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1. El bisbe Myriel

Era l’any 1804 quan el senyor Myriel, 
un humil capellà de poble, 
va fer una visita a París
i tingué ocasió de creuar-se amb Napoleó, 
acabat de coronar emperador. 

La humilitat del capellà 
agradà a l’emperador, 
que el nomenà bisbe de la ciutat de D. 
El bisbe Myriel s’instal·là al palau bisbal,
que estava al costat de l’hospital,
i de seguida visità aquella institució
i s’interessà pels seus problemes.

–Tenim molts malalts i poc espai
–es queixà el director, desesperat–.
I la cosa empitjora 
quan hi ha alguna epidèmia,
com ha passat enguany amb el tifus. 

Un emperador és la 
persona que governa 
un imperi, és a dir, 
que és la màxima 
autoritat sobre una 
extensió amplíssima 
de territori que pot 
comprendre diversos 
regnes o països.

Un bisbe és un ca-
pellà que dirigeix els 
fidels i els capellans 
de totes les parròqui-
es d’una demarcació.

Una epidèmia és 
una malaltia conta-
giosa que afecta mol-
tes persones alhora 
durant un temps.

El tifus és una 
malaltia infecciosa i 
contagiosa molt greu 
que provoca una 
febre molt alta, mal 
de cap, esgarrifances 
com de fred i dolor 
general del cos.
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El bisbe trobà de seguida una solució: 
–El vostre hospital és menut i atén 26 malalts,
mentre que el meu palau és molt gran 
i només l’habitem tres persones: 
la meua germana Baptistina,
la senyora Magloire, que és la serventa, i jo mateix.
Faríem bé d’intercanviar-nos!

Així, els 26 malalts que hi havia a l’hospital
s’instal·laren còmodament al palau bisbal
mentre el bisbe, la germana i la serventa 
es traslladaven a viure a l’hospital.

La generositat del bisbe Myriel corregué de boca en boca
i s’encomanà a alguns poderosos de la ciutat,
que augmentaren les seues donacions.

El bisbe era tan amable i cordial,
vivia amb tanta senzillesa
i feia tant de bé als pobres amb aquells diners,
que de seguida el batejaren
com a Monsenyor Benvingut.
L’únic luxe que es permetia 
era menjar sempre amb coberts de plata
i encendre dos canelobres també de plata quan tenia visita.

Un dia de primers d’octubre de 1815
arribà a la ciutat de D. un foraster.
Vestia molt pobrament, portava un bastó en les mans
i semblava molt cansat.
De seguida es va saber a la ciutat 
que era un expresidiari i tots li tingueren por.

Parlem de donaci-
ons per referir-nos 
a una quantitat de 
diners o altres béns 
que es donen gene-
rosament a perso-
nes o institucions 
que els necessiten.

Els canelobres són 
objectes per a fer 
llum amb un, dos 
o més braços, cada 
un dels quals sub-
jecta una espelma 
o una candela.

Diem que és foras-
ter l’home o dona 
que viu fora de la 
ciutat o del lloc 
d’on prové.

Un expresidiari 
és un home o una 
dona que temps 
enrere va estar tan-
cat en una presó.
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L’home demanà menjar i habitació 
en algunes posades de la ciutat,
però, encara que portava diners per a pagar,
no es fiaren d’ell enlloc
i tots els posaders acabaren tirant-lo al carrer.

L’home, que es deia Jean Valjean,
es disposava ja a dormir en un banc d’una plaça
quan una dona tingué compassió d’ell
i l’envià a demanar ajuda a casa del bisbe.

La germana i la serventa del bisbe
també havien sentit parlar d’aquell home
i estaven una mica espantades.
I quan les dones estaven contant els seus temors al bisbe,
Jean Valjean tocà a la porta.
–Avant! –va fer el bisbe.
Jean Valjean hi entrà com una tromba,
fent xisclar de por les dues dones,
i parlà amb tota sinceritat:
–He passat 19 anys a la presó,
ara fa quatre dies que soc lliure.
Estic mort de fam i de fatiga,
però cap posader vol allotjar-me
encara que porte diners per a pagar. 
Una dona m’ha enviat ací, espere que no haja estat en va.
–Senyora Magloire –digué el bisbe–, 
pose un altre cobert a taula.
–Esteu segur? –preguntà Valjean, sorprés–.
Podeu llegir en el meu passaport
que he estat pres 5 anys per lladre
i 14 per intentar fugir de la presó.

Si un fa una cosa 
en va, la fa inútil-
ment, sense trau-
re’n cap profit.
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El bisbe, sense parpellejar, digué:
–Senyora Magloire, faça’m el favor,
pose llençols nets al llit de la cambra.
I vosté, cavaller, vinga a seure al costat del foc.

Jean Valjean s’emocionà.
–M’accepteu i em dieu cavaller?
No em feu fora a colps i insults?
Sou un home excel·lent, posader!
–Soc sacerdot.
–Un sacerdot! M’acolliu per caritat, aleshores?
No he de pagar-vos?
–No. Guardeu els vostres diners.
–Sou un sacerdot molt humà!

El bisbe va encendre els canelobres,
com feia quan rebia visita,
i Valjean, que no podia sentir-se més honrat,
tornà a agrair-li les seues atencions.

El bisbe no el deixà esplaiar-se:
–No m’heu d’agrair res. Aquesta no és ma casa, 
és la casa de Déu, i vós sou el meu germà.
Heu patit molt, fill meu?
–Molt! La fam, el fred, la calor, el calabós, les pallisses...
Els gossos viuen més feliços que els presidiaris!
Vaig entrar a la presó amb 27 anys, ara en tinc 46
i un passaport groc que conta la meua història. 

Després de sopar, quan el bisbe li mostrà l’habitació,
Jean Valjean tornà a emocionar-se.
–Em feu dormir tan a prop de vosaltres?

Un sacerdot és un 
capellà.

Sentir-se honrat vol 
dir sentir-se tractat 
amb respecte.

Els presidiaris són 
presoners.
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Com sabeu que no soc un assassí?
–Això és problema de Déu –contestà el bisbe,
beneint-lo abans d’eixir de l’habitació.


