
La febre d’or 

Capítol III: "El primer àpat solemnial de la família Foix"  

-Bé , doncs - féu en Foix per acabar i ben satisfet de l'obsequi que ja esperava-: vostè 
seurà a la meva dreta; la Pauleta a l'esquerra; al costat seu en Bernat; després la 
Catarina; l'Eudaldet allà baix; ara, tu, Delfina, entremig d'en Francesc i l'Eladi; i tu, 
Jordi, al costat de la mare. Està bé? Doncs som-hi. 

Tots s'assegueren; però en Gil s'ixecà de seguida, i recolzant els punys a la taula 
començà: 

- Ara, si visqués el senyor oncle, el pobre mossèn Pere, ell beneiria la taula. I (deixeu-
m'ho dir) - continuà prenent l'accent oratori a què tan tendia - dues absències 
lamento: l'una, la d'ell, disposada per Déu, l'acato amb resignació; l'altra arrenca del 
meu cor una protesta que no vacil.lo a fer aquí, davant de tots, encara que sense 
rancor. Ja ho sabeu: el meu deliri és la família: no en tinc prou amb els que porten sang 
de la meva sang, que vull també aquells amb qui sols llaços d'afinitat em lliguen. A tots 
vos estimo, per a tots treballo. Si Déu no em trenca la protecció que m'ha portat de 
senzill fuster a ser amo de la casa de banca que estrenarem per Cap-d'any, i que vull 
fer-me la il.lusió que avui inaugurem amb benediccions i goig de tots, tots en tocareu 
els resultats. 

Capítol XX. Amics i coneguts donen el condol als germans Foix per la mort de la 
mare: 

Ambdós homes, bon xic més calmats, es dirigiren a la sala. Aquesta ja era plena de 
senyors, drets, formant grupets, parlant baixet. En Foix anà estrenyent mans, silenciós, 
acompanyant l'estreta encaixada amb una torçada de cap, tota compungida, que volia 
dir: - Gràcies. ja ho veuen. Per fi sos ulls descobriren el governador, que li allargà 
ambdues mans. 

- ¡Cuánta molestia!- féu en Foix, alhora que li saltava una llàgrima d'agraïment -. Ah! ¿I 
vostè, mossèn Ignasi? Dispensi'm: no l'havia vist. Estic no sé com. 

A poc a poc anaren entrant les primeres figures de la banca, del comerç, de la Borsa, 
de la política, encabint-se com pogueren en aquella saleta, pel rebedor, pel menjador, 
pels estrets corredors d'aquell piset. Tota una gentada s'arrenglerava escala avall, es 
premsava dins el portal, o esperava fumant a baix a la placeta, ocupada ja pel gran 
cotxe de luxe, els de respecte, i llargues fileres de nois de l'Hospici i noies de la 
Misericòrdia 

Però els fums que tornaven a pujar al cap d'en Foix li esvaïen altra volta els records 
negres. "La presència d'aquells milionaris, de les autoritats, de les primeres potències 
de Barcelona, plantades en vano davant d'ell, era ben bé l'apoteosi d'aquella celebritat 
tan sospirada, obtinguda a còpia d'afanys i contratemps. En Jodi havia tingut raó: havia 
arribat al capdamunt, era l'home del dia". 


