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CONTEXT HISTÒRIC
El llibre Anna, la de Teules Verdes es va publicar
per primera vegada l’any 1908.
La seva autora és l’escriptora canadenca
Lucy Maud Montgomery.
La història se situa pels volts de l’any 1900,
en una petita illa de Canadà, l’illa del Príncep Eduard.
La capital de l’illa és Charlottetown.
Però la història es desenvolupa en un petit poble fictici
anomenat Avonlea.
Avonlea està format per unes quantes cases
que formen el nucli del poble, amb alguna botiga,
però també hi ha moltíssimes granges espaiades
entre camps, muntanyes, boscos, rius i llacunes.
L’illa està connectada per vaixell amb la resta del país.
En aquella època, la major part dels habitants de l’illa
es dedicaven a l’agricultura o a la pesca.
Destacava, sobretot, el cultiu de la patata.
Els cotxes encara no havien arribat a l’illa,
i la gent es desplaçava amb carruatges tirats per cavalls.
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Les cases no tenien electricitat,
per això, quan es ponia el sol,
utilitzaven llums d’oli o espelmes per veure-s’hi.
En aquella època, a Canadà,
la majoria de la població era cristiana,
ja fos cristiana catòlica o cristiana protestant.
A la novel·la apareix un nou pastor, el senyor Alian,
que arriba a l’illa amb la seva dona
per ocupar el lloc del capellà a l’església d’Avonlea.
A l’església protestant,
els capellans (també anomenats pastors o ministres)
es poden casar i tenir fills,
a diferència dels capellans catòlics, que ho tenen prohibit.
A principis del segle xx,
la majoria de la població era molt religiosa.
La gent acostumava a anar a l’església el diumenge.
I els nens anaven a l’escola dominical
a estudiar catequesi.
En aquest context es desenvolupa la història d’Anna,
coneguda com a Anna, la de Teules Verdes.
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1. LA SENYORA RACHEL LYNDE
S’EMPORTA UNA SORPRESA
La senyora Rachel Lynde i el seu marit
vivien en una casa coneguda com a Racó dels Lynde,
just on el camí principal baixa cap a una petita vall,
una mica lluny del poble d’Avonlea1.
A Rachel Lynde li agradaven les persones amb bons modals,
que es comportaven amb respecte, que seguien els costums.
També li agradava saber coses de la vida dels altres,
i opinar sobre ella. Però sempre amb molta educació.
Una tarda de juny, Rachel Lynde estava asseguda
a prop d’una finestra. De cop, Matthew Cuthbert
va travessar la petita vall amb el seu carruatge
i amb el seu millor vestit.
Rachel Lynde es va sorprendre.
Per què Matthew no estava treballant?
A més, era l’euga pèl-roja, la que estirava el carruatge.
Això volia dir que anava lluny d’Avonlea.

1. Poble pesquer fictici, que l’autora situa a l’illa canadenca Príncep Eduard,
on té lloc l’acció.
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On anava? Era estrany, que sortís d’Avonlea.
Era un home molt tímid
i no li agradava anar amb desconeguts.
Havia de ser alguna cosa molt urgent o molt especial.
«Aniré a veure Marilla», va pensar la senyora Lynde.
«He de saber què passa.»
Marilla Cuthbert era la germana de Matthew Cuthbert.
Els dos germans vivien en una casa
anomenada Teules Verdes,
a sis quilòmetres del Racó dels Lynde,
una mica separada del camí principal d’Avonlea, a prop del bosc.
Rachel Lynde va entrar al pati del darrere de Teules Verdes.
Va trucar a la porta i, quan la van convidar a entrar, ho va fer.
Marilla Cuthbert estava a la cuina, cosint.
La taula estava preparada per a sopar.
Rachel va veure que hi havia tres plats preparats.
Marilla deuria esperar algú que vindria amb Matthew a sopar.
La senyora Lynde tenia molta curiositat per tant de misteri.
—Bona tarda, Rachel —va dir Marilla, contenta—.
Vol seure? Com està la família?
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Entre Marilla i Rachel hi havia una certa amistat,
malgrat les seves diferències.
Marilla era una dona alta i prima,
ja tenia alguns cabells grisos i sempre portava un monyo.
Era una persona seriosa.
—Estem tots bé —va dir Rachel—.
He vist passar Matthew
i he pensat que potser tenien algun problema.
Marilla ja esperava la visita de Rachel.
Sabia que quan veiés passar Matthew
voldria saber què passava.
—Jo estic bé —va dir—. Matthew ha anat a Riu Clar.
Esperem un nen de l’orfenat de Nova Escòcia2
i arriba en el tren d’aquesta nit.
Rachel Lynde es va sorprendre molt amb la notícia.
Matthew i Marilla adoptaven un nen d’un orfenat!
—Ho diu de debò, Marilla? —Rachel estava molesta
perquè no li havien demanat consell.

2. Província de l’est de Canadà.

13

—Ho vam decidir aquest hivern —va contestar Marilla—.
Matthew es fa gran,
i cada vegada li costa més fer la feina de la granja.
I trobar bons treballadors és difícil.
Un noi ens ajudaria molt.
Vam demanar a la senyora Spencer
que ens triés un noi intel·ligent i fort, d’uns 10 o 11 anys.
Avui el carter ha portat un missatge.
Deia que la senyora Spencer arribava en el tren de les cinc,
i que deixaria el nen a l’estació.
—Bé, Marilla, crec que és un error terrible. És molt arriscat.
Vaig llegir al diari que una parella va adoptar una òrfena,
la nena va enverinar el pou d’aigua i tota la família va morir.
—Té una mica de raó, Rachel, però Matthew ho tenia clar.
El risc es troba en quasi tot.
També els nens propis poden sortir dolents.
I, de tota manera, no tindrem una nena.
No tindria mai una nena.
—Bé, espero que els vagi bé —va dir Rachel Lynde.
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2. MATTHEW CUTHBERT S’EMPORTA UNA SORPRESA
Matthew Cuthbert i l’euga van recórrer els 12 quilòmetres
que hi havia des de Teules Verdes fins a Riu Clar.
Era un camí bonic que passava entre granges, boscos,
prats i camps de cirerers florits.
Quan va arribar a Riu Clar, Matthew no va veure cap tren.
El cap d’estació estava tancant la taquilla i li va dir:
—El tren de dos quarts de sis ha arribat fa mitja hora,
però ha deixat una nena. Està allà, asseguda.
Hi havia una nena, a l’andana. Semblava que esperava alguna cosa.
—Jo he vingut a buscar un xicot —va dir Matthew—.
La senyora Alexander Spencer me l’havia de portar.
—La senyora Spencer ha baixat del tren amb la noia
i l’ha deixada aquí.
Ha dit que vostè i la seva germana l’acollien
i que vostè la vindria a buscar.
Matthew dubtava, no sabia què fer.
La nena el mirava fixament.
Tenia uns 11 anys, i portava un vestit de llana groc
molt curt i molt lleig.
Per sota del barret li sortien dues trenes de color vermell.
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Tenia la cara petita, prima i blanca, amb moltes pigues.
La boca era gran, i els ulls, entre verds i grisos.
La noia es va posar dreta, li va donar la mà i va començar a parlar:
—Suposo que vostè és Matthew Cuthbert, de Teules Verdes
—va dir amb una veu dolça i clara—. M’alegro de veure’l.
Tenia por que no em vingués a buscar ningú.
Matthew va pensar que no podia dir a la nena
que havia estat una errada,
però tampoc no podia deixar-la a l’estació.
La portaria a casa i Marilla ja explicaria l’errada a la nena.
—Vine, dona’m la maleta —va dir Matthew tímidament.
—Puc portar-la jo —va contestar la nena, contenta—.
No pesa. És gaire llarg, el camí?
Estic contenta perquè m’agrada anar en carruatge.
Em sembla meravellós anar a viure amb vostès!
No he tingut mai una família de veritat.
Ja en el carruatge, van sortir del poble.
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—Oh!, allà hi ha cirerers florits —va seguir dient—.
Aquesta illa és el lloc amb més flors del món.
Sempre he sentit que l’illa del Príncep Eduard
era el lloc més bonic de la terra.
I aquests camins vermells, són tan còmics...
Per què tenen aquest color?
—Jo... no ho sé —va dir Matthew.
—Bé, ho hauré d’esbrinar algun dia. El món és tan interessant!
La gent sempre diu que parlo massa.
Puc callar, si ho prefereix, encara que és una mica difícil.
—Pots parlar tant com vulguis —va dir, divertit.
—Oh! Que contenta que estic! Sé que ens portarem bé.
La gent es riu de mi perquè faig servir paraules llargues.
De quin color diria que és, això? —va dir de cop la nena
agafant-se una de les trenes.
—És vermell, oi? —va dir Matthew.
—Sí, és vermell —va repetir, trista—.
És la meva pena per a tota la vida.
—Oh, senyor Cuthbert! Oh, senyor Cuthbert!
Aquell lloc blanc, què és?
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