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ACTE ÜNIC

Entrada d'tina masia. AI fons gran porta practicable. AI reeú del fons de

la dreta la llar del foc amb un bell grapat de llenya >

i
n'h i crema. A

primer terme de la dreta, una porta; a l'esquerra dugués portes, totes

practicables. Mobles i eines propis d'una pagesia. Prop del prosceni,

cap a la dreta, una taula amb tinté, alguns lli'orots i nua carpeta.

Bancs i cadires. Es-a més de mitja tarda

ESCEXA PRIMERA

GERONI, CINTETA, QUICO, XOYS i.er y 2.» XOVA l.
a

y 1*

NOYS Y NOYES

Tots estan treballant ab quelcom ijue'n una pagesia's pu^ui fer din-

tre de casa com desgranar panotxas. Estan sentats tots, uns a terra, al-

tres en cadires.

Geroni Ala.Cinteta Atiya'l foc noyar que sembla que
s'apaga.

Cinteta Salsa yatiya'l foch. Si que'n fa de fret avui.

Xoya l.
a jOydà! y que's fa dir si senyor.

Min. I.er Estrany que no nevi.

Cint.
"

J us tj ab e l ce l com un- mirall.

Min. I.er Bé T
vull dir...

Noya l.
a Trayeuli la galleda a n' aquet que 'Is hi ha

ficat tots dos.

Cint. Es que'l costat de la Roseta s
r
hi pert el món de

vista.

Noya 2 a No m'hi enredeu a mi.

Min. I.er Bé; que voleu que vos hi faci si m'ha sortit aixís.

Cint. Després d'haver atiyat el foc s'entDrna à seure. Al 'veure

a n'en Quico que porta la pipa a la boca y té treballs per

encendrela gastantlii forces mistjs.
i

Te corsecaràs,

Quico!

G1ZZ30



Geroni Noy, íquè no tira?

Quico. jAquesta redíastre de pipa'm fa gastar *més
mislos...

Noya l.
a Mistos array que l'estanc ne venen...

Cint. La pudo que fa que no se li pot aguantar cara.

Noya 2.
a Si que té rahó la Cinteta.

Noya l.
a Ja pots dirhc...

Quico. l'el noy i.er. Pitjor aquet que fuma caliquenyos.

Min. I.er Pïcantse la butxaca tic l'Iiermilla amb la |ninta dels dits.

Es més sà.

Geroni Es vritat, perquè a cada caliquenyo li deus

fer la vida al menys quinze dies seguits.

Min. I.er jNo tant!

Quico. De tots modos, més val aquí que a cal apo-

tecari.

Min. I.er Té rahó'l Quico. En Quico pipa amb molta força fent

molt fum.

Cint. Però, si això son matzines. Tus. jEjem, ejem!...

Té, ja m'has tapat.

Quico. Agafa'l sec.

Cint. ;Què?

Quico. Que ara va bé, dóna. Això mata'ls mircobis.

Geroni Tossinttambó. Ejem, ejem... jBurrango! Està bé

que matis els nicobris... o com se'n digui...

però no que'ns matis a nosaltres... Ejem.

ejem... Vaja, apaga aqueix bracé.

Quico. Apagant la pipa de mala gana. Ap. Té, ara que anava
tant bé... Sou més enreda cuentos...

Geroni A mi, la dóna, qu'al Cel sigui, me'l va treurer

aquest vici, y ara, ni me'n recordo.

Quico Malhumorat. Amb veu baixa. Està clar... V COlll que

ell no fuma...

Noya 1
a Vaja, Quico, còntans un qüento que aixís te

distrauràs. Amb intenció.

Quico {Jo?... Sí, ara li fan lo mànec.
Tots jQue'l conti, que'l conti!...

Quic^
i
Vaja, no estic per qüentos!

Cinteta Apa, home.
Quico Però, si no'n se cap. Això tu que sempre lle-

geixes aquests llibrots que'n diuen novelas,

y que'ts dóna de ploma...
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Cint. {Bé, y que hi tens que dir?

Quico Rès, si no ho dic pas amb segones...

Cint. Em costa una mica, però lo qu'escric mitg' se

pot llegir... mentres que tu...

Nova l.
a [Doncs que'ns en conti un la Cinteta que'n sa-

brà més que aquest gamarús.

Quico Pacient. \Y no m'alabo!

Cint. No tindrem temps perquè ja's tart y dessegui-

da arribarà'n Bieló.

'

Noya 2.
ft jY deixa'l està'l teu home!...

Min. l.er Ahont ha anat en Bielo?

Geroni A l'estació.

Cinteta Amb la tartana a buscà a les senyores.

Noya 2.
a {Les senyores venen?

Noya l.
a {Ara, al pic de l'hivern?

Geroni Amb respecte. Les senyores venen quant els hi

dona la gana; per això son senyores.

Noya l.
a

Ja, ja... però, com que no venen més que a Tistiu.

Noya 2.
a Bueno... vinga'l qüento...

Cint. Doncs, una vegada...

Min. l.er ;Yaja, calleu!... Fent callà'ls que parlan entre eHs.

Cint. Una vegada era un marqués que vivia en un
Castell, y era molt ric y tenia una filla... D'ai-

xò fa una pila, pila d'anys.

Min. l.er Quant encara portaven coraçà, {oy?

Quico ;
Eli!

Cint. Y casco y espasa...

Noya l.
a {Què més...?

Cint. Un capità de lladres (En Geroni que també éscuíta

amb molta atenció, comeusa a posà mala cara y a arnilà'1

nasj va veure un dia a la filla del Marqués,

qu'era molt maca, y se'n va cutimorà. V fent

se passà per un cavaller del veinat, va anar

al Castell a demanaria a son pare.

Min. 2." {Son pare era'l marquès?

Cint. iY està clar home!...
%

Quico No; que seria'l cobrador de contribucions.

Cint. El marquès no li va volguer da, y'l capità va

jurà robaria. Y una nit molt fosca, molt fosca,

va fer una mina per sota terra; y's va ficar al

Castell.
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Geroni Tol esparverat.
i
Vaja', noya; no m'agrada que con-

tis aqueixes coses esgarrifoses. Ja sabs que

m'esborronen y després pensanthi no dormo...

Nova l.
a jTant bonic que's!

Noya 2* jDeixeuli que ho conti!

Geroni De mal- humor. jHe dit que no, burrango... jCóm
s'han de dir les coses!..

Cint. Ap, a les noyes que li fan senya de que ho conti. Eo
pare no ho vol... Se senlcn picarols.

Geroni Calleu... sembla que senti soroll de picarols.

Cint. Totaixecant.se. Sí; Son ells. Geroni y Cinteta van caj)

a la porta.

Min. l.er Ap. el demés, referintse a h'en Geroni. Està molt es-

poruguit...

Quico No té- rès d*extrany. Com que ja es vell y té

panís... Senyalant amb los dits que té diners.

ESCENA SEGONA
Dius, D." GRACIA, ELVIRETA y BIELÓ

l).
a Gracia, Elvireta y Bieló, surten per la porta del fons. Las dugas pri-

mer \s amb trajo de carrer y amb barret. En tíieló porta dugas male-

tas; una de gran y una de petita.

En Gregori y la Cinteta, donan mostras de content y de respecte.

D.a Gracia, un I* ui xic magestuosa y l'Elvireta, força afable ysençilla.

Cint. iAy, la senyoreta!... „ ,

„, ,
,"

, /-»'. ,
S abraçan.

Elvira. ; Hola, Cinteta!

Geroni jD. a Gracia!

D.a Grac. {Què tal Geroni?

Geroni Ja ho pot veure... defensantnos.

Bieló Entrant Déu vos guard.

D. a Grac. A ne'n Bieló Deixa la petita aquí. Referintse a les

maletes. L'altra ja la pots entrar al qüarto.

Cint. Saludant a i). Gracia. jSenyora!...

D. a Grac. Hola, Cinteta... Dirigintse ala gent que trevalla. Bo-

nes tardes, jovent.

Quico Benvingudes siguin les senyores.

D.a Grac. Quin bó que fa de trevallar aprop del foc.

Noya l.
a

j Déu n'hi doret!

Ceroni Mirantse a les senyores y sense sapigué que dilshi. j Ay
burrango... qui ho havia de dir!...
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Cint. l•l. Ara vegi...

Bieló Surt ja sense la maletí. A n'en Geroni. Sogre. He
trobat el noy de can Baldiró 3^ m'ha dat un
farcell per cisa seva. Li vaig a portar ara

perquè després seria massa tart.

Geroni Ves, però no tardis.

Cint. No t'entretinguis {sents?

Bieló No tinguis por. En un salt soc aquí. En Bieló-

se'n va pel fons.

ESCENA III

DITS, menys en BIELÓ

Elvira A la flinteia. {Es a dir que al cap de vall t'has

casat?

Cint. Sí, senyoreta.

D. a Grac. Ja vàrem rebrer la carta,

Geroni Un dia o altra havia de ser. Ell no es cap mi-

ll >nari ..

D. a Grac. Diners array, el sogre ja'n té per ell.

Elvira En Bieló es un bon xicot.

Geroni Vostès ja ho saben. De petit s'ha criat a casa.. -

Elvira Y t'estima, que's lo principal.

Cint. Amb entusiasme. Això sí T molt. Y jo també a

n'ell.

Elvira Amb tristesa y fent un gros sospir. iAy T que feliç ets!

D.a Grac. Ambtóreprensiu. [Elvireta, nocomensem!..,

Cint. Si que'n soc
7
tant que no envejo la felicitat de -

ningú.

D. a Grac. Haventhi pa a la post...

Geroni No n'hi falta, gràcies a Déu, Aixís es que'hs-

portem tots molt bé.

D. a Grac. Me'n' alegro tant. Girant la conversa. {Ja'ns ha-

veu arreglat les habitacions?

Cint. Sí, senyora,

D. a Grac. Molt bé, A veure, nova ,a l'Elvira) treuli'l re--

galet.

Cint. Contenta. {Per mi?

Elvira Sí, dóna. A veure si'l trovo...

Obra la maleta que'n Bieló ha deixat sobre la tanía. Treu

primer uns llibres-embolicats amb uns exemplars de[
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diari La.Vanguardia. Els desembolica deixant rl diari

sobre la taula.

Cint. Ay, quins llibres... ;que son fwtíelas?-

Elvira Sí.

Cint. Tant que m'agrada llegirne.

Elvira Donantli un dels llibres. Aquesta ja te la pots que-

dar que ja l'he llegida. Llegint ei títol. «£"/

amante de la hnia o im covazón traicionero.»

Cinteta iQuin títol més bonich! Gràcies, senyoreta.

Deixa'l llibre sobre la taula.

Elvira l'reu una capseta. Té; aquí tens lo regalet de

boda. Obra la capseta y li dona.

D.a Grac. Encara que arriva un xic tart...

Geroni Vol callà, senyora...

Cint. Mirant lo regalo molt contenta. jAy! quines arre-

cades més boniques!...

Geroni Vaja, ncya, dona les gràcies.

Cint- Tantes gràcies.

Noya 1
a A veure, Cinteta. Amb curiositat.

Noya 2.
a Deixeuho veure.

Cint. Tota cofoya ensenyant les arrecades. Mireu,

Noya l.
a N°va; iquin goig que fan!

Noya 2.* jTira peixet! j Això es del hú!

D.* Grac. a i; Elvireta. Anem a trasmudantse.

Geroni Vostès mateixos. Recullen la maleta y s'en van \u-v la

primera porta de la esquerra. En (Jeroni les acompanya
fins a la porta.

ESCENA IV

MTS, menys I»." GRACIA y \' EI.VIRETA.

Geroni

Noya 2.
a

Noya l.
a

Min. l.er

Quico.

Geroni

A la Cinteta. Apa, noya, prou.' Deixales, |que de

tant potinejaries fareu que perdin la lluentó.

l.a Cinteta recull la capseta y se la fica a la butxaca

Molt boniques, noya.

Si sabia que me'n havien de regalar unes com
aquestes me casava demà mateix.

Sí; amb l'escura xumaneyes.

Deuen ser d'or.

;Doncs de que vols que siguin, papanatesr
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Quico

Geroni

Quico

Geroni

Cint.

Geroni

Quico

Geroni

Min. l.er

Quico.

Geroni

Quico

Geroni

Quico.

Geroni

Quico

Geroni

Min. 1 .er

Geroni

Min. l.er

Com que diuen qu'ara n'hi ha unes de llautó

que donen el cop.

Tu si que'ts de llautó, beneit.

Doncs, no me n'he adonat.

Y tu, Cinteta. {qu'has de perdre la lliçó avuy?

No, pare.

Apa, doncs, mentres aquests acaben la feina

agafa la ploma y fes que'l mestre no hi tingui

res que dir.

La Cinteta s'assentx a la taula, obra una « le les noveles

que li ha dat l'Elvireta y's posa a escriure copiant de k\

nòveja.

En Quico agafa La Vanguarcfío, 411'han deixat sobre 5;<

taula y Uegiex per ell.

l'etita pausa.

;Heu vist lo que porta'l diari?

;Què?

{Què porta?

Que per aquests voltants corre una cuadrilla

de lladres.

[Romansos!

Aquí ho diu. Jo no m'ho empesco pas.

A veure... llegeix.

Llegint. «En el Gobierno Civil se susurraba

ayer t que una numerosa cuadrilla de bandidos

merodea por una de las comarcas mas ricas y
montanosas del principado. Con el fin de no

producir una falsa alarma, dicen que la auto-

ridad gubernativa ha pedido detalles a los Al-

caldes de los pueblos, antes de dar la noticia

oficialmente».

Tot espan'at, fent la senyal de la Creu. [San Marc,

Santa Creu, Santa Bàrbara no'ns deixeu. Això
ens faltaba.

Bé, mentres no se sàpig'a oficialment...

Riuten d'això. Quant el diari ho porta...

Au. al Noy 2." {Veus? L'avi ja està tot neguitós.

No tingueu por... aquí no vindran.

i
Ay. Déu no ho vulgui!... [Però jo no sé... no

no sé aquets g"overns que's lo que pensen...!

; Ara que feia temps qu'estavem tranquils...!

Bé, no vos amoineu que no serà rès això
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Quico Es lo que jo dic. Quatre alegrois que hauran
sortit a pendrer la fresca... Els civils els per-

seguiran... pim, pam, pum, quatre castanyes v

s'ha acabat el qüento.

Cint. Y esta clar. pare; no vos hi poseu cap pedra al

fetje.

Geroni Però quant un ja té anys, y té interessos y sab

les suades que li han costat d'arreconar... ;ah.

fillets de Déu, raça molt que bufi un mal vent

y'n faci neteija en un dir Jesús.

Cint. Ré, home, sigui lo que Déu vulgui.

Quico Fet y fet, no passarà rès.

Geroni Déu vos escolti... Yaja, aplegueu que ja es

tart. Tots s'axei[iicn.

Uns Despedintse. Santa nit.

Altres Sopar de gust.

Geroni Santa nit.

Cint. Amb Déu siau.

Quico Y no cal trencarsi la clusca, Geroni.

Geroni Ja, però'l pensament, {qui'l detura?
Quico, Noys l.er y 2.°, Moya 1." y 2." y Noys, -ven van per

hi porta del fons. Se ía fosc.

ESCENA V
GERONI, ÇINTETA, DONYA GRACIA y ELVIRETA

Donya Gracia y l'Eivireta, surten per la primera porta deia esquerra,

totes exaltades.

La Cinteta s'aixeca de la taula y li cau lo paper ahont escribia.

Enceu un llum cjue hi haurà penjat de hont se vulgu.

D. a Grac. Tot sortint. jAy, Déu me dongui paciència!...

; Déu me'n redonguü...

Elvira jPerò, mamà, no's posi així!

D. a Grac. [Doncs com m'haig de posar, desagrahída!...

(reroni j Senyora! {Què li passa?

Cint. jSenyoreta!

Elvira. Plorant y abrassaníse a Cinteia. {Que soc desgra-

ciada!

Cint. cQuè té?

D. a Grac. [Geroni, això es un matament! iCrii filles edü-

quiles, instruièxiles, facilshi fer labors, y que
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Elvira

D. a Grac.

Elvira

D. a Grac.

Geroni

Elvira

Cint.

Elvira

D.a Grac.

Geroni

D.a Grac.

Elvira

D. a Grac.

toquin el piano, y que sàpiguen francès, per-

què després vingui un galdrapes tocacampanes

y se les hi emporti y les hi faci desgraciades...!

[Però. mamà!... [Ay, que'm fa patir quan diu

això! L'Albert ni es galdrapes ni es tocacam-

panes. Es de molt bona família y es ric.

jNo me l'anomenis, que sols de sentir el seu

nom ja m'agafa la caqiteca. Aqueix baligaba-

laga es un tarambana... ja he perdut el comp-

te de les vegades que t'ho he dit... y no'n vull

de tarambanes per gendres.

Doncs que vol, ;lo fill del Rei?

;Ho veu?iHo veu quines respostes?... Y edü-

quila, y que sàpiga francès y que faci labors

y que toqui'l piano... perquè després li contes-

ti aixís...! £No ho troba, Geroni?...

La vritat; no ho trovo pas com cal.

Ap. a la Cinteta. Ja ho veus, Cinteta. Un promès
guapo, bon xicot, ric, que m'estima tant... y
rès... la mamà no ho vol perquè li ha agafat

mania. ;Digam si no fa perdre l'enteniment?...

Ap' al'Elvireta. Y té rahó r pobreta. Com si s'hí

hagués de casà ella.

Això mateix.

Després... Crec que al col-legi't devien ense-

nyar a respectar l'autoritat paterna... Ap. a n-en

Geroni. Això de paterna vol dir dels pares.. ,-

Alt. Una mare sab més que tú lo que't convé

per la teva felicitat, y, per lo tant, deus res-

pectar y obeir lo que jo't mano, que soc dóna
d'anys... Ap- a n'en Geconi. Bé, no gaires per

això... Alt. y en aquet punt tinc més experièn-

cia que tú.

Es vritat. La senyora ha tingut tres marits,, y
amb tots tres, que jo sàpiga, li ha anat molt bé.

Això't demostrarà'l meu bon cop d'ull, y que
tot seguit conec de quin peu coixejen els

homes.

Es que l'Albert no coixeja pas.

[Mireu amb que'm surt ara...! No fa falta que

vagi ranco. Aqui's tracta de la coíxera mora\
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y a rfaquet sentit a tots els homes els hi falta

algo.

Elvira A l'Albert no li fa falta rès.

D. a Grac. Contr u-l•ida. A n'en Geroni. Ja ho veu, ja ho veu!...

Y això que ha estat educada en bons col•le-

gis, y té principis... que jo'ls hi he ensenyat...

y sab de francès, que de tant bé que'l parla

els francesos s'hi veuen negres per entendrer-

la, y toca'l piano, que quant s'hi posa fa un

terratrèmol que'm té esverat tot lo veinat, y
li treu els comptes de la plaça a la minyona
que no s'hi equivoca més que de quant en

quant, y hasta pinta... y tot perquè al parlar

d'aqueix plançó d'escardot, me faci veurer la

padrina y això que fa cinquanta anys que's

morta.

Geroni Déu l'hagi perdonada.

Elvira jPeró, mamà!...

D. a Grac. (Però, raves!... Te torno a dir y't repeteixo

que d'aquí no'n sortirem fins que t'hagi fugit

de la mòllera aqueix poca pena, encara que

ens hi haguem d'estar tota la vida!

Elvira Plorant. iJo'm moriré!...

D. a Grac. jTe'n guardaràs ben bé prou sense'l meu
permís!

Cint. A|..a l'Elvira aconsolantia No's desesperi, senyo-

reta; tot s'arreglarà.

ESCENA VI

DITS y BIELÓ

En Bieló entra pel fons tot esverat.

Bieló [Ja soch aquí!

Cint. Bé massa qu'has tardat.

Geroni Veyen I*e.syerament d'en Bieló. {Què tens"' {Què't

passa?

Bieló [Males noticies!

D. a Grac. iQnè dius?

Geroni impacient. jVaja, enjegal

Cint. jDigues, no'ns tinguis aixís!
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Bieló [Una partida de lladres!

Geroni {Què?! i Sorpresos com
D. a Grac. {Que diu, què?! si no ho hagdes^

Cint. {Una partida? 1
sin sentil -

Bieló Una partida de lladres. Acabo de veure a la

parella de la Guardia Civil y m'han dit que de

Barcelona han rebut l'ordre de vigilar, per-

què corra pels voltants.

Geroni /Déu ens ajudi/...

Cint. /Però, serà vritat?.

Bieló /Quan los civils ho diuen/...

D. a Grac. {Una partida de lladres? /Ay, pobretes de nos-

altres!

Elvira Ja ho veu ahont ens hem ficat. {Què fem aquí

totes soles?

D. a Grac. /Per culpa teva//Ay, Déu ens assisteixi!

Geroni Fent un punt d'home. [Com s' entén soles?... {Y
nosaltres que no som ningú?...

Bieló Àp. Casi, casi que no.

D.a Grac. Ai.rassant a l'Elvircta [Vinem aquí, filla meva del

meu cor!...

Elvira ;Si no'ns haguéssim mogut de Barcelona...!

Bieló Be, y ara {què fem?

Geroni Mira: primer de tot, tanca la porta, que ja es

fosc. No sigui que baixin pel plà, y... Ap. [Ay,

Déu meu, quin neguit!...

En Bieló tanca la porta del fons.

D. R Grac. a 1'ÉIvibeta. {Sabs que hi agafat fret? Se'm posa

la pell de gallina.

Elvira Abriguis.

D.a Grac. Vesme a buscar la toqitilla.

Elvira ;No goso...! jTinc por!...

D. a Grac. Es vritat. Anemi totes dugués.

S'en van per la primera porta de l'esquerra.

ESCENA VII

DITS, menys D." GRACIA y ELVIRETA

Geroni piò de por. A la Cinteta. Cinteta: ves al meu qüarto

y tanca la finestra... ben fort,



- 18 -

S'en va la Cinteta tot tremolant per la segona porta de

l'esquerra.

A n'en liielò. Y tu Bielú: tanca la finestra del

vostre. Totes les precaucions son poques.

Bieló Si, perquè, com hi ha mon, si fican lo nas a

casa jens hem ben lluhit!

En Bieló, tremolant també, s'en va pur la port i tle la dreta.

ESCENA VIII

(JERONI

Vès; tant tranquils qu'estavam. Ay, Sant

Marc, Santa Creu... Senyaratse. iQuin neguit

tinc!... Y amb rahó, perquè... ja veuràs, Gero-

ni, anem a comptes... La partida per la monta-

nya no hi pot passar masses dies, perquè 1

boca no té espera... y succeirà com sempre..

.

baixaran de nits al plà, se ficaran per les ca-

ses, y com que lo que volen son diners... els

mes rics del poble serem els que... S'adona del

paper que avans li lia caigut a la Cinteta. {Un paper?

Lo cull y'l llegeix. Se queda tot esglayat. ;Burrang'o!...

{que's això?

Lle-int. «Esta noche, sin falta, a las 11 en punto,

dejarà V. en el quick> de la puerta de su casa,

la suma de 5000 pesetas en plata. De no hacer-

lo peg'aremos fuego a la vivienda y pereceràn

ustedes entre las llamas. El Jefe de la partida.»

Parlant, jDéu ens assisteixi! [.Estem perduts!...

'Ja m'ho pensaba...! j Diners, està clar, volen

diners...! Res, Geroni, que ja hi som... ja no hi

hà remey... jPerò, {per hont redimoni han ficat

aquest paper?... jAixò sembla cosa de brui-

xes!... iCinc mil pessetes!... [Perduts, estem
perduts! Se fiça'J paper a la butxaca.

ESCENA IX
GERONi; D.a GRACIA, ELVIRETA, CINTETA y BIELÓ

D.* Gracia y Elvireta, surten primer, per la porta primera de l'esguerra*

grogues de por.

D. a Grac. jGeroni! [Homes, homes armats!...
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Geroni Espanta*. jD. a Gracia!

Elvira jRodeijan la casa,.,!
j
Ay Verge Santa!..,

ü. a Grac, jPer la finestra'ls hem vist!...

Gint. Surt to'a espantada per la segona porta de l'esquerra.

jPare: homes armats... per la finestra...!

Bieló. Surtint també tot esverat [jer la porta de la dreta. jUn
home armat, sogre! Mirava cap aquí y sembla-

va que no volia ser vist. Deu ser la partida

que ja ha baixa* al poble,

Geroni [Perduts, perduts sens remey!

D. a Grac. ;Mare de Déu de la Bonanova; un ciri vos pro-

meto si sortim d'aquest perill!

Cint. jPobres de nosaltres!

Geroni Ap. a n'ep Bieló, amb molt misteri. He rebut un anò-

nim firmat pel quefa de la partida,,. Que les

dones no ho sentin.

Bieló Ja'ns ban flairat. Y £què vol?

Geroni Diners.

Bieló Ja m'ho pensaba que seriam els primers.

Geroni Com que tinc 1' anomenada de ser el més ric

del poble... Aixòms perdrà,

Bieló Bé, y que penseu fer.

Trucan a la porta del fons amb cops molt forts. Tots que-

dan esglayats.

Tots üja son aquí!!

Bieló jEstem ben guarnits!

Elvira jNo'n sortirem vius!

Geroni S-nyantse. Sant Marc, Santa Creu...

D. a Grac. Les cames me fan figa. Tornan a trucar més fort.

Bieló jja hi tornan!

Geroni {Què fem?!

D."- Grac. /No obriu, no obriu!

Cint. També tiraran la porta a terra.

Elvira /Es veritat!

Geroni fNo hi hà remey!

Bieló Sentintse valent :ot d'un plegat. Però si 'ns acorbar-

dim serà pitjor. Tornan atracar.

Geroni dQuè faries tú?

Bieló {Jo? jfaría un punt d'home!

Geroni Mira, noy qu' aquets punts de vegades s' esco-

rren y surten molt cars.
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Cint.

Elvira

D. a Grac.

Elvira

D. a Grac.

Geroni

Bieló

Elvira

Bieló

D. a Grac.

Bieló

D.a Grac.

Elvira

Geroni

D. a Grac.

Elvira

Bieló

D. a Grac.

Bieló

Cint.

Jo trobo que té rahó. Si veuen que'ns acobnr-

dim, faran xixines de nosaltres.

Ap. a D. a Gracia. /Què diu que'ns faran?

Xixines.

Ay
T
Mare de Déu... £y què's això?

No ho sé... alguna cosa esgarrifosa.

A n'eh Bieló. Bé, tú mateix... fes lo que't sembli,

mentres ne sortim amb la pell.

DoriCS, teniu. Agafa un samalé y'l dona a n'en Geroni.

Ell íi 'agafa un altre. Agafeu aquest samalé. Jo
aquest altre. AD," Gracia y HÈlvireta. Vostès ens

han d'ajudar també.

{Què'm de fer pobres de nosaltres...?

Agafin una cadira cada una.

Perquè {per seure?

No, senyora per tiràrsela al cap, si convé.

A I'Eívireta. Noya, ;que ti veus amb cor?

i
Ay, pobre de mi!

Animantles. Senyores, hem de fer un esforç. Se

tracta de la vida de tots.

Bé; farem lo que podrem.

Ap. {Tiraria?... Si no la puc alsar.

D." Gracia y I'Eívireta, agafan una cadira cada una. Tor-

nan a trocar.

Al-ant la veu. 'Ja và! Natural. {Estem ben prepa-

rats?

Ap. Sí, per ben morir.

Doncs, apa, Cinteta, obra la porta.

Anant eap.al fons, tot tremolant. La por no 'm deixa

mourer les cames.
Obra la porta amb molt cuidado y surt en Quico, qui, al

veurels amb los samalés alsaís y amb les cadires a la mà,

sorprès, se queda parat a la porta.

ESCENA X
DITS y'l QUICO

Quico jQuè's això!

Cint. jEn Quico!

Geroni {Ets tú?

Quico Sí, senyors, cl mateix. Deixan estar samalés y cadi-

ra i. S i tran í/uli ;en tots .
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D. a Grac. jAy!... iquin susto ens has dat!

Klvira Fins les dents me petan.

Rieló No vals tú la por que'ens has fet passar.

Geroni A n'en Bieló. jTanca, noy, tanca! En Bieló torna a

tancar la porta.

Cint. a n'elQuico. {Bé, que vols?

Quico No sapiguem (jue dir. Doncs... jo vos diré. ..

Geroni Vaja, home, que no estem per perdre'l temps.

Quico ;Tan enfeynats estavau?

Bieló Que se t'ha perdut.

Quico [Justa! Com trobant una escusa. jLa pipa!

Geroni rQuina pipa?

Quico Ay, ay... la meva, que me la dec haber deixa-

da per aquí.

Cint. ;Y a n'aquestes hores vens a buscaria?

Quico Es que com qu'un home es tan viciós...

Geroni jja podies fumar troncs de sarments!

Cint. ;0 fulles de patatera!

Bieló jO mastegalls de regalèssia!

Quico Si això es lo de menys... lo indespensable era

la pipa.

Bieló jLa pipa... la pipa...!

D. a Grac Mireu que's tota una pensada a n'aquestes

hores...

Elvira Y amb la por que tenim.

Geroni Apa, a buscaria; no perdem temps Tots se posan

a buscar la pipa.

Cint. £No l'has deixada pas en algun reco?

Quico No'm recorda bé.

En Quico fa per acostarse a l'Elvireta, y quan es aprop

delia li dona una carta.

Ap. Aquesta carta per vostè.

Elvira Tota alegroya. Ap. Deu ser de l'Albert. Gràcies,

Geroni jBurrango, ahont redinble deu ser aqueixa dit-

xosa pipa! Perdent la patí. m-ia.

Elvira Decidida y contenta. No vus amohineu ja la tro-

varém.

Quico jCalleu, si la tinc aquí a la butxaca!... Se treu la

• pipí y l'ensenya.

Cint. Vaja, noy, cque tens l'enteniment begut?

Geroni Ya podies haver'ho mirat millor avants de

venir a interrompre les oración.
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Bieló [Beneit del cabàs!... Apa... vesten...

D. a Grac. Si que'ts desmemoriat, noy. {Que't sol srcceir

molt sovint això:' En Quico està tut escorrent sense

saber que dir.

Elvira Ap. a n'en Quico. No'n fassi cas... Díguili que la

llegiré axis que pugui.

Quico Ap. al'Elviretu. Està molt bé. Alt. Vaja, san-

ta nit.

Geroni Que Déu te fassi ensà y enllà...

Cint. Com la barca d'Olesa.

Bieló Y are mira bé ahont vas; no sigui que per comp-

tes d'anar a casa teva't fiquis a la boigería.

En Quico obra la porta y f'uh* ».pt esbroncat. Bieló tanca

Jj porta.

ESCENA XI

DITS, tr.eny en QUICO.

Geroni [Mireu que's prou!...

Bieló [Quan jo dic que ni falta un bull com a les

guixes!...

Cint. Li haguéssiu dat un bon cop de samalé...

Elvira Ap. a li cinteta. Es que m'ha portat una carta del

meu promès.

Cint. Ap. {Ah, sí? Alt. [Y perquè se li había de dà'l

cop de samalé, pobre xicot?

Bieló r De que te les heus, ara? Si tu mateixa ho has

dit!

Cint. iQue no, que has sigut tu!

Bieló ;Jo?

Cint. [Sí, tu?

Bieló Dubtant. Bé; no mi faré fort... com un hom està

tan trastornat.

Cint. A qualsevol li pot passar de tenir una distracció.

Elvira Y esta clar; pobre xicot.

Geroni Be, doncs; que vagi en nom de Déu.
D. a Grac. Que hi vagi... [Però, y aquets que hi hà aqui

fora? Jo no estic gens tranquila...

Geroni Ni jo...

Bieló Ni jo...

Cint. Bé; doncs {que s'ha de fer?
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Ao. re'erintse al.i carta. Si la pogués llegir ara...

Escolteu. ;Y si s'avisés a la Guardia Civil?

No està mal pensat.

Te rahó la senyora.

Això es lo que s'hauria de fer.

Que'n vinguessin... una quarentena...

;De civils?

No; de parelles, y mentres nosaltres dormiam,
que vigilessin.

Molt ben dit.

Ja hi podríam firmar amb que vinguessin els

que hi hà al poble.

Es Púnic remey que kns queda... Se'ls ha de
anar a avisar.

Y {qui hi anirà? Pausa. Tois se miran.

A n'en Bieló. Noy: hauràs de ser tú...

Jo?!
;Doncs qui?

A n'en Bieló. Vostè es el mes jove de la casa„.

En Bieló mou ío cup.

No'm dona cap gust que te'n vagis...

Si a tu que't quedes no t'en dona ;que farà a

mi qu'haig de treurer les castanyes del foc.

A n'en aquest jove que'ha vingut, sembla que
no li ha passat pas rès.

Es vritat.

Es qu'ell no es de casa.

;Y què te que veurer?

Prou que te que veurer.

Tapat bé que no't coneguin.

Vamos, Bieló; fassi un esforç.

Fassi un altre punt d'home.

Fes el cor fort.

Fes lo que't sembli, noy.

Està bé; hi aniré; però mentres jo faig tot

això, vostès fassintme la caixa, per que de

dret me'n vaig a sopar amb Sant Pere.

[No diguis disbarats!

Surts y apretes a córrer.

No m'ho haveu de dir, no, que ja ho faré.

En Geroni obra amb molt cuidado la porta. En Bieló si
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acos'a tot tremolant y aixís que tren lo nas a fura apreta

a córrer. En Geroni, tanca la porta des -eguHa.

Geroni Sense por.

Bieló iQue por! No l'he coneguda may.

Geroni Te passa com a mi.

Bieló Si fa o no fa... Arriva a la porta. Adéu siau, fins a

la vall de Josefat. s-en và.

ESCENA XII

DITS, menys en i-.IELÓ.

Després que'n Geroni ha tancat la ports, tots si acostan yescoltan amb
atenció.

Cint. [Sembla que no se sent rès!

Geroni jNr una mosca!

Elvira No li han dit ni una paraula.

D. a Grac. Y {què li havien de dir?

Cint. jRespiro!

Geroni Ap. Ja està vist; no volen res més que*ls pis-

trincs.

Cint. Déu hi fassi més que nosaltres.

Geroni Noya; hem de pensar en tot. Les senyores vol-

dran sopar.

D. ft Grac. {Que tens gana tu, Elvireta?

Elvira Gens, ni mica.

D* Grac. Jo tampoc.

Elvira Lo que tinc es son.

D.a Grac. També jc.

Elvira Ap. A veurer si s'en van a dormir y puc llegir

la carta.

Geroni Jo tampoc ne tinc de gana. No'm podria em-

passar ni un bri de palla.

D.a Grac. Ap. No anant de quatre potes h<

Geroni Tinc al padré una nosa com si

ficat un pà de tres lliures.

Elvira Aixins no es estrany qu'estigui desganat.

Geroni Vull dir que amb lo neguit...

D. a Grac. No m'ho ha d'esplicar, que tots li tenim lo pà

de tres lliures, y fins me penso que'l qu'hi tinc

jo, es de nou y de crostons.

^o'm podria em-

10 crec ben bé.

. m'hi haguessin



Bé, {què fem, mamà?
Si; anem al quarto; ens ficarem al llit, y sigui

lo que Déu vulgui. Vaja fins demà.
Bona nit.

Que descansin. Ap. Si poden.

Santa nit, que Déu ens dò.

Ed Geroni y la Cinteta, acompanyan a D. a Gracia y ï'EIvi-

reta fins a Ja porta primera de l'esquerra.

ESCENA XIII

GERONI y CINTETA

Y tu noya /que vols fer?

Jo lo que vos volgueu.

Ja veuràs: com que's tart, lo millor es quet
fiquis també al llit, Jo ja esperaré a n'en Bieló.

Cint. Com vulgueu.

Geroni Com que'm penso que vindrà amb la parella...

Cint. També m'ho sembla... y no pot tardar...

Geroni Doncs, apa, vesten tranquila a descansar. Pen-

sa que jo soc aquí que vigilo, y que la por, això

que'n diuen por, ni la he coneguda may, ni

m'ha fet dar un pas més depressa que l'altre.

Cint. ^ a
j
a » doncs; santa nit.

Geroni Déu ens la dongui ben bona.

La Cirreta s'en va per la porta de la dreta. En Geroni

l'acompanya fins a la porta.

Aixis que's queda sol, mira per tot arreu y com un llam-

pec se fica al seu quarto, segona porta de la esquerra.

No, lo que's jo, sol, aquí no m'hi estic. Ja tru-

caran si volen.

L'escena's queda un moment sola.

ESCENA XIV
ELVIRA, després CINTETA

L' Elvireta surt per la primera porta de l'esquerra, de puntetes procurant

no fer soroll.

Elvira La mamà dorm... Si m'arriva a sentir, m'esbu-

11a '1 marro. A veurer que'm diu l'Albert.

Se treu la carta det pit y llegeix.
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Cint
Elvira

Cint.

Elvira

Cint.

Elvira

Cint.

Elvira

Cint.

Elvira

Cint.

Elvira

Cint.

Elvira

«Amor meu: Soc aquí, aprop teu. Aquesta nit,

quan tothom sigui al llit, fes per trovarte junt

a la porta, perquè quan jo truqui 'm puguis

obrir. Hem de parlar y pendre grans deter-

minacions.

Teu sempre, inquebrantable fins a la mort.

Albert.» /

Parlant. iPobrissó...! Sols amb aquestes quatre

ratlles, com se li coneix que m'estima, y això

que 's veu que las ha escrit a les fosques. ;:

iQu.è l'esperi, £eh?... Si amor meu, t'esperaré

«ncare que la son me rendeixi..., encare que'l

fret m'enrampi..., encare que la por me mati.

Si tu ets inquebrantable, la teva Elvireta es

ferma com un turó... y això que fa poc no

podia alsar una cadira...

Pausa. Si, però, si la mamà s'en và cap al meu
quarto y no m'hi trova... Jo no sé com ferho...

| Ah, si! La Cinteta m'ajudarà. S' acosta ala porta

de laCinteta y la cnMa. jCinteta, Cinteta!...

Dintre. dQuè hi hà?

Soc jo, l'Elvireta. iQue ja ets al llit.

Dintre. No encare. Surt. £Es vostè senyoreta?

iQíiè fa aquí?

jCinteta, per amor de Déu, ajudam?

jA què fer!

A sortir d'aquet mal pas.

jQuin mal pas! ,

Ja veuràs. L'Albert, lo meu promès, es aquí,

al poble. M'ha escrit y'm diu que vol parlar

amb mi; però si la mamà s'alsa y no'm trova

al llit... jay Déu ens enguard!

Bé iy què?

Are que'l teu marit no hi es, podries ficarte al

meu llit y aixis si la mamà hi va y t'hi trova's

pensarà qu soc jo.

£Y que li diré s'm crida?

Rès, feste l'adormida. ;Si; fesme aquet favor!...

Amb molt gust, senyoreta.

La Cinteta s'en va per la porta de la esquerra.

Poc a poquet... que no't senti.
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ESCENA XV
ELVIRA, desprès I' ALBERT

Elvira Ara, esperem. S'asseu. Pausa.

M'agafa un tremolor... Que l

s trista la nit...

Serhbla estrany que'ls gats tinguin tanta tirada

a sortir de vespres. . Y L'Albert {ahont deu

ser? Perquè si es veritat que hi hà els lladres

pels voltants de la casa... [pobre xicot...! son

capassos de ferni alguna de fresca... encara que

mes-fresca que la nit que fà...

Trtican suaument a la porta; Aixecantse. Diria qu'han

trucat... jAy quin tipitap me fa'l cor!

Albert Dintre ; Elvireta!...

Elvira jSembla que he sentit, lo meu nom.
S'acosta cap a la porta.

Albert Dintre. Elvireta, obra, soc jo.

Elvira Sí; ell es. [Albert!

Albert Dintre Obra, no tinguis por.

Elvira No sé si'n sabré.

Fa un esforç y obra la porta
<

i tie deixan sense tanca r

Surt l'Albert vestit de cassarlór amb una escopeta a la ma
(pie deixa arreconada.

Lontents els dos, pern l'Albert un xich esverat.

Albert Elvireta, colomet meu, vida meva, serafí...

Elvira {Ets tu, Albert?

Albert Jo soc; aqui'm tens...

Elvira Em sembla imposible.

Albert Y a mi; y a mi. No sabs lo qu'he sofert... Fa
més d'una hora, més d'un sigle, una eternitat

que rodo per aquest casal, com un burro'l bo-

git, com un au la presa, com una papellona la

llum, mirant portes y finestres, murs y parets,

reconades y sortints, alts y baixos, escletxes y
furats, les lluernes dels cellers, a les golfes,

als estables, als soterranis, al porxo, als pallers,

a l'eixida, al galliner, a la cort dels tocinos...

esperant veure ta imatje per algun costat, per

algun indret... amb un fret, amb un griso que
fà, en mitj de la foscuria més espessa, topant

amb pedres, brossa, troncs, arbres, reixats y



- 28 —

parets... però tot ho dono per ben passat, tot

ho dono per ben sofert sols per tornarte a veu-

re, per estar vora teu...

El vi a Doncs, jo...

Albe Bueno, digam {que ha passat"- ;Kstàs trista?

^Estàs alegre? r;E6tàs resignada? -;Kstàs anima-

da? ,-lHas pensat molt en mi? Què diu la teva

mamà? {Es vol estar aquí gaire temps? ;Te
dona gaire martiri? ;Em tira gaires maledic-

cions? (Encara no'm pot veure?...
j Però nu'm

contestes, no 'm parles, rès me dius, rès m' es-

pliques...!

E
i
Però si tot t'ho parles tú!

Ai j Ay, no'n fassis cas! Es qu' estic tant nerviós,

tant emocionat, tant neguitós, tant frenètic...

me queda tant poc temps pera enrahonar...

El ; Be, però, calmat, sossegat...

A Tú ho has dit... que'm calmi, que'm sossegui...

El Seu; respira... Li a|>i•u[ lu una ca'lira. L'Albert, sr ..

Albert Rerpiro; sec. [Ay fi 11 e'ta meva de la meva àni-

ma... quin goig, quin plaher, quina ditja, quina

felicitat d'estar vora teu, sentinte, escoètante,

mirante, veyente...

El Calma' , no enrahonis, tranquijisat.

Al! Que'm calmi, que'm tranquilisi... ja ho dius

tú... però no pot ésser. El temps apressa, y tinc

tantes coses que dirte, tantes coses que contat*

te, tantes... Se va alsant de la a-idira. Quan tu'm

vas enviar el recado fentme sapiguer la deter-

minació que havia pres la teva mamà, em vaig

quedar fret, groc, rigit, estirat, tot d'una pessa

com aqueixos ninots que tocan el bombo... Des-

prés..., després tot de sopte 'm vaig desestirar,

desencongir, desencolar, fins crec que 'm vaig

desllorigar, perquè va entrarme una excitació

nerviosa tan intensa, tan viva, tan forta, tan

exagerada, un tremolo, un petament de dents,

un sexejament de tots els ossos, un entortolli-

gament de tots els músculs, cartílacs, lliga-

ments, nervis, venes, artèries...

Elvira Bé, sí, de tot tú.
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Albert

Elvira

Albert

Elvira

Albert

Elvira

Albert

Elvira

Albert

Elvira

Albert

Elvira

Albert

Elvira

Albert

Elvira

Albert

De tot jo, tú ho has dit, de tot jo... com si m'ha-

guessin ficat dintre '1 bombo que hi han les

boles de la rifa, y un boig m' hagués anat dant

voltes mentres un altre boig li hagués fet pes-

sigolles detràs de l'orella amb una palla.

Si, vaja; com un esquirol dins de la gavia.

Just, com un esquirol, tu ho has dit, com un es-

quirol. Va entrarme tot seguit una calor, un

caliu, una escalfor, com si pel voltant meu hi

hagués vint ales que'm tiressin amb força de

gegant vint brevades de forn...

;Sucarrimat, el meu fill de la meva ànima!

Sucarrimat, sí, tú ho has dit, sucarrimat,

Bé, y ;com has vingut aquí?

Vaig dir als amics qu' havia pensat anar de

cassera, y que si'm volían acompanyar. Tots

varen dirme que sí, y sense perdre temps và-

rem sortir, y muntanyes amunt, muntanyes
avall, els hi portat fins aquí. Y aquí'm tens

nena meva, amor meu, videta meva, angelet

meu, consol meu, tresor meu, colomet meu,

hermosa, bufona, salada, pomet de jessamins...

jProu, prou que'l temps apressa!

Sí, es veritat; lo temps apressa. Y que diu la

teva mamà.
Que no't vol; qu'eslà resolta a quedarse aquí

tota la vida.

Això a gust d'ella. A mi lo mateix me té ferte

l'amor aquí com a ciutat.

i
Bé, però això no pot durar! Aquet neguit,

aquesta intranquilitat , aquet anar sempre de

amagototis ens corsecarà y'ns matarà... al

menys a mi...

V a mi, Elvireta, y a mi. Tu no sabs com tinc

lo pobret del meu cor Si'l vegessis sembla'l

mateix que una figa panxona, quan les abelles

ja l'han picada.

Y doncs {què penses fer? {Quins projectes tens?

;Y tú què has pensat?

Jo rès.

Doncs jo'l mateix.
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Elvira A les hores ;perqué has vingut?

Albert Per veuret y per dirte tot lo que t'hi dit y mol-

tes altres coses que tinc al pap y que les cir-

cunstancies excepcionals perquè estem atra-

vessant no'm deixan dirte en aquest precís mo-

ment històric.

Elvira Deixet d'histories y anem al càs. Jo aixís no hi

puc viure.

Albert Ni jo.

Elvira Es necessari que prenguis una determinació.
Truean a la porta.

Albert Espantat y sense sajíigner que far. Una determinació,

sí; es necessari que la prengui...

Bieló Dintre. jObriu; soc en Bieló!

Elvira Tota esverada. jAv, Déu meu quin compromís!

Albert Anant d'un cintóa l'altre com boig. Una determina-

ció, si senyor, la de fugir, però no sé per ahont.

Elvira
i
Amagat, corre!

Albert Això estaba pensant, però ;ahont? repeteixo.

Bieló Dimre. [Sogre, obriu!

Albert jNo, no obriu encare!

Elvira [Corre, cuita!

L'Elvira empeny a l'Albert. Aquest se fica per la porta

segona de l'esquerra.

Albert ijo'm lico aquí!

Elvira jNo, aquí no! Quan l'Albert ja es dins. Ay, Déu
meu, qu'ha fet. Se sent soroll dintre del quart".

Geroni Din re. jBurrango! jUn home!

Albert Sortim tot esverat. [Diantre! (Ahont me fico? jAquí!

Se fica'l quarto de D." Gracia, primera porta de l'esquerra.

Elvira Volguentlo detenir. [No, aquí no!

A dins se senten xiscles.

D. a Grac. Dintre. iSocorro! [Un home! [Un home!

Albert Sortint més esverat encara. jDonCS ahont me fico!

Atravessa l'escena tot corrent fent caure un parell de ca-

dires y's fica'l quarto de'n Bieló, porta de la dreta Aquí.

Bieló Dintre. [Obriu!

ESCENA XVI

EEVIRETA, GERONI, D." GRACIA y BIELÓ

Geroni Surt amb una escopeta a la mà, tremolant de por. [
Ln

home!
j
Jo l'hi vist!
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Elvira Jo també.
D. a Grac. Surt amli xambra y enaguas, respirant amb dificultat a

causa- del susto. [Un home en el meu qua'rto! [Ay
que m'ofego...!

Geroni {Un altre? Ja han entrat. Ja s' han ficat a casa

Elvira Sostenint a D." Gracia. [Mamà tranquilisis!

D.* Grac. Elvireta {també l'has vist tú?

Elvira Sí, senyora.

D. a Grac. jUn home feréstec, mal carat, renegant com un
moro, tot brut y espellifat...

Elvira A mi no m'ho ha semblat pas.

D. a G-iac. Està clar, com que t'ha agafat dormida.

Elvira Ap. Desperta, y ben desperta.

Bieló Empenyent la poría. [Gràcies a Déu! Tot-; s'esp-mten

y tan un xiscle. Soc jo.

Geroni j
Bieló!

D.* Grac. Me creya qu'era l'home.

Geroni {Y'ls civils?

• Bieló ,\p. Prou feyna he tingut a amagarme. Ni rastre.

Geroni {Però, com has entrat?

Bieló La porta estaba oberta.

Geroni ;Ja han entrat; hi han homes a casa...!

Bieló {Y la dona?
S'en va per la porta de Ií> dreta, atiant s'ha ficat I" Albert.

Elvira Ap jQuin neguit... ara'l trovarà!

D. a Grac. Geroni; {però que fa'm les mans plegades...?

Busqui, regiri...

Geroni Ara... quin surti'n Bieló.

Bieló Surt tot esí'erabi . [May ho haguera dit!...

Tots el rocUixan.

Elvira iQuè hi hà!

D. a Grac. iQuè passa!

Geroni {Els has vist?

Bieló jHorroritseuse!... \ A la dóna li ha sortit bigoti!..

D. a Grac. ;Ara amb que surt aquest...!

Elvira Ap.- contenta: No l'ha conegut.

Geroni jNo'ns vinguis amb orgues! Ho hem de regirar

tot.

Bieló Sí, però, si aquesta gent s'han licat a casi,

qualsevol els ne treu.

Geroni [Calla, ara hi penso! jLo s imatenl!

Bieló Teniu rahó. No hi havia caigut.
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D. a Grac.

Elvira

Geroni

D. a Grac.

Geroni

D. a Grac.

Elvira

Geroni

Es veritat.

A|j. {Què faran ara?

A n 'en Bidó". Aquí tens l'escopeta. Ves a la fines-

tra del meu quarta y l'engegas.
En Bieló agafà l'escopeta y s'en và per la segona porta

< 1 e l'esquerra.

{Y farà soroll?

Està clar.

jAy quina por! Se tapa les orelles. {ja?

No encara. Se senten dintre dos trets.

iJa està!

Surt la Cinteta per la porta primera ile l'esquerra sense

que ningú la vegi sortir.

ESCENA XVII

DITS, CINTETA y BIELÓ

Cint. ;Què's això? {Què passa?

Geroni Que hi ha homes a casa y hem cridat al somatent

Bieló Surt del quarto amb l'escopeta a la mà. Ja se sent

remor... Ja venen... ai veure a la Cinteta. jCinteta!

Tot sorprès s'hi acosta y li mira la cara.

Cint. Ambextranyesa. {Què mires, badoc ? {Què no

m'has vist may?
Bieló {Què t'has afeitat?

Cint.
i
V ara! {què somies?

Bieló No ho sé; però, jo diria que fa poc t'havia sor-

tit bigoti.

Cint Bé; {ahont has anat? {a busca'ls civils o a la ta-

berna a buscaria mixa...?

Bieló Ap. Duptant. Com hi ha mon, qu'això sembla cosa

de bruixes. Se sent remor dintre.

ESCENA XVIII

DITS, QUICO, HOMES 1." y 2.» y HOMES

Quico y'ls homes van amb escopetes.

Geroni Ja son aquí. Obrint la porta.

D. a Grac. Mirintho bé. Surt primer el Quico.

Bieló Hola, Quico.

Quico {Sou vosaltres qu'heu engegat dos trets?
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Geroni Sí. ;Vens sol?

Quico Xo. Hem vinguí uns quants del somatent.

D. a Grac. Qu'entrin, qu'entrin.

Rieló Sí, que afora fa fret. Surten Homes l.°y 2." y Homes,

Hom. l.er Santa nit.

Elvira A\>. jAra sí que'l descobreixen!

Quico Bé, ique ha passat? ''Què hi ha hagut?

Geroni Coses grosses.

D. a Grac. Coses estranyes.

Bieló Coses de bruixes. Y si no, que ho digui la

Cinteta.

Hom. l. er Amb les bruixes les escopetes no hi poden rès.

Cint. Bé, deixeulo dir a n l

aquest.

Quico Vaja, vinga, que aquí som uns quants de de-

cidits.

D.a Grac. Estem sitia'.s.

Geroni ;Tenim lladres a casal

Hom. 2. ,jn jAixòrav...!

Quico Apa minyons, demhi un cop mà. a uns dels homes

qite'I'acompanyan. Vosaltres aneu a fóra, per si

fugen per les finestres. Al Home 1.* Tú ficat a

n'aquest quarto. Senyalant al i\é la dreta. Tú (al Ho-

me 2.°, vina amb mi.

D. a Grac. Primer mireu el meu.

Quico Tant se val.

L'Home 1." y un altre 'S fi<[iien al quarto de la dreta.

En Quico y un altre 's fiquen al primer < I e l'esquerra.

Surten tots quin s' indicarà.

l•lvira Ap. Jo tremolo!

ESCENA XIX

DITS y ALBERT

D. a Grac. a n'en Geroni y Rielo Y vosaltres que feu, que nu

<ïineu amb ells?

Bieló Nosaltres aquí, aprop de les dones.

Geroni En el lloc de més perill.

L'Home 1." amb son company, surt treyent a empentes

a l'Albert.

Albert Ep, ciiidadito, poc a poc, y no toquem... Això
ben mirat es un atropell. A un home pacífic no

se'l tracta aixís.
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Geroni Tot content. iUn, ja'n tenim un!

Elvira Ap, Pobre Albert {què li faran?

Quico Sortint amb son company. Aquí dintre no hi ha ningú

D. a Grac. {Ja has mirat sota'l meu llit?

Quico Sí, senyora.

Dra Grac. {Y no hi es trovat rès?

Quico A qui vol que hi hagi trovat sota'l llit de vostè.

D. a Grac. jMireu el poca pena!

Geroni Encarantse ambl'Alber . £Y vos que hi feyau aquí

dintre?

Bieló {Al meu quarto?... S'acosta a l'Albert y se'l mira <!e

prop. iCalla... si aquest es el bigoti que hi vist a

la cara de la Cinteta!...

Cint. Si jo no hi era'l quarto, beneit.,, que havies de

veure.

Rieló A l'Albert, apuntantli (li ítretamént l'escopeta. Minyó,

veniume aquí.

Albert Abaixantli amb la mà'l canó de l'escopeta. Ep, mestre,

que'm sembla que no'n sabeu de manejar armes

y s'hos pot disparar.

D. a Grac. Ap. Referintse a l' Albert. Aqueixa cara no m'es des-

coneguda.

Quico Id. id. [Sí es lo senyoret de la carta!...

Bieló Mirant amb estranyesi la cara de l'Albert y de la Ginteti.

Ap. No ho acabo d'entendre. jQuant jo dic que

això es cosa de bruixes!...

13. Grac. Ha reconegut l'Albert. Se posa tota serií y majest i >í»

Elvireta. Cridantla. Acostat. {El coneixes a

n'aquest jove? Reterintse a l'Albert.

Elvira Acostantsi baixant los ullsavevgonyida. [Mamà!
D. a Grac. Explicat; {com ha sigut això?...

Albert Senyora... permetim... jo li diré, jo li esplicaré,

jo li contaré, jo li...

Geroni Ja veuran... Anem a pams. a l'Albert. {Vostè no

és de la partida de lladres que corria pels vol-

tants?

Albert Tot estranyat. {Jo?

Quico Però si no hi hà tal aca, ni tal barraca...

Geroni [Com s'enten...!

Bieló El civils ho han dit...

Quico Doncs a mi m'acaban de dir que no hi hà tals
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lladres, qu' eran una partida de caçadors...

Albert Sí, senyors; un servidor y els meus companys
que'ls hi deixat a la carena d'aqueixa monta-

nyeta que hi hà aquí devant.

Geroni {Y'ls homes que rodejavan la casa?

Albert No n' hi vist cap. Com no fos un servidor que

la voltava...

Cint. Ell havia d'esser. Com que tots l'hem vist, cada

hú's pensava qu'era un de diferent.

Geroni Que s'àcaba,de convèncer. jAy burrango! {Que 'm
direu a mí? Se treu la carta que avahs havia llegit. {Y
aquest anònim firmat pel capità de la partida

que'm demana diners?

Cint. Mu-an: lacaria. Si es lletra meva... Ho he copiat

d'aquella novela que m'ha dat la senyoreta.

Geroni [Bona l'hem feta Geroni!

D. ;l Grac. Es dir que tot aquest rebombori ha sigut per-

què aquest senyor...

Elvira jMamà!
Albert D. a Gracia... posis a la rahó. Vegi les meves

prendes personals. . . que, ja ho veu, son de totes

prendes... Y afegeixi que soc un bon minyó, y
que tinc una fortuneta, y qu'estimo moltíssim

a la seva filla...

Cint. Ap. a n'en Kieió. {Ho veus? {Vas obrint 1' ull ara?

Bieló Ap. Ens ha ben enredat aquest mano.
Albert Y qu'ella també m'estima...

Cint. A ü. a Gracia. jDeixils casar, pobrets!

Elvira Mamà, no sigui crudel.

D. a Grac. Mij convensuda. A n'en Geroni. Ja ho veu Geroni.

Crii filles, y edúquiles, y que li toquin el piano,

y li sàpiguen de francès...

Geroni Refe.-intse.a l'Albert. Sembla una bona persona...

D. a Grac. Convensuda. Vaja, no'm parlem més. Per no tro-

varme un' altre vegada amb un embolic com
aquest y no passar una nit com la qu'em passat

avuy... caseuvos.

Elvira jGracies, mamà! „
,

Contents.
Albert [Deu li pagui!

D. a Grac. Es dir... per mi ja no hi hà cap inconvenient. .

Ara, aquets senyors diran... Referintse ai públic.
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L' Elvireta s' adelanta al prosu•eni.

Elvira Al públic. No'ns fassin mala passada.

Sols falta'l sí de vostès.

La cosa estarà arreglada

amb un aplauso no més.

TELO
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