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«Donatien Alphonse François de Sade va morir en un asil per a
pertorbats mentals a Charenton, després de viure perseguit per les
seves idees tant pel règim absolutista com pel republicà. Havia nascut a París el 1740, setanta-quatre anys abans, doncs. A la seva vida
privada Sade sempre va haver de capitular, però no ho va fer mai a
la seva literatura. […] Avui ens adonem que el discurs de Sade és
l’únic realment i implacablement subversiu. […] En temps de revolucions, liberalisme, drets humans, aquesta lucidesa, que descriu el
nostre món tal com és, és el que fa encara vigent Sade.»
Del pròleg d’Albert Mestres
Justine o les dissorts de la virtut va veure la llum l’any 1791 als Països
Baixos. En aquesta novel·la inclassificable, Justine, paradigma de
la virtut, vol seguir el camí de puresa que ha triat, però allà on va
topa amb les humiliacions sexuals dels llibertins. El lector esdevé
còmplice dels arguments retòrics i filosòfics que argüeixen sense
compassió els perversos davant la versió de la ingènua Justine.
«Sade representa l’últim intent desesperat de la raó
per explicar-se el gran caos de l’univers»
Terenci Moix
Disseny de la coberta: Carlos Cubeiro
Il·lustració de la coberta: Nu reclinat (Miss o’Murphy), oli sobre tela,
Wallraf Richartz Museum, Colònia, Alemanya. © Bridgeman Art Library / Index
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A la meva bona amiga
Sí, Constance, és a tu a qui dedico aquesta obra.
Exemple i honor a la vegada del teu sexe, atès que unei
xes a l’ànima més sensible l’esperit més just i més ins
truït, només a tu et pertoca conèixer la dolçor de les llà
grimes que arrenca la virtut dissortada. Com que
detestes els sofismes del llibertinatge i la irreligió, com
batentlos sense treva amb les teves accions i amb els
teus discursos, no em fan témer per tu els que ha neces
sitat la mena de personatges creats en aquestes memò
ries. El cinisme de certs traços (endolcits, però, tant com
s’ha pogut) no t’espantarà pas més. És el Vici que, geme
gós de ser descobert, clama l’escàndol tan aviat com se
l’ataca. Uns beats foren els que van fer el judici del Tartuf, el de Justine serà obra dels llibertins, no em fan gai
re por: un cop hagis destapat els meus motius, no seran
pas desaprovats. La teva opinió basta a la meva glòria,
i, després d’haverte plagut, o bé he de plaure universal
ment, o bé m’he de consolar de totes les censures.
El propòsit d’aquesta novel·la (no pas tan novel·la
com es podria creure) és, sens dubte, nou. L’ascendent
19
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de la Virtut sobre el Vici, la recompensa del bé, el càstig
del mal, vet aquí el tarannà ordinari de totes les obres
d’aquesta mena. ¿No n’hauríem d’estar tips?
Però, oferir arreu el Vici triomfant i la Virtut vícti
ma dels seus sacrificis, mostrar una infortunada errant
de dissort en dissort; joguina de la perversitat; plastró de
totes les disbauxes; exposada als gustos més bàrbars i
monstruosos; atordida pels sofismes més atrevits, més
especiosos; presa de les seduccions més enginyoses, dels
suborns més irresistibles; sense tenir per oposar a tantes
trifulques, a tants flagells, per rebutjar tanta corrupció,
més que una ànima sensible, un esperit natural i molt
de coratge: arriscarse, en un mot, a les descripcions més
atrevides, les situacions més extraordinàries, les màxi
mes més espantoses, les pinzellades més enèrgiques, amb
l’única finalitat d’obtenir de tot això una de les lliçons
de moral més sublims que l’home hagi rebut mai, és, cal
convenirhi, aconseguir l’objectiu per un camí poc fres
sat fins ara.
¿Hi hauré reeixit, Constance? ¿Determinarà una
llàgrima dels teus ulls el meu triomf? En un mot, després
de llegir Justine ¿diràs: «Oh, que orgullosa em fan sentir
d’estimar la Virtut aquests quadres del Crim! Que su
blim és aquesta entre llàgrimes! Com l’embelleixen les
dissorts!»?

Oh, Constance! Si aquests mots se t’escapen, els
meus esforços seran coronats.
20
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L’obra mestra de la filosofia fóra desenvolupar els
mitjans de què la Providència se serveix per aconseguir els fins que es proposa respecte a l’home i traçar,
segons això, alguns plans de conducta que puguin fer
conèixer a aquest dissortat individu bípede la manera
com cal que camini per la carrera espinosa de la vida,
a fi de prevenir els capricis estranys d’aquesta fatalitat a la qual es donen vint noms diferents, sense haver
aconseguit encara conèixer-la ni definir-la.
Si, plens de respecte per les nostres convencions
socials, i sense separar-nos mai de les barreres que ens
imposen, passa que, malgrat tot, només hem trobat
espines, mentre que els malvats no cullen sinó roses,
la gent privada d’un fons de virtut prou constatat per
elevar-se per damunt d’aquestes observacions ¿no calcularà aleshores que val més abandonar-se al torrent
que resistir-s’hi? ¿No diran que la Virtut, per bella que
sigui, esdevé tanmateix el partit més dolent que es pot
prendre si és massa feble per lluitar contra el vici i
que, en un segle enterament corromput, el més segur
és fer com els altres? Una mica més instruïts, si es vol,
i abusant de les llums que han adquirit ¿no diran, amb
21
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l’àngel Jesrad de Zadig, que no hi ha cap mal d’on no
neixi un bé i que, segons això, poden lliurar-se al mal,
ja que de fet no és més que una de les maneres de
produir el bé? ¿No afegiran que és indiferent al pla
general que aquest o aquell sigui bo o dolent amb
preferència, que si la dissort empaita la virtut i la
prosperitat acompanya el crim, i les coses són iguals
a les mires de la Natura, val infinitament més prendre
partit entre els dolents que prosperen que entre els
virtuosos que fracassen? És, doncs, important prevenir aquests sofismes perillosos d’una filosofia falsa; i
essencial fer veure que els exemples de la virtut dissortada, presentats a una ànima corrompuda en la
qual queden, tanmateix, alguns bons principis, poden tornar a menar aquesta ànima al bé amb tanta
seguretat com si li haguessin mostrat en aquest camí
de la virtut els guardons més brillants i les recompenses més falagueres. Sens dubte, és cruel haver de
descriure el xàfec de dissorts que aclaparen la dona
dolça i sensible que millor respecta la virtut i, d’altra
banda, l’afluència de prosperitats de què gaudeixen
les persones que esclafen o mortifiquen aquesta dona
mateixa. Però si neix un bé, tanmateix, del quadre
d’aquestes fatalitats ¿es poden tenir remordiments
d’haver-les ofert? ¿Podrà ningú enutjar-se per haver
establert un fet, del qual resultarà, per al savi que llegeix amb profit, la lliçó tan útil de la submissió a les
ordres de la Providència i l’advertiment fatal que sovint és per portar-nos de nou als nostres deures que
22
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el Cel colpeja al nostre costat l’ésser que ens semblava
que millor els complia?
Aquests són els sentiments que guiaran els nostres
esforços i, en consideració a aquests motius, demanem al lector indulgència pels sistemes erronis collocats en boca dels nostres personatges i per les situacions de vegades un xic fortes que, per amor a la
veritat, hem hagut de posar sota els seus ulls.

La senyora comtessa de Lorsange era una d’aquestes
sacerdotesses de Venus, la fortuna de les quals és obra
d’una cara bonica i molt mala conducta, i els títols de
les quals, per pomposos que siguin, només es troben
als arxius de Citera, forjats amb la impertinència de
qui els pren i sostinguts per la credulitat tanoca de qui
els atorga: bruna, una figura bonica, uns ulls d’expressió singular; aquesta incredulitat de moda que, fornint d’una sal addicional les passions, fa buscar amb
més afany les dones en què s’hi sospita; una mica dolenta, sense principis, sense creure que hi hagi mal en
res i, amb tot, sense prou depravació al cor per haverne apagat la sensibilitat: orgullosa, llibertina; així era
la senyora de Lorsange.
Aquesta dona havia rebut tanmateix la millor
educació. Filla d’un banquer eminent de París, havia
estat criada amb una germana seva anomenada Justine, tres anys més jove que ella, en una de les abadies
més cèlebres d’aquesta capital, on, fins a l’edat de dot23
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ze i quinze anys, cap consell, cap mestre, cap llibre,
cap talent no s’havia negat ni a l’una ni a l’altra de les
dues germanes.
En aquesta època fatal per a la virtut de les dues
noies, tot els va mancar d’un dia per l’altre: una bancarrota espantosa va precipitar el seu pare a una situació tan cruel, que va morir de tristesa. La seva dona el
va seguir un mes després a la tomba. Dos parents freds i
llunyans van deliberar sobre què farien de les dues joves òrfenes. La seva part d’una herència absorbida
pels crèdit, pujava a cent escuts per a cadascuna. Com
que ningú no es va amoïnar de fer-se’n càrrec, els van
obrir la porta del convent i els van donar el seu dot,
deixant-les lliures d’esdevenir el que volguessin.
La senyora de Lorsange, que llavors s’anomenava
Juliette i tenia el caràcter i l’esperit, si fa no fa, tan
formats com als trenta anys, edat a què arribava en el
moment de la història que narrarem, no semblava
sensible més que al plaer de ser lliure, sense aturar-se
a pensar ni un instant en les adversitats cruels que havien trencat les cadenes. Justine, per la seva banda, de
dotze anys com ja hem dit, tenia un caràcter ombrívol
i malenconiós que li va fer sentir molt més tot l’horror
de la situació. Dotada d’una tendresa, d’una sensibilitat sorprenent, en lloc de l’habilitat i la llestesa de la
seva germana, només posseïa una ingenuïtat i un candor que havien de fer-la caure en molts paranys.
Aquesta noia afegia a tantes qualitats una fesomia
dolça, absolutament diferent d’aquella amb què la na24
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tura havia embellit Juliette. Tot el que es veia d’artifici, de maniobra, de coqueteria en els trets d’una, es
podia admirar en els de l’altra en pudor, en decència
i en timidesa. Tenia aspecte de Verge, uns grossos ulls
blaus, plens d’ànima i d’atractiu, una pell fascinant,
una figura àgil i flexible, una veu commovedora, unes
dents de vori i els més bells cabells rossos. Aquest és
l’esbós d’aquesta encisadora germana petita, els encants ingenus i els trets delicats de la qual estan per
damunt del nostre pinzell.
Els van deixar vint-i-quatre hores a l’una i a l’altra
per abandonar el convent, així com la preocupació
d’establir-se, amb els seus cent escuts, on millor els
semblés. Juliette, encantada de ser mestressa d’ella
mateixa, va intentar eixugar per un moment les llàgrimes de Justine, després, en veure que no ho aconseguia, es va posar a renyar-la en lloc de consolar-la. Li
va retreure la seva sensibilitat, li va dir, amb una filosofia molt per damunt de la seva edat, que només calia afligir-se en aquest món pel que ens afecta personalment, que era possible de trobar en un mateix
sensacions físiques d’una voluptat prou excitant per
apagar totes les afeccions morals, amb les quals podria ser dolorós xocar; que aquest capteniment era
encara més essencial de posar en pràctica, si es tenia
en compte que la saviesa vertadera consisteix molt
més a doblar la suma dels plaers que no a multiplicar
la de les penes; que no hi ha res, en una paraula, que
no s’hagi de fer per esmussar en un mateix aquesta
25
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sensibilitat pèrfida, de la qual s’aprofiten els altres,
mentre que només ens ocasiona disgustos. Però és difícil endurir un bon cor, resisteix els raonaments d’un
bala perduda i els seus gaudis el consolen de les brillantors falses d’un esperit cultivat.
Juliette, passant a altres recursos, va dir llavors a
la seva germana que, amb els anys i la figura que tenien una i altra, era impossible que es morissin de
fam. Li va esmentar la filla dels seus veïns, que, havent escapat de la llar paterna, avui era mantinguda
ricament i, sens dubte, era molt més feliç que si s’hagués quedat en el si de la família; que prou calia guardar-se de creure que era el matrimoni el que feia feliç
una noia, a la qual, presonera de les lleis de l’himeneu, calia esperar, a canvi de sofrir molts mals humors, una dosi molt lleugera de plaers. En comptes
d’això, lliurades al llibertinatge, elles podien protegir-se del mal humor dels amants, o consolar-se’n
amb el nombre.
Justine es va horroritzar d’aquest discurs, va dir
que preferia la mort a la ignomínia i, per més que insistís la seva germana, refusava constantment viure
amb ella des del moment que la va veure determinada
a una conducta que la feia estremir.
Les dues noies, doncs, es van separar sense cap
promesa de tornar-se a veure, ja que les seves intencions eren tan diferents. Juliette, que, segons pretenia
ella, estava destinada a ser una gran dama ¿havia de
consentir a rebre una noia, les intencions virtuoses
26
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però baixes de la qual serien capaces de deshonrar-la?
I, per la seva banda ¿voldria Justine arriscar els seus
costums en la societat d’una criatura perversa que esdevindria víctima de la cràpula i la disbauxa pública?
Així doncs, es van dir un adéu etern i van deixar el
convent l’endemà.
Justine, que des de la infància havia estat amanyagada per la cosidora de la seva mare, creu que aquesta
dona serà sensible a la seva dissort. La va a cercar, la
posa al corrent de les seves desventures, li demana feina... a penes la reconeix, l’acomiada durament.
–Oh, Déu del cel! –diu la pobra criatura–, ¿cal que
els primers passos que faig pel món estiguin marcats
ja per les penes? Aquesta dona en altre temps m’estimava ¿per què avui em refusa? Ai! És perquè sóc òrfena i pobra, perquè ja no tinc recursos en aquest món
i perquè hom només estima la gent en raó dels favors i
les gràcies que en calcula rebre.
Justine, plorant, va a buscar el seu capellà, li descriu l’estat en què es troba amb el candor enèrgic de la
seva edat... Portava un vestidet de pell blanc, els bells
cabells recollits negligentment sota una gran còfia, el
pit a penes insinuat sota dues o tres canes de gasa; la
seva carona bonica estava una mica pàl·lida a causa de
les penes que la devoraven, algunes llàgrimes li rodolaven dels ulls i els prestaven encara més expressió.
–Ja em veieu, pare... –deia al clergue sant–. Sí, em
veieu en una situació ben anguniosa per a una noia,
he perdut el pare i la mare... El Cel se me’ls ha endut
27
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a l’edat en què tenia més necessitat del seu ajut... Han
mort arruïnats, pare, ja no tenim res. Vet aquí tot el
que m’han deixat... –continuava, mostrant els dotze
lluïsos–, i ni un sol racó on reposar el meu pobre cap...
Vós tindreu pietat de mi ¿oi, pare? Vós sou ministre
de la religió i la religió sempre ha estat la virtut del
meu cor. En nom del Déu que adoro i del qual sou
ministre, digueu-me, com un segon pare, què cal que
faci... què serà de mi.
El caritatiu sacerdot va respondre, tot llambregant
Justine, que la parròquia estava força carregada, que
era difícil que pogués assumir almoines noves, però
que, si Justine el volia servir, si volia fer la feina grossa,
hi hauria sempre un crostó de pa per a ella a la seva
cuina. I, com que, dient això, l’intèrpret dels Déus li
havia passat la mà per sota el mentó i li havia fet un
petó massa mundà per a un home d’església, Justine, que
prou i massa l’havia entès, li va dir apartant-lo:
–Pare, no us demano cap almoina ni feina de criada, fa massa poc temps que he deixat un estat per damunt d’aquell que pot fer desitjar aquestes dues mercès, per trobar-me reduïda a implorar-les. Sol·licito
els consells que la meva joventut i les meves dissorts
necessiten, i vós me’ls voleu fer comprar a un preu
massa car.
El capellà, avergonyit en veure’s descobert, foragità aviat aquella petita criatura, i la dissortada Justine,
rebutjada dues vegades el primer dia que es veu condemnada a l’isolament, entra a una casa on veu un
28
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rètol, hi lloga una petita cambra moblada al cinquè
pis, la paga per avançat i s’hi lliura a unes llàgrimes
més amargues en la mesura que és sensible i el seu
petit orgull acaba de ser compromès cruelment.
¿Ens serà permès abandonar-la aquí per una estona per retornar a Juliette i per dir com, del simple
estat en què l’hem vist sortir i sense tenir més recursos que la seva germana, va esdevenir, amb tot, en
quinze anys, una dona de títol, posseïdora de trenta
mil lliures de renda, de joies molt belles, de dues o tres
cases tant a ciutat com al camp i, de moment, del cor,
la fortuna i la confiança del Sr. de Corville, conseller
d’Estat, home del millor crèdit i a punt d’entrar al ministeri? La carrera va ser espinosa, ben segur que ningú no en dubta: aquestes damisel·les fan el seu camí
per l’aprenentatge més vergonyós i més dur. I aquella
que avui és al llit d’un príncep potser encara porta a
sobre les marques humiliants de la brutalitat dels llibertins a les mans dels quals la joventut i la inexperiència la van llançar.
En sortir del convent, Juliette va anar a buscar una
dona que havia sentit anomenar a aquella jove amiga
del veïnat. Com que tenia ganes de ser pervertida, i
pervertida per aquesta dona, l’aborda amb el farcellet
sota el braç, una levita blava ben desordenada, els cabells deixats anar i la cara més bonica del món, si és
cert que la indecència pot tenir encant a certs ulls. Explica la seva història a la dona i li suplica que la protegeixi com ha fet amb la seva antiga amiga.
29
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–¿Quina edat teniu? –li preguntà la Duvergier.
–En faré quinze d’aquí a uns dies, senyora –va respondre Juliette.
–I mai cap mortal... –va continuar la matrona.
–I ara, senyora! Us ho juro! –replicà Juliette.
–És que, de vegades, en aquests convents... –va dir
la vella–, un confessor, una monja, una companya...
me’n calen proves segures.
–Només depèn de vós procurar-vos-les, senyora
–va respondre Juliette enrojolant-se.
I la regenta es col·loca un parell d’ulleres i després
li escodrinya pertot arreu les parts escrupolosament.
–Au –diu a la noia–, per quedar-vos aquí només
necessiteu molt de respecte als meus consells, un gran
fons de complaença i de submissió per les meves pràctiques, netedat, economia, candor envers mi, política
envers les vostres companyes i murrieria amb els homes, i abans de deu anys us posaré en estat de retirarvos a un tercer pis amb una còmoda, un entredós i
una serventa. I l’art que haureu adquirit amb mi us
donarà amb què procurar-vos la resta.
Fetes aquestes recomanacions, la Duvergier s’apodera del farcellet de Juliette, li pregunta si no té pas
diners i, com que aquesta li confessa amb massa franquesa que té cent escuts, la bona mare els hi confisca,
assegurant a la nova pensionista que col·locarà aquest
petit fons a la loteria en nom seu i que val més que
una noia no tingui diners.
–És un mitjà de fer el mal –li diu– i, en un segle tan
30
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corromput, una xicota assenyada i de bona naixença
ha d’evitar amb cura tot el que la pot arrossegar a un
parany. És pel vostre bé que us parlo, menuda –va
afegir la regenta–, i heu d’estar-me agraïda del que
faig.
Acabat el sermó, la nouvinguda és presentada a les
seves companyes, li indiquen la cambra de la casa que
li toca i l’endemà mateix les seves primícies es posen
en venda.
En quatre mesos, la mercaderia és venuda successivament a gairebé cent persones. Uns s’acontenten
amb la rosa, altres, més delicats o més depravats (car
la qüestió no està resolta), volen badar el botó que
floreix al costat. Cada vegada, la Duvergier els estreny
i els recompon, i durant quatre mesos la berganta
ofereix al públic sempre primícies. Al final d’aquest
noviciat espinós, Juliette obté per fi les patents de germana conversa. A partir d’aquest moment, se la reconeix realment filla de la casa. Des d’aleshores en comparteix les penes i els profits. Un altre aprenentatge. Si
a la primera escola, fetes algunes excepcions, Juliette
ha servit la Natura, n’oblida les lleis a la segona, hi
corromp totalment els seus costums. El triomf que
veu obtenir al vici degrada la seva ànima del tot, sent
que, nascuda per al crim, almenys ha de tirar cap al
gros i renunciar a esllanguir-se en un estat subaltern,
que, baldament li faci fer les mateixes faltes i l’envileixi de la mateixa manera, no li reporta, ni de bon tros,
el mateix profit. Plau a un senyor vell molt disbauxat
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que, al principi, només la crida per al cas del moment.
Té l’habilitat de fer-se’n mantenir magníficament. A
la fi, apareix als espectacles, als passeigs, al costat de
les màximes autoritats de l’orde de Citera. És observada, és esmentada i és envejada, i la llesta criatura sap
espavilar-se tan bé, que en menys de quatre anys arruïna sis homes (el més pobre dels quals tenia cent
mil escuts de renda). No li cal res més per forjar-se
una reputació. La ceguesa dels homes de món és tal,
que, com més una criatura d’aquestes ha demostrat la
seva deshonestedat, més ganes tenen de trobar-se en
la seva llista. Sembla que el grau d’enviliment i de corrupció esdevé la mesura dels sentiments per ella que
gosen proclamar.
Juliette acabava de complir els vint anys, quan un
cert comte de Lorsange, un gentilhome angeví que
s’acostava a la quarantena, se’n va enamorar de tal
manera, que va decidir donar-li el seu nom: li va reconèixer dotze mil lliures de renda i li va assegurar la
resta de la seva fortuna per si moria abans que ella, li
donà una casa, servei, una lliurea i una mena de consideració en el món que arribà a fer oblidar els seus
inicis en dos o tres anys.
Fou en aquest moment que la dissortada Juliette,
oblidant tots els sentiments de la seva naixença i la
seva educació, pervertida per mals consells i per llibres perillosos, delerosa de gaudir sola, de tenir un
nom i no cadenes, gosà lliurar-se a la idea culpable
d’abreujar els dies del seu marit. Acaricià aquest pro32
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jecte concebut, odiós, el consolidà dissortadament en
aquests moments perillosos en què el físic s’uneix als
errors morals, instants en què hom es reprimeix: encara pitjor, puix que llavors res no s’oposa a la irregularitat dels anhels o la impetuositat dels desigs, i la
voluptat rebuda sols és viva en raó de la quantitat de
frens romputs o de la seva santedat. Un cop esvaït el
somni, si hom tornés al seny, l’inconvenient seria mediocre, és la història dels errors de l’esperit. Ja se sap
que no ofenen ningú, però per dissort hom va més
lluny. ¿Com serà, s’atreveix a dir-se, la realització
d’aquesta idea, si només el seu aspecte m’acaba d’exaltar, m’acaba d’alterar tan vivament? Hom vivifica la
quimera maleïda, i la seva existència és un crim.
La Sra. de Lorsange l’executà amb tant de secret,
per sort per a ella, que es va posar a l’abric de qualsevol persecució i va enterrar amb el marit les empremtes del delicte paorós que el precipità a la tomba.
Una altra vegada lliure i comtessa, la Sra. de Lorsange va reprendre els seus hàbits antics, però, creientse alguna cosa en el món, va posar una mica menys
d’indecència en la seva conducta. Ja no era una mantinguda, sinó una vídua rica que oferia bons sopars i
a casa de qui la Cort i la ciutat se sentien afortunadíssimes de ser admeses. Una dona decent, en una paraula, que, tanmateix, jeia per dos-cents lluïsos i es
donava per cinc-cents al mes.
Fins als vint-i-sis anys, la Sra. de Lorsange va fer
encara conquestes brillants: arruïnà tres ambaixadors
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estrangers, quatre recaptadors generals, dos bisbes,
un cardenal i tres cavallers de l’Orde del Rei. Però,
com que és rar aturar-se després d’un primer delicte,
sobretot si ha tingut un desenllaç feliç, la dissortada
Juliette es va embrutar amb dos nous crims semblants
al primer: un per robar un dels seus amants que li
havia confiat una suma considerable, ignorada per la
família d’aquest home i que la Sra. de Lorsange va poder amagar amb aquesta acció espantosa; l’altre per
tenir més d’hora un llegat de cent mil francs que un
dels seus adoradors li feia a nom d’un tercer, encarregat de retre la suma després del seu decés. A aquests
horrors, la Sra. de Lorsange afegia tres o quatre infanticidis. La por de fer-se malbé la figura bonica, el desig
d’amagar una doble intriga, tot plegat li va fer prendre
la resolució d’ofegar en el seu si la prova de les seves
disbauxes, i aquests delictes ignorats com els altres
no van impedir trobar diàriament noves víctimes a
aquesta dona hàbil i ambiciosa.
És cert, doncs, que la prosperitat pot acompanyar
la pitjor conducta i que, al bell mig del desordre i la
corrupció, tot això que els homes anomenen la felicitat es pot escampar per sobre la vida. Però que aquesta
veritat cruel i fatal no esveri ningú; que l’exemple de
la dissort perseguint la virtut pertot arreu, i que tot
seguit oferirem, no turmenti més la bona gent: aquesta felicitat del crim és enganyosa, només és aparent.
Independentment del càstig que segur que la Providència té reservat als que han seduït els seus èxits ¿no
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nodreixen, al fons de la seva ànima, un cuc que, rosegant-los sense parar, els impedeix de gaudir d’aquestes
falses espurnes i a la seva ànima, en comptes de delits,
no hi deixa més que el record lacerant dels crims que
els han conduït on són? Pel que fa al desventurat que
la sort persegueix, té el cor com a consol, i els gaudis
interiors que les virtuts li procuren el compensen aviat
de la injustícia dels homes.
Així doncs, aquest era l’estat de les coses de la Sra.
de Lorsange quan el Sr. de Corville, de cinquanta
anys, que gaudia de crèdit i de consideració, i que
hem descrit més amunt, va decidir sacrificar-se del
tot a aquesta dona i unir-la a ell per sempre més. Fossin les atencions, fos el procedir, fos diplomàcia per
part de la Sra. de Lorsange, ho havia aconseguit, i feia
quatre anys que vivia amb ella, absolutament com
amb una esposa legítima, quan l’adquisició d’unes
terres molt belles a prop de Montargis obligà l’un i
l’altra d’anar a passar algun temps en aquesta província.
Un vespre que la bellesa del temps els havia fet
prolongar la passejada des de la finca on vivien fins a
Montargis, massa cansats l’un i l’altra per emprendre
la tornada per on havien vingut, es van aturar a la
fonda on para la carrossa de Lió amb la idea de trametre des d’allí un home a cavall a cercar un cotxe. Estaven reposant en una sala baixa i fresca d’aquesta casa
que donava al pati, quan la diligència de què acabem
de parlar entrà a l’hostal.
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