, guàrdia —va dir el senyor Lorry, saltant
de l’estrep al camí, ajudat pels altres dos passatgers, amb més prestesa
que cortesia, els quals tot seguit pujaren precipitadament al carruatge,
van tancar la portella i pujaven la finestra—. Pot acostar-se; no hi ha
cap perill.
—Espero que sigui així, però no me’n puc pas fiar —va rondinar el
guàrdia, parlant sol—: A veure, tu!
19
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—A veure! Què hem de fer? —va replicar en Jerry, amb veu més
ronca que abans.
—Acosta’t al pas, i entesos? I si portes pistoleres a la sella, que no
vegi que hi apropes les mans! Perquè jo sóc ràpid com un dimoni amb
el dit, i quan el moc per equivocació, d’aquí en surt una càrrega de
plom. A veure, ara, quina cara tens.
De mica en mica es van anar perfilant entre la boira que s’esfilagarsava les siluetes d’un cavall i del seu genet, que s’acostaren a la diligència, on esperava el viatger. El genet es va acotar i, després de clavar una
llambregada al guàrdia, va lliurar al passatger un paperet plegat. El cavall del missatger estava rebentat, i tant l’animal com el genet anaven
coberts de fang, des dels cascs del primer fins al capell del segon.
—Guàrdia! —va dir el viatger, amb un to que volia inspirar confiança.
—Senyor? —respongué secament el guàrdia, que estava alerta, amb
la mà dreta a la culata del trabuc alçat, l’esquerra al canó i els ulls clavats en el genet.
—No cal témer res. Pertanyo al Banc Tellson. Segurament el coneixeu, el Banc Tellson, de Londres. Vaig a París per qüestió de negocis.
Aquí teniu una corona perquè prengueu una copa. Puc llegir això?
—Endavant, però afanyeu-vos, cavaller.
El viatger va desplegar el paper, i a la llum del fanal de la diligència
d’aquell costat va llegir, primer per a ell i després en veu alta:
—«Espereu la senyoreta a Dover.» Ja veieu que el missatge no és
gens llarg, guàrdia. Jerry, digues que la meva resposta és: RESSUSCITAT.
En Jerry es va sobresaltar a la sella.
—Quina estranya resposta, a fe! —va exclamar amb veu més ronca
que mai.
—Porta aquest missatge, i ells sabran que he rebut aquest, com si
t’ho posés per escrit. Que tinguis un bon viatge. Bona nit.
Dits aquests mots, el viatger va obrir la portella del cotxe i hi va pujar, sense que l’ajudessin aquesta vegada els seus companys de viatge,
que havien cuitat a amagar els rellotges i les bosses dins la canya de les
botes, i ara feien veure que dormien. Aparentment, no ho feien amb
cap altre propòsit que el d’evitar de provocar qualsevol altra mena
d’acció.
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El carruatge va reprendre la penosa marxa, embolcallat per atapeïts fistons de boira que s’anaven espessint a mesura que baixava. El
guàrdia va tornar a col·locar el trabuc sobre l’arca, i, havent donat una
ullada a la resta del seu contingut, i també a les pistoles suplementàries
que duia a la cintura, va revisar la caixa més petita de sota el seient, on
hi havia unes quantes eines de ferrer, un parell de torxes, pedrenyera i
esca. Duia tots aquells estris complementaris per si s’apagaven els fanals amb la pluja o un cop de vent, com s’esdevenia ocasionalment;
aleshores l’única cosa que havia de fer era ficar-se a dins i, en cinc minuts (si tenia sort), podia encendre els fanals, després que les espurnes
de la baula i la pedrenyera s’haguessin agafat a la palla.
—Tom! —va fer en veu baixa, per sobre la baca del cotxe.
—Què hi ha, Joe?
—Has sentit el missatge?
—Sí, Joe.
—I n’has tret l’aigua clara, Tom?
—En absolut, Joe.
—Això sí que és una coincidència, també —va reflexionar el guàrdia—, car a mi em passa això mateix.
Mentrestant, en quedar-se sol en la fosca i la boira, en Jerry va desmuntar, no sols per donar repòs a l’esgotada cavalcadura, sinó per
eixugar-se el fang de la cara i buidar l’aigua de les ales del capell, on en
podia cabre ben bé mig galó. Després d’estar-se allà dret amb la brida
cargolada al braç cobert de llot, fins que va deixar de sentir el sondroll
de les rodes de la diligència i regnava de nou el silenci nocturn, en Jerry va fer mitja volta i va començar a caminar costa avall.
—Després de la galopada que t’has fet des de Temple Bar, vella amiga, no em fio de les teves potes davanteres fins que no arribem a terreny pla —va dir aquell missatger de veu ronca, tot esguardant la seva
euga—. «Ressuscitat.» Quin missatge més endimoniat, redéu. Aquestes coses no s’han fet per a tu, Jerry! Ja t’ho dic jo, Jerry! Si es posava
de moda això de ressuscitar els morts, estaries ben fotut, Jerry!
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