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BONA LLEVOR
tal manera es gravaren en la meva mamoria., que encara els recordo.
,
En presencia de feta tan iohu ·
m~ns i 'horrorosos, quasi deurí,. donar se raó al que deia quc'l home
ea un llop pel home. Veritat es que
la sagnanta guerra europea que fa
tres anys qu'eos angoixa. amb ses
hecatombes. ha. endurit nostres
eors, i'l tragic succés que ving a
contar, poseible es que no impre...
. . ,
110m a nmgu.
'·

En el quint precepte del Decaleg s'ens proibeix matar, i sabut es
que aquesta fórmula géoerica nos
imposa la obligació no solsament
de no atentar contra la vida de
nostres germans i semblants. sinó
també de no ferir-los, mutilar-los i
causar-los~hi danys en llur orgaDiame, precepte tan tle dret natu·
ral, que sembla meutidu. hagi hil·
gut necessitat de d-ar li caracter
positiu, puix que la seva infracció repugna H. la naturalesa huma·
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La facilitat ...amb qu'es presin~
deix del dit precepte re comenten
crims de sang, s'esplica. solsament
.
..
per la manca absolu ta. de sentit
moral i careucia completa de edu·
eaeió, i en cassos concrets perque
.
les passions d'odi i de venjan<;a. ceguen i endureixen les entra nyes.
Quan l'home alcan ça l'etat vi·
ril sens el mes petit fré relligiós ,
•
..
. .,
moral ni social, abans be amb el
convenciment
instintiu de qu'hem
..
..
. ,..
nascut per a gosar i que per u. lo·
..
grar el plaer, tot medi:es licit, sembla com ei per la bestia hum ana
no's ha.gués fet Ja Redempció .
·'
Tal va oeorrer a.mb els quatre
moçoa herois de mon re'cit que no
vull puntuaHçar, per que'l desbo·
nor no caig ui ni ta n sols damunt el
..
lloc que'ls vegé naixer.
De 25 a ao anys, forni ts, pleto·
rics de vida i tan necessitats do re·
cursos com famulencs de plaers,
nostres .m aterialistes pract.i ca po ·
aaren ses mires a la casa. i fortuna
'·,.,...
• ¡.•
de cert advocat vell jubilat i a.mh
.
.
. ·"
.. . .
. . . ... •......
de ric, que vivia sense f<Imi·
d'un criat tan
'una criada agra·
Jletrat,
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era una verdadera fortaleç a. inaccesible als estranys, per les moltes
precaucions presès pet a impedir
dir sorpreses i assalts; peró els criminals. d~aquesta histori¡¡
. pensaren
en la criada i en els prodigis que
sobre aquestes ig.nocentea criatures
logra l'amor real o fingit.
Es proposa el mes guapo d'a quets joves enamorar· Ja i ho feu
tan a lo viu que als pocs dies era
ja duenyo de la voluntat dé la ser~
venta. Convingueren amb ella una
entrevista a altes hores de certa
nit d'hivern, freda i obscura i po ·
sats els altres tres criminals en
guaita, ela hi feu el fingit nuvi la
senya convinguda, la infelis criada obri la porta i el bandoler no
con tent de donar entrada a eoe
compa.nys, sino que aparentant
abraçar :1 la seva núvia la degolla
perque no pogues cridar, amb un
punyal que amagat portava. Acu.direu
els altres tres criminals, fica•
r en el cadavre de la criada a la
casa, tancant sigilosament la porta,
pe ró com els vells tenen un dormir
11 e uger. va despertar· se el criat,
baixa descala p~r l'escala., crida a
mitja veu a la criada, per a no despertar al amo; caigueren sobre d 'e ll
els ro!!Jfactora, a les fosques, li ta·
paren la boca 1'1 degollaren com
hagueren pogut fer ho amb un xai
a.l escorxador.
Q,uelcóm degué sentir l'amo,
puix sens encendre la llum, comença a cridar als seus serventa. A les
fosq ues sempre, penetraren els ban·
dolers a l'alcoba, i li obriren el cap
d' un cop de destral.
Comesos els tres horrendos assessinata, encengueren la llum, i sen·
s~ preocupar-ee dels eadavres, re~
gistraren tota la casa, forçaren
mobles i s'apoderaren del diner,
a lha ies} tot quant trobaren de valor . Perpetrat el robo, no fugiren
d1.~ l perill a repartir-se el producte
dels seus crims, sino que per lo
vist tenien t ambé altra fam, puix
destro ça.ren un perLil, begueren vi
a buudantme:J t del que trobaren a
la bodega, enceng ueren foc i en .
aquell sopar repug nant se fartaren
de _c arn i vi. Aàans de rompre el
dia, rugiren deixant els tres cada<

vrea i les portes de la casa perfectament tancades, per a desP,istar
a la justícia, i amagar amb el major secret e!a seus-. crims.
·
Ní'ls veïns de
casa saqueja·
da ni ning ú del poble, senti¡ capfressa sospitosa en aquella. nit; al ·
següent dia ja molt entrat et l)latí,.
com ningú donés senyals de vida
en la casa del ric advoca t , ni s'o·
brien les portes ni finestres, els
veïna donaren part a l'autoritat; la
qual al esfonsar la porta es .troba
amb els cadavres. El jutge ~nns -·
tracció se~ trasllada h:nmediatament
poble al i instrui les primeres diligencies pel esclariment d'a.quèll robo i assessinata.Tots posaren ea peu
el seu ingeni i experieueia per a
descubrir a1s autors de tan repunangts crims, peró tot fou inutil.
Ela criminals feien vida or dinaria,
gaudint-se no sols del producteJsino·
també de la seva habilitat i trave·
aura per ocultar-lo, quant el tinent
de la guardia civil demana permís
al jutge per a fer indagacions a
compte llur, qui autoritzat al e fec·
te. i sigent dia ·de .treball, ordenà
al alcalde. que al-tornar els homes
del camp a mig dia, passessen tots
per la plassa del poble : alli es fo ·
ren reunint poc a poc los jormilers
i camperols, anals quals passava.
revista el tinent, examinant eE>:s.
fesomies i trajos amb ull e x pert i
escudrinyado.r
Com era dia de treball, un dels
darrers de la setmana, i els treba..·
lladora del camp no tenen costum
de mudar-se
la camisa mes que'ls.
.
diuniengea, apenea es ficsa en que
cert mosso dels presents portava ·
la camisa neta, prega al alea.lde
anés amb ell a règistrar-li la casa. ·
i allf trobaren la camisa ensangrentada i no poes objectes de la pertenencia del advocat, reconegutspúblicament pels veine del poble.
S'empresona immediatament al
mosso, i a les preguntes mes o
menys habilB del .Jutge, amh ver·
dader cinisme confassa et delín quent ela seus crims, delalant en-·
sems ala altres tres companys. Setramita rapidament la causa., entengué en ella el .Ju.ra t i encara
que'Ja ' tres companys del convicte:
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