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Acte primer

Sala de confiansa de casa D. Abelardo, adornada ab antigtletats.

Porta de entrada al foro y cuatre laterals.

Mobles artístichs, entre ells una panòplia ab armas y objectes
de tribus americanas. Aucells dissecats, etc, etc.

Esguerra segon terme una tauleta, sobre de la qual bi haurà
dos estutxos ab joyas, una xicra y una empolleta. Al costat

una bastonera exòtica ab quatre bastons y dos parayguas.
Al fomdo una llibreria.

Primer terme esquerra, un sofà, à la dreta un silló. Al aixecar-
se '1 teló està Angeleta sentada en '1 silló arreglant una co-

rona d' assahàr.

ESCENA PRIMERA

ANGELETA després JOAN

;Mireus que ho esl' amo de barruer! Anarseà
sentar nada menos que damunt de la corona

d' assabàr qu' ha de posarse avuy la senyo-

reta! Oh! y vés qué m' hi entench jo? bà,

bà!... ja està bé. Si no 'Is hi agrada, que 'n

comprin un' altra! No ho se fer millor!

(Joan foro dreta ab espardenyas v gorra,)

Joan Hola, noya! Ja 'ns tornem à veurer.

Ang. Hola! ^Tú per 'qui? Justament avuy?

Joan M' ha dit 1' amo que baixés de la torre per si

~ m' haviau de menester. (Sentantse en 'l sofà.)

Ang. Però si d' aquí un' hora hi pujarem nosaltres.

Joan Ah! si?
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Ang. Es clar; y l'amo yla mestressa pujaran demà
à fer companyia als nuvis dos ó tres días.

Joan Y llits? No n' bi haurà pas prou.

Ang. A dormir hi anirem à la nostra.

Joan Y si, ja es à la vora. Oy que trovareu moltas

cabràs malaltas.

A.NG. Si?... Donchs qué han agafat?

Joan Elías s' ho saben! L' vostre massover avuy m'

ho ha dit.

Ang. Ja las veurem.

Joan Qué fas ab aquesta corona?

A:g. L'amo que s'hi ha sentat à sobre y 1' ha

aixafada.

Joan Veyam! (Alsantse y agaíanlla.) Renoy!... Si jo

fos de Don Lluis, ja no 'm casava.

Ang. Poca solta 1

Joan Qué vols que 't diga! No m' agradaria casar-

me ab una noya que dugués à l' iglesia i'

assahàr aixafat!

Ang. Ximple!

Joan Es ben rebonica! (Msantlà.)

Ang. Si, però à mi no m' agradan las coronas. Jo,

si may 'm casava, 'm posaria un ram aquí.

(Senyalant al pit )

Joan Ram de qué?

Ang. D' això... d' assahàr.

Joan Vés... Te, te. (Tomanili la corona.)

Ang. Per qué rius?

Joan Vés, dona, vés! <jJa sabs lo que significa 1'

assahàr?

Ang. Més que tú!

Joan Y cà!.,. L' assahàr significa la puresa inma-
culada; que 1' amo m' ho va dir.

Ang. Es que jo soch tan pura com cualsevol altra.

Joan Y qué has de serl

Ang. Sinó pel sinó, que t' emplastava aquesta co-

. rona per la cara!

Joan Ep!... {Tapantse la cara ab V colçe-r.)-
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Ang. Y ara vuy que dig3s qué 'n sabs de mi. Di-
gas, ximple!

Joan Jo, rés. Com que no 'í vinch al darrera.

Ang. Y donchs per qué enrahonas?

Joan Vés ara per qué s ha enfadat!

Ano. Ré, si ets un beneyt! y ua mata sigalóns!

jQue no soch pura!...

Joan inmaculada!... entenémnos! Y encara no t'

ho he assegurat. Y de sigalóns, abans 'n be-

bia... no ho nego; però are apenas 'n bech

desde que vaig tenir aquell tropell 1 dia d'

anarlo à enterrar.

Ang. Que 't van haver de dur à la torre ab un
carretó.

Joan Quina gràcia! Perquè no m' podia aguantar

dret! Però lo que no hauria jo dit may, es que
'm vinguessis à retreurer las mevas debelitats,

que prou pena 'n te un hom.
Ang. No m' has dit tú que jo no era pura?

Joan Inmaculada, 't torno dir!

Ang. Ay noy!

Jnan Ja sabs que 't vaig fer demanà pel pare, sinó

que no 'm vas voler; y si no 't tingués per

bona noya...

Ang. Ay, quants romansos! No 't fan venir per si t*

hem de menester?

Joan D' això parlavam!...

Ang. Donchs, vés y frega 'Is vidres del menjador

que ab '1 foch d' ahir tots varen fumarse.

Joan Sembla mentida que quan se vos parla ab '1

cor entristit pel sentiment, sortigueu ab que-

brats d' aquesta naturalesa!

Ang. Ay, noy! .. que 'n gastas de romansos!

Joan Perquè tinch sentit comú.
Ang. Lo que tens tú son rabes freijits! {Joan 's

aixeca resoïat.)

Joan Angeleta!.,. Ara si que m'has fet mal de debò.

j\o 'i pot di !—
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Perquè à un home això no se li diu! Féste
1' encàrrech que no 'ns coneixem ni de vista!

Ang. (Vesten al dimoni.)

Joan Hont dius que son aquets vidres?

Ang. Ai menjador.

Joan (Ananfse foro esguerra.) (Sembla mentida que
en i mon hi hagi tan poca moral!)

ESCENA II

ANGELETA desplés SR. RICART

Ang. Sort que ningú 'n fa cas de beneyts! Y 'm va

fer demanar à mi! que no 'm casaria ni ab 1

rey! Homes? à tots Is donaria per dos cuar-

tos. Aquí mateix!... Y això qu' es una casa

que ningú ho diria! la mestresa s' veu assedia-

da pel procurador sense fer cas dels xascos

que li dona; y això qu' es vell y casat; però

en veyent unas faldillas ja pert V oremus. La
senyoreta qu' es casa avuy, te un gomós que
la persegueix, y fins 'i nuvi, que sembla molt

formal, té una cama trencada, segons ell, d'

una desgracia. Però, cuidado que no siga d

alguna garrotada d' algun marit jelós! perquè

també fa alarde de la seva bona conducta, y
jo sé de bona tinta que 's jugaria '1 sol abans

de sortir. Ca! Ja estich bé soltera.

(Sr. Ricart desde la porta foro dreta.)

Ric. Ps...

Ang. (Ja tenim al cupido!) Passi... pass:! No temi.

Riç. Que hi ha 'I general?

Ang. Passi; no tinga pór.

Ric. Com encara no es 1' hora...

Ang. Es al cuarto del bany y 'n té per rato. S' està

curant las cremadas de la cara.

Ric. Donchs va ser seria la cosa?
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Ang. Que si no correm, tota la casa 's crema! S' va

quedar adormit ab '1 cigarrillo à la boca, y
després d' encendreseli mitx bigoti y las

ceyas, '1 foch va pendreràla mosquitera, aca-

bant per íer dissapte de tot'l cuarto. Sort qu'

estava assegurat.

(Ric. Vamos, del mal 1 menos!

Ang. <iQue no 1' ha vist al amo desd' ahir?

Ric. No.
Ang. No '1 coneixerà pas.

Ric. Qué dius!

Ang. Figuris, sense ceyas! ell que las tenia com dos

raspalls d' escombrar alfombras.

Ric. Y tal!

Ang. Y ab mitj bigoti tot sucarrimat! Li dich que
fa una fiíal...

Ric. Per qué no se 1' ha fet aíeytar desseguida 1

bigoti?

Ang. Ja ho anava à fer; però llegint la pòlissa de
seguros, ha vist un article que diu que no 's

pot tocar res.de lo incendiat fins que n* hagi

passat '1 perit de la companyia, que per cert
1' estem esperant.

Ric. Trovo qu' es extremar 'ho.

Ang. Ah! no sé.

Ric. Bé, y ella?

Ang. D.
a Hortènsia? Es allí dins qu' ajuda à Vestir

à la senyoreta; y no cal pas que me la destor-

bi, que desseguida han de venir per la firma

dels capituls y en acabant, à l' iglesia.

Ric. Donchs deixam anar à vestir també jo. Bé...

no es possible parlarhi ab donya Hortènsia?

Ang. Ja li he dit.

Ric. Me li vols dar una carteta?

Ang. Això no! Ja ho sab. No vuy compromisos.

Y à demés: <jNo veu que las hi torna totas?

home, no vulgui rés per forsa.

Ric. Ja vindrà un dia que 's rendirà la fortalesa.



Hi tinch la mà molt trencada ab aquets

assuntos.

Ang. Mentras un dia no ho diga al seu marit...

Ric. No tingas pór! Sé un secret de la seva vida y
no s' esposarà à que '1 fassi públich.

Ang. Vostès s' arreglaran.

Ric. Es dir que no li vols donar! Apelarém com
sempre, al recurs del bastó. {Descargola T
puny v hifica la caria.')

Ang. Ja va ser ben trutximàn d' anarse à pensar

això!

Ric. Un notari de Girona, amich,va ensenyarmho,.

Ang. Y si 1' amo se 'n adona algun dia de que 's

deixa 'l bastó?

Ric. Diré que me 1' he descuidat.

Ang. Això si. (Quin aucell!)

Ric. Quan va bé, es quan està núvol... un demana
un paraygua, y deixa 1' bastó.

Ang. Ja!... ja!...

Ric. Al menos avisala que '1 deixo. Veus?
(Posa 7 l•isió d la basiouera.)

Ang. No m' embolico. Ja 'i veurà si vol.

Ric. Que n' ets de tunantal

Ang. Jo al amo puch veurer com 1' enganyan;
"ajudar à enganyarlo, no!

Ric. M' sembla que s' en adonarà. Bueno... dei-

xamen anar à vestir que tinch '1 temps molt

just.

Ang. Si... entretinguis! La senyoreta ja deu està

casi vestida y Don Lluis ja estranyo com no
es aquí.

Ric. Donchs adiós.

Ang. Passiube... Y contiu à la seva senyora tot això,.

Ric. Que n' ets de dolenta! Vaja... adéu. (Se 'n va

foro dreta.)

Ang. No s' hi cansi. (Caseuse! y que os toqui per

sort un tipo aixis... En fi... veyam qué fa.
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aquell de la inmaculada! Ja la trovaran aquí

si la volen. {Deixa la corona en el soja y surt

/oro esguerra.)

ESCENA III

DONYA HORTÈNSIA, BLANCA J després LLUÍS

Hor. Veyam... pot ser 1' ha deixada per qui. {Bus-

cant la corona. Blanca, molt trista, '5 dirigeix d
senrer al sofà.)

Blan. Mirissela:

Hor. A sobre
!

1 sofà? Deu voler que tornin à aixa-

faria. No ha quedat malament... Te, vés,

pósatela que ja 'n Lluis no pot tardar.

Blan. Ojalà que no vingués.

Hor. Y ara!

Blan. Es ben trist 1' haverse de casar ab un home à

qui no s' estima, y més, estimantne à un altre.

Hor. Ay, filla!... ab això las noyas s' hi trovau

molt sovint.

Blan. No 'n tinch de fer rés jo dels altres. Pobre

Albert!

Hor. Per xo mateix; perquè es pobre! L' tió t'

dota ab vint mil duros per-que 'n Lluis n' te

molts més; del contrari, y sent 1' altre pobre,

haurias sigut una desgraciada.

Blax. Però, no diga, que un matrimoni sense amor..

Hor. Si filla, si; es com un cafè sense sucre; però

en aquest mon no 's pot tenir tot.

Blan. Prou que ho veig.

Hor. Y ahont '1 vas conèixer à n' aquet jove?

Blan. Era germà d' una noya del colegi y 'ns veyam
quan anava à visitaria.

Hor. Bé, bé, ara tu lo qu' has de fer es no pensar

més que ab 'n Lluis; es cert que no es cap
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Adonis, però es rich, ab una hermosa torre L
Sarrià prop de Ja nostra, ahont ara anireu à

viurer, y una gran fàbrica de candelas d'

esperma.

Bun. Bueno, bueno...

Hor. Ja veus que no te 'n hauràs d' anar al llit may
à las foscas.

Blan. Ja, ja! Al menos no fos coix!

Hor. Axis, si may t' eorra al darrera no t' podrà

agafar.

Blan. 'S veu que no es vostè la de las empentas!

Hor. Ay filla! tothom porta la seva creu en '1 mon!
Blan. M' sembla que no podré estimarlo may.
Hor. Y si, dona! {Veus al exterior.) Sents? M' sem-

bla qu' es ell.

Blan. Me 'n vaig. (S' aixeca y agafa la corona.)

Hor. Y ara!

(Lluís, /oro dreta de frac y ab un ram d la

ma. Va molt coix.

Lluís. Que destorbo?

Hor. Passi, passi.

Lluís Hermosa tia! Blanca! serveixte aceptà... (Li

ofereix l ram.)

Blan. (Prenentlo.) Gracias. Ja 'm dispensarà que
vagi à acabar d' arreglarme. Hasta luego.

( Vase segon terma esquerra.

ESCENA IV

HORTÈNSIA, LLUÍS f després DON ABELARDO

Lluís Qualsevol diria que fuig de mi. <:No li sembla?

Hor. No ho cregui! Es... sab? 1' emoció natural en
aquets cassos... Ja ho veig... Té sets' anys.

Lluís Això si. Y luego, sent avuy '1 dia que cambia
d' estat...
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Hor. Pot contar la pobre! Segui. (Se senlan.)

Lluís Jo, quan jove, pot ser era pitxor qu' ella! tru-

car à la casa hont hi hagués senyoretas, 'm

feya V efecte de trucar à la porta d' un den-
tista. Y la primera vegada que vaig estrènyer

Ja mà à una d' ellas, ay mare meva! vaig sen-

tir una descarga elèctrica tal, qu' hasta van
tenir pór que no se m' haguessin assentat las

barras.

Hor. Ave Maria!

Lluís Miris... No sé '1 temps que vaig tenir qu' anar

à Caldas de Malavella!

Hor. Per xo dich que no li ha de donar importància

Lluís Oh! ja, ja,

Hor. Pobre Blanca! Criada en '1 rigor del claustre!...

Lluís Es clar! jQué sabé ella si hay mas vida ni mas
aire en qué volar?

Hor. Y qué ha de saber volar! Pobreta!

Lluís Que m' encanta això!

Hor. L* qué?
Lluís Aquesta atmosfera saturada de severitat!...

de... N' tenia unas ganas d' entrar à formar

part d' una família com la de vostès! Son tan

raras avuy!

Hor. Ja pot ben dirho.

Lluís Y '1 general? com està?

Hor. Relativament bé.

Lluís Quin altr' home! 'M te entussiasmàt! Quin
caràcter! Quin aspecte més... d' allò!

Hor. Molt!

Lluís Vés, anarse à dormir ab '1 cigarrillo encès à

la boca.

Hor. Ja sab la seva mania à resoldrer problemas y
endevinar xaradas, que jo crech que no men-
jaria. Donchs, à la cuenta, deuria trovar al-

guna cosa d' aquestas en '1 diari, y 's va que-

dar adormit, produhintse la catàstrofe.
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Lluís Que llàstima que tingui la salut tan que-

brantada!

Hor. No!... encara! La tós; si no sigues la tós, Deu
'n hi do! Miris que ha navegat molt!

Lluís Qu' era de marina de guerra:*

Hor. No' senyor, r.o... Diguili que li espliqui. Ell

hi disfruta. (Se sent iossír fort.) <;Sent? No ne-

cessita ferse anunciar. Avuy te un dia terrible!

Lluís Efectivament; sembla un redoblant!

Hor. Veurà que li donaré una toma que li fa pas-

sar desseguida. {Omplo, una xicra d' un liquït.

D. Abelardo foro esquerra, va dejrac y moltas

creus al pit.)

Abe. Hola, noya! hola, Lluis! Ja esteu à punt?
Llils No més falta '1 meu testimoni que ja estranyo

que no siga equí. Vé de Girona.
Hor. Té... pren això, y envia un recado al metje.

Lluís Y si, bome!
Abe. Qué 'm farà à mi '1 metje? El meu metje es

un asa! Figurat, Lluis, qu' aquest home està

empenyat en que pateixo d' asma, y lo que
jo tinch es un escuradents encallat à la larin-

je fa més de dotse anys.

Lluís Vol dir?

Hor. Ell sempre ho ha dit.

Abh. Era allà en el Airui, que después de dinar 'm
vaig quedar dormit ab 1' escuradents à la

boca y me'l vaig empassar. Desde llavors, cada

vegada que vol cambià '1 temps, no sé sí es

qu' es reinfla ó qué, que 'm dona aquets ac-

cesos de tós.

Lluís Per qué no se '1 fa treurer?

Abe: No "1 trovan.

Hor. <jNo veu que desfigurat ests?

Lluís Ja '1 vaig veurer ahir.

Abe. L' barber diu que ab crepé y polvos 'm deixa-

rà com estava.
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Lluís

Abe.
Lluís

Abe.

Lluís

Abe.

Lluís

Abe.

Lluís

Abe.

Lluís

Abe.

Lluís

Abe.

Hos.

Lluís

Abe.

Lluís

Abe.

Lluís

Hor.

Avuy si que las porta totas! {Per las creus.)

Totas? Encara 'n tinch quaranta set més.

Diable!

Y això que de la República de Mosquitos no

'n tinch cap perquè no s' usan.

Y ahont cau això?

Darrera el a%ulj sota mateix de la Sierra ama-
ri la, entre 'is pells vermells y'ls indios negres.

(Quanta colorayna!)

De Mosquitos 'n soch marqués, ara, 'Is em-
pleos y condecoracions, tot ho he adquir.t per

haver pres part en las continuas guerras en-

tre 'Is indios negres y vermells.

A qué anava vostè? ,ja vermells ó à negres?

A vermells.

(Jo sempre hi perdo!) Y aquesta condecoració

que talment sembla un ou ferrat?

Es la del Sol naciente.

Noto que molts amichs de vostè la tenen.

També la tindràs tú quan t' hagis casat ab

la nevoda.

Està autorisat per donaria aquesta.

Qu' anirem mudats!

Y la pots usar per las facturas y las caixas d'

espermas. Això dona tó!

Si qu' anirà bé. Ay ara que hi penso, que no

me 'n olvidés. Ja 'm deixarà '1 bastó de pes-

car que 'ns entretindrem en '1 lago de la torre.

Prou home.
Ja diran donchs à n' en Joan ó à 1' Angeleta

que '1 duguin al cotxe.

Si, ja me 'n cuidaré jo Es a'H à la bastonera.



ESCENA V

Mateixos y angeleta

Ang. Senyor Lluis... à casa de vostè hi té un tele-

grama.

Lluís Malo! Deu ser de 'n Pau. Del meu testimoni.

Veyam si li haurà escapat '1 tren!

Abe. Si no arriva à temps, no podrem pas esperarlo.

Lluís Veyam, deixam anar à veurer. {Vase /oro

dreia.)

Abe. Que t' esperem.

Lluís Desseguida torno.

Akg. Diu que prompte serà aquí '1 perit de la com-
panyia de seguros.

Abe. Millor... Aixis despatxarem més aviat. Ja

voldria que fos aquí també '1 notari. {Vase

Angeleta.)

Hor. Quan pensas enterar de la cosa à n' en Lluis?

Abe. Aixis que tornem de V iglesia.

Hor. Veyam com s' ho pendrà.

ESCENA VI

Mateixos, notari, luego blanca, després lluís.

Porta papers sota 7 bras. Mes tari angeleta

Not. Senyors!

Hor. (Més prompte n' haguéssem parlat!)

Abel. Adelante don Marcelo!

Not. Qué diu de bó '1 senyor Marques?
Abel. Ja ho veu!

Not. Home, està desconegut!

Hor. Els efectes del incendi d' ahir.
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Ja vaig saberho.

Lo barber diu que '1 restaurarà, que serà tot

un altre.

Tot un altre ho es ara. Si '1 trovo pel carrer

no 1* hauria pas conegut.

{Blancc ab corona segon terme esquerra.}

Estich bé tia?

Oh! oh! oh! {admirat.)

Molt mona!
Veyam... deixam mirarte... Vaja... fas goigt

Qné tal don Marcelo?

Jo, sempre bé. Y vostè? ^Està animada?
{Blanca baixa 7 cap.)/

Si ..

Y si... Ja s' hi anirà fent.

Es tan jove...

A Mosquitos per casarse joves! Jo he vist

àvias de la seva edad, y de menos.
Qué diu, home!
Es '1 clima. Allí '1 termómetro marca cent

graus à la sombra.

Diable! Donchs y al Sol?

No s' hi pot posar... s' encén!

Si qu' amigo!

Mala terra per mi!

Be... que comensém?
Però si no hi ha ni '1 nuvi!

Mírissel.

{Lluís foro dreta ab un parie.y

Es 1' amich que 'Is deya. Deu lo guart vostè

està bé?

A la seva disposició.

(Ahont serà '1 pobre Albert!)

Bé, y qué?

Ha tingut un accident de viatje. Escoltin: Al

parar, Granollers, he saltat per un imprevist

y al tornar tren, ja havia arrancat; prosse-

guexo viatje tartana».
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Not. Be y qué?
Abel. Ah, que no s' espera à ningú.
Lluís Fem, fem. (Sentantse; to's fan lo mateix.}

Not. Y 'Is testimonis?

Abel. L' un '1 senyor Ricart que ja vindrà. L' altre

havia de ser aquest del accident. Tiri, tiri,

qu' es tart.

Not. Comenso donchs... «Ante mi ..

Abel. Deixis de preàmbuls y floreos... Ja ho sabem
qu' es devant de vostè... llegeixi no més lo

que aporta '1 nuvi... la núvia ja se sab: vint

mil duros)

Not. Ja veurà donchs... {Girant fulls.)

«D. Lluís Rifà y Barnola aporta tota aquella

fibrica de candelas de esperma...

Abel. De seu, home, de seu! No 'ns vulguis donar
garsas per perdius.

Lluís Dispensi...

Abel. Qué m' has de dir à mi! Però en fi... es

igual... segueixi.

Lluís Oh! es que no ho es tot seu!

Abel. Segueixi don Marcelo.

Not. Poso seu ó esperma?
Abel. Tiri, ja esta bé.

Not. Valorada en dos centas mil pessetas.

Abel. Bueno, possehi lo que vulgas.

Lluís Lo que val.

Not. »Una torre à Sarrià al peu de Pedralves, ab
jardí y lago... de superfície...

Abel. Deixis de superfícies. El valor.

Not. Trenta nou mil pessetas. dNo hi té la seva

també vostè per allí?

Abel. A un tiro de pedra; però es molt més gran y
ab vint y dugas cabràs y moltas g-allinas. Se-

gueixi.

Not. Un cuadro al oli d' autor anònim, repre-

sentant à Pablo y Virgínia prenent xocolata.

Una tia seva se 'Is contempla de lluny ab mi-
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rada compasiva perquè ja preveu las desgra-

cias que...

Aixís no 2cabarém may!
Be s' ha de fer historia.

Deixat d' historias; quan val aquest cuadro?

Jo posava cinch mil pessetas.

Bueno, donchs, cinch mil pessetas. No te 1'

haig pas de comprar!

Un altre cuadro que representa 1' incendi de

Roma.
Que deu ser bonlch!

Ay sí!

Y es vritat? Es va cremar?

Vaya si ho es.

Va ser en el reynat de Napoleón. Ja ho sé.

Dispensi, de Nerón.

Sí, just, de Nerón. Jo sabia qu' era cosa

de on.

Y 's va cremar molt?

Tota la ciutat.

Y pot ser no estava asegurada?..

No 's diu.

A n' aquell temps encara no n' hi havia de
companyías de seguros.

Y à més com que va ser cremada per ordre

del mateix emperador.

Qué cafre!

Però, be... qu' hem de fer un curs d' historia?

Ja veurà: ^Quants quadros hi ha?

Vint y set.

Donchs vint y set quadros valorats en tant,

y llestos. Y encare à la República de Mos-
quitos no 's faria a'xís. Mobiliario, tant, y
prou. No veuhen que en aquest pas 'ns hi

agafarà 'i vespre?

Oh! per mi, com vulgan. Jo ho feya per deta-

llarho més... sumi, sumi '1 total.

Es clar, home!
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(Àngeleta /oro dreta.)

Ang. Lo dependent dels seguros.

Abel. Ah, sí? qu' entri. Un moment don Marcelo-

Not. (|Bó!)

Hor. Ja 's deuri poder avisar al barber ara?

Abel. Sí; Angeleta. Ves, avísal.

( Vase foro dreta.)

Not. Be... qu' acabem?
Abel. Home, tinga un poch de paciència!

ESCENA VII

Mateixos, albert, Juego angeleta,

després senyor ricart

Alb. Senyors! (Va ab carpeta sota 7 bras.)

Abel. Adelante!

Blan. Eil! (Fa un moviment de sorpresa.)

Hor. Qué? qué tens?

Blan. No res... una agulla que m' ha punxat.

Alb. (A quin moment arrivo!) Venia per la valo-

ració del siniestro.

Abel. Està bé.

Hor. (Es guapo aquest jove!)

Abel. Casualment estavam en la lectura d' uns
capítols matrimonials, perquè casem à la

nevoda. (alegre.)

Alb. Ah! casan à la nevoda? à n' aquesta senyo-

reta? (ab intenció.)

Blan. (;Quina vergonya!)

Abel. Lo senyor es '1 nuvi.

Lluís Servidor de vostè.

(S' hi acosta coxejant y li dona la mà.)

Alb. Jo ho soch de vostè. (Desbancat per un coix!)

Y cóm va comensar '1 foch?

Abel. Pel meu bigoti.



.Alb. Pel seu bigoti?

Abel. Es que 'm vaig dormir fumant y... sab?

Alb. No parli més.

Hor. Oy que ja 's pot afeytar ara?

Alb. Y abans també, senyora.

Absl. Com la pòlissa diu que...

Alb. Ya ya! Però com que '1 bigoti no li pagarem.

Abel. Ja m' ho penso.

{Angeleta foro dreta.)

Ang. Desseguida serà aquí '1 barber.

Alb. Y '1 local del incendi? 'M faran el favor?

Abel. Angeleta. Acompanya al senyor al meu dor-

mitori.

Alb. Veurà que deixaré '1 bastó.

Hor. Pósil à la bastonera.

Alb. Ah! Ja veig... (A dins hi ha una carta.)

(A Blanca.) Vamos?(J. Angeleta).

(Entran segon terme esquerra.)

Bl'n. (Ay, pobre de mi!)

Not. Bueno. ^Qué continuem?

Abel. Sí, y are depresseta.

Not. Ab tantas supressions, al instant estarem

llestos.

(Senyor Ricart foro dreta.)

Ric. Se puede?

Abel. Adelante. Ja tenim un testimoni. Vostè

també sempre fa curt.

Ric. Calli home! Ja era aqui à la vora quan me
n' hi adonat que venia en cos de camisa. No
hi puch anar jo d' atribulat!

( Va d sentarse prop d' Hortènsia que 5' aixeca

sentantse ben separada d' ell.)-

Hor. Aixís ho sentiré millor.

Ric. (Ja pots fugir, ja!)

Not. Puch seguir?

Abel. Sí. Ahont eram?
Not. En 'Is quadros. Are hi ha un valor total.

Abel. Es clar. Abrevià tot lo que 's puga. Sómhi!
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Not. Vint y sst cuadros ab los seus correspo-

nents...

Ric. Dimoni! com té la cara!

Abel. Aixís y tot soch més guapo que vostè.
Not. Segueixo? {Impacient.)

ESCENA VIII

Mateixos, barber, luego albert v angeleta

B y*. Permeten? ( Va ab neccsser d' afeyfar}

Hor. Es '1 barber.

Abel. Passa, passa, noy. Un moment don Marcelo.

(Bon Marcelo fa un moviment d' impaciència.)

Aixís tots farem '1 fet. Ja pots comensar à

desplegar las tevas habilitats. Si pot ser,

restàuram '1 bigoti, sense tréurermel.

V barber comensa ab crepé, d posarli ceyas y

bigoti.)

Not. (Ab trent' anys d' exercir la canera no m'
havia trovat en un cas igual.)

(Albert y Angeleta, aquesta porta un cove;

segon terme esquerra.)

Alb. Que podríam posar valor à n' aquestas menu-
dencias abans de tot?

Abel. Prou, home, prou! Fassi '1 favor de sospen-

drer la lectura per uns moments. Porteu una
cadira.

Not. Oh! )a fa rato que no llegeixo.

Blan. (Ni goso à mirarmel!)

Alb. (Falsa!)

Abel. Està classificat?

Alb. Si, y si li sembla passarem à la valoració.
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Vostès poden valorar, y jo faré las rectifica-

cions que crega convenients.

(Lluís s' aixeca y mira al cove. Albert se senta

detràs del cove y de cara al públich.)

[Lluís Això està molt enredat.

(L
1 Angeleta se zerxta d terra al costat del cove.

Hortènsia està parlant baix ab Blanca. Don
Marcelo sol y picant impacient ab 'Is dits

sobre la taula. L' senyor Ricart fa lo que

'n Lluís.)

.Alb. Aquí hi ha un tros de mirall d' uns dos pams.

Vostès diran què pot ser.

.Abel. Això?.. Vés Hortènsia!

(Hortènsia se separa de Blanca que va d tafa-

nejar las joyas de damunt la taula.)

íHor. Qu' es?

Not. (En fi... ja avisaran.)

(S' aixeca y també va d mirar 7 cove.)

Abel. Ja sé. Es tot lo qu' ha quedat del armari de
Jluna.

íHor. Si que ho deu ser.

Alb. Què hi posarem?

Hor. Posem'hi dos cents duros?

Alb. Dos cents duros.

(Apuntant ab un llapis d la llibreta.)

Not. (Aquest perit si que mira per la companyia!
No rebaixa res.)

Alb. (M' convé pels meus plans ferm'hi simpàtica

ab aquesta gent.)

Ric. Y no n' hi ha cap mes tros de mirall? qu T

es

estrany!

Alb. No.

Abel. L' cristall es molt combustible.

Alb. S' fon desseguida, si es llegítim.

JNot. (Primera noticia!)

Ric. (Qué li sembla?) (A Lluís.)

Lluís. (Quan '1 perit ho diu.)

;No 's pot di-!—

3

,
.
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Ric. .(Vetaquí üna cosa nova!)

Alb. Y això? {Treu un tros de roba.)

Hor. IV teu casquet de seda brodat.

Ang. Vol dir qu' això es seda?

(Hortènsia li pega un cop al cap.)-

Nor. (No ho ha sigut may!)

Abel. Vaya si ho es!

Alb. L' foch fa cosas molt estranyas.

Hor. Posemhi deu duros?

Ah)i. Deu duros! {Apuntant.)

Ric. (Aixis qu'arrivi à casa hi calo foch.) {A Lluís.)-

Lllis Ja ho te asegurat?

Ric. Ay,, te rahó.

Absl. (Es simpàtich aquest jove.) (A Hortènsia.)

Hor. (Molt!)

Alb. L' Internacional es una companyia que no
mira prim.

Not. Es de L' Internacional vostè?

Alb. Per servirlo. Vegi això.

(Donanili una estella d' un pam d don A belardo.)

Hor. Això si que no comprench lo que puga ser.

(L• barber comensa d afeytar d don Abelardo.)

Abel. Veyam!
Bar. Ja X esgarraré, ja! .

Abe. Vés Lluís... (Dantli l' estella.)

Lluís No sé. {Mirantla.)

Kic. A veurer. Això es una estella.

( Tots esclatan d riurer.)

Hor. Quina gràcia! Això ja ho sabíam.

Abe. No romiheu. Ja sé lo que es. La meva taula

de nit incrustada de nàcar.

Not. Hont es '1 nàcar?

Abc. També es molt combustible.

Hor. Desseguida 's fon, oy? (A Albert.)

Not. Tot se fon!

Ang. Y taU (Hortènsia li dona un cop.)

Abe. ;Per qué ho diu ab retintin que tot se fon?

Home m' agrada!
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cBar. Miris que '1 degollaré!

Abe. No juguem!

Mor. Qué posarem? Noranta duros?

Not. (Apreta!)

Ric. (Jo ho trovo car

)

(A Lluís.)

Lluís (Calli, home!)
Abe. Per mi 'n val noranta cinch.

Alíí. Posem cent que vindrà rodó.

Not. Però, si no val deu pessetas!

Ang. Es clar que no las val.

Abe. Home, <{Per qué s' hi fica vostè? Qué se 'n hi

endona?
Not. Es clar que se me 'n dona! Com que soch

accionista d' aquesta companyia.
x\be. Ah! vostè?

Alb. Vostè? (Deixi que en acabat ja hi farà un bon
corte.)

Abe. (No convé ssguir.) Veurà don Marcelo. Veig -

auen'hi hauria per massa estona. Passem ala

firma de V escriptura? Ja està bé noy!

{Al barber.)

(U notari toma d la taula.)

Not. (Ja t' veig.)

Abel. {Apart d Albert.) Miris, demà puji à la torre

de don L'uís y ho acabarem.)

Alb. (Qu' escolto!) Y hont cau, hont cau la Torre?

Abel. (Zurbano, 14.) Angeleta torna'l cove al cuarto.

Not. (A n' aquest dependent, à la primera junta i

faig despatxar!)

(Donya Hortènsia hx passat prop de Blanca.)

Blan. (A Hortènsia.) ^Que no segueixen?

Hor. (Demà aquest jove pujarà à la torre!)

{Angeleta agafa 7 cove y V ent/a segon terme

esquerra.)

Alb. Vaig à acabar 1' inventari del cuarto.

(Va detrds de V Angeleta.)

Hiç. (Crech qu' encara no ha reparat ab '1 meu
bastó!)
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Abel. Te, noy. {Paga al barber>?

Not. Es dir que ja vol passar à la firma?

Abel. Si, si.

Lluís Y V altre testimoni?

Not. Això.

Abel. Que no podria servir aquest jove? (Al barber. )>

Not. Prou... Miris... que vinga.

Abel. Ves noy...

Barb. Be, quant donan?
Abel. Las gracias.

Barb. Si qu' es poca cosa!

Not. Firmi aquí... un xich avallet.

(Dantli la plomat
Barb. (Prenentla.) Be, <;cóm se fa això? que jo no n-

se d' escriurer.

Not. Vagi al diable! (Prenentli la ploma. Risas.y

Hor. Y ara!

Abel. Fora d' aquí!

Barb. Be, per xó no &' enfadin.

Lluís Es graciós!

Ric. Y tal!

Barb. {Anantsen.) Ves quina culpa hi tinch jo si no
me 'n van ensenyar!

Not. Si li sembla, ho faré firmar per un dels meus
escribents.

Abel. Si... està bé.

ESCENA VIV

Mateixos, joan foro dreta, luego angeleta dos vegada*

Joan

Abel.

Hor.

Not.

Han arrivat 'Is cotxes y s' han parat al carreró.

Apa, donchs... firma Lluís.

(Angeleta segon terme esquerra. Lluísfirma.)

Angeleta... 1 vel de la senyoreta Blanca.

( Vase Angeleta primer terme esquerra.,>

Ara vostè. {A Blanca.}
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Blan. (Pobre Albert!) (Firma.}

Not. Acostis senyor Ricart.

Ric. Ab molt gust.

(Blanca se separa cap d í esquerra. Angeleta

ab 'l vel.)

Ang. L' vel.

Bl s n. (Y '1 bastó de 1' Albert que 's queda aquí! ah!

no!) Angeleta... tinch que confiarli un secret:

A la bastonera bi ha un bastó ab una carta à

dins. (Ab veu baixa.}

Ang. També ho sab?

Blas. Que ho sabia vostè?

Ang. Diga, diga... qué vol?

Blan. (Quan sortirem per la torre, pórtil al cotxe.)

Ang. (No sé si '1 coneixeré . )

Blan. Bo!.. Pórtils tots.

Ang. Està be. (Qu' es estrany quedantse donya
Hortènsia aquí, que vulga '1 bastó à la torre!

Li preguntaré à n' ella.)

Lluís Gracias à Deu! (Al senyor Ricart.)

Abel. Ja està? Donchs, apa! No 'ns entretinguem»

qu* es tan. Angeleta, '1 mau sombrero.

(Vase Angeleta /oro esguerra.}

Lluís Miris com m' he posat '1 guants ab '1 dimoni
del cove!

Abel. Bo! No acabarem may!
Lluís No puch pas anar aixís à 1* Iglesia... Me 're

faré anar à comprar uns altres aquí al costat,

Abel. D:nchs, ja vindràs. T deixarem un cotxe.

Llics Just! Desseguida seré ab vostès.

(Angeleta ab sombreros de don Abelardo y

donya Hortènsia.)

Ang. 'Ls sombreros.

Abel. Vinga. (Se 'ls posan. Angeleta se 'n torna.}

Not. Senyors, mil enhprabonas y una llarga lluna

de mel.

(Blanca plora.}

Lluís Gracias. Ja se 'n va?
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Abel. Gracias don Marcelo y que ho passi be.

Not. 'Ls beso la mà! Als peus de vostès.

( Vase foro dreta )

Hor. Adios, adios don Marcelo.

Abel. Qué ploras ara? En marxa! L'uís .. No t'

entretingas.

Lluís Perdi cuidado.

Ric. • (Si li pogués preguntar si ba reparat ab \

bastó!) ( Volent acostarse à Hortènsia )

Abel. Vamos senyor Ricart... fassim costat.

Ric. Ab molt gust. (Paciència!) (Acostantseli )

Abel. Passem per' qui, que diu que 'ls cotxes ban
parat al carreró. ( Vanse primer terme dreta.)

Ric. Està hermosa la núvia!

Abel. Molt.

Hor. (Com se mira à la Blanca aquell xmple!)

ESCENA X

lluís angeleta

Ang. Que ja son fora?

Lluís Si.

Ang. Jo que 'Js volia veurer!

Lluís Te, ves aquí al costat y portam uqs guants

com aquets. Cuita.

(Li dona diners y un guant dels que dú.)

Ang. (Calla que pot ser encara 'is veuré.)

( Vase corrent foro dreta.)
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ESCENA XI

LLUÍS, UiegO AKGELETA, després PAU

Lluís ^Ahont son aquells que diuhen que en 'ï

mon no existeix la felicitat completa? infe-

lissos! quevingan! Una dona jove detxàt d'

ignocencia y de candor; ab vint mil duros à

pagar en tornant de V Iglesia; ab una família,

modelo de la més sana moral, qu' es lo que
jo més ambicionava; sense sogras qu' es una
garantia per la pau del hogar; elements per

viurer casi en la opulència... Vamos! «iQué

'm falta? Voldria que m' ho diguessin...

(Angeleta foro dreta ab 'Is guants.)

Ang 'Ls guants.

Lluís Tensrahó, noya, això sols 'm faltava.

Ang. Ara puja un senyor que '1 demana.
Lluís (Deu ser 'n Pau.) <jQu' es moreno?
Ang. Lo qu' es molt graponerl

(Pau ab -maleta de mà que deixa d terra per

abrassar d Lluís )*

Pau Lluís!

Lluís Pau! (S abrassan.) Miris, Angeleta. Desprès

entri això {la maleia) dins d' aquell cuarto.

(Senyala segon dreta.)

Ang. Està be... ja torno à sortir.

( Vase foro esquerra.)

Pau Va be aquesta xicota!

.Lluís Ja es;ém aixís?

Pau No ha de durar pas sempre '1 disgust.

(Lluís va posantse 'ls guants.)

Lluís Ja 'm pensava que no vindrías.

Pau Jo? à jenullons hauria vingut! Ja sabs que 'm

tens fet un servey que m' en recordaré tots

'ls días de la meva vida y que no pararé fins

que t' hagi correspost degudament.
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{Un guant.')

cap à mar 'm

Lluís Fuig, home!
Pau L' agrahiment abans que tot; y jo, mal m'

està 1 dir'ho, 'n s<ch molt d' agrahit.

Lluís Lo que sento dirte, es, que ja no pots ser

padrí de la boda. Mira, ja son tots à l' Iglesia

que m' esperan.

Pau <iJa?.. 'm sab greu, però, vaja, be deureu
tornar.

Lluís Mal aniria!

Pau Y avuy mateix marxarem à la torre?

Lluís L' temps de cambiar trages. Jo fins m' he

fet dur aquí 1' hongo y 1' americana.

Pau Donchs are 'm cambiaré jo per no íervos

esperar.

Lluís M' vols cordar això?

Pau Prou, home, prou; dom! De
tiraria per tú!

Lluís No n' hi ha per tant!

•Pau Que no? T ho sembla!

Llu.s Bueno. Ja 'm dispensaràs. Al tornar, t* presen-

taré à la meva dona; un tros de cel embolicat

en un cúmul de perfeccions.

Pau Vaja, me 'n alegro!

Lluís Y 'Is tíos! una família aristocràtica, seria,

allò de 1' antigó, sabs? Aquí tot fa olor d'

incens.

'Pau Ho celebro, noy, ho celebro!

Lluís No podia trovar res mes adecuat à las mevas
aspiracions.

Pau Ves, ves, que no fassis tart!

Lluís Si... ja parlarem.T hi estaràs días à la torre,

eh?

JPau Ja vaig dirt'ho. Segons y cóm.

Lluís Si, que pescarem. Veuràs quin lago tinch!

Pau Ves, ves...

Lluís Adios. Vesteixte aviat.

iPau Adéu.
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ESCENA XII

PAU lueOO ANGELETA

^au Ja 1' han vist! Es coix; ell diu que de resultas

de la mossegada d' un mico, passant per la

Rambla de las Flors: jpero, jo sé qu' es d

haver saltat d' un segon pis, fugint de las

grapas d' un músich cego que tenia la dona
moltguapa. Jo n' era amich d' el músich... y
ho sabia tot; y sin embargo vaig callarlhi,

perquè crech qu' això no s pot dir. Si V
home era felís ignorantho, <;à qué ensenyarli
'1 pessebre? Donchs aquest coix, no debía ser

del meu modo de pensar, y un dia que va
venir à Girona à comprar seu per la seva

fàbrica, va anar al cassino y allí va saber per

una casualitat que la meva dona, à qui no
coneixia ni coneix encara, també m' enga-
nyava à mi y que al dia següent à las quatre

de la tarde tenia una cita à la Devesa ab 1

que 'm feya aguantar la troca. Jo no ho volia

pas creureu! ca! però ell, persistint, y qu'

era cert, y veshi, y quefhi has d' anar! fins

que vaig pensar; veyam! si es vritat, poch
tardaràs à saberho. L' endemà; à 1' hora

indicada agafo '1 [camí de la Devesa, fentme

un trip trap '1 cor qu' hasta se 'm va parar '1

relotje de la butxaca. Comenso à recórrer

aquella arboleda y ja me 'n anava content y
satisfet de no haver vist res, quan mitx tapats

per unsjtrbustos veig à la meva Isabel, però,

ab qui?., esgarrifintse!.. ab 1 meu notari!..

Ab D. Eloy Trencablens, un subjecte aparent-

íNo 's. pot di'!—

4
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ment tan bó, que jo no m pensava qu'

hagués trencat res mes en tota la seva vida!

Veurels y tirarme sobre '1 notari, mentras la

Isabel fugia, tot va se hu; allí vàrem lligarnos

à bofetada seca, fins que 'n vaig rebrer una
d' entregirada que 'm va deixer ton to, y ab
un ull, que vareig esta mes de cinch minuts

buscantlo per terra, ben cregut de que me Y

havia fet saltar; es aquest; no han vist ull mes
desgraciat. Ja un' altra vegada, que jo havia

fet suspensió de pagos, un acreedor me '1 va

posar que semblava un pensament doble!

Donchs, com deya: quan vaig poguer sere-

narme, no quedavan en la Devesa mes que
dugas donas mirantme y reventantse de

riurer. Agafant llavors '1 camí de casa, vaig

arrivarhi pensant que ja hi trovaría à l' Isabel,

però cà! debía sentir fortó de sofre, y va obtar

pel desterro voluntari sense haver sentit à

parlar mes d' ella. Fa poch vaig saber qu' era

morta. Lavors, aburrit, vaig ficarme à dintre

d' un bosch hont vareig montar una fàbrica

de serrar fusta, y n' he sortit, en quant he

sapigut que 'n Lluís 's casava. L' deute que
hi tinch pendent, haig de pagarli. L'avis que
7m va donar, procuraré darli també jo, encara

que 'm tinga de cusir à ne 'is seus pa talons

tota la vida! Vuy que quedem saldats. L'

meu notari!.. Loque'm feya cremar'l cervell,

era '1 pensar que jo may havia notat res... es

clar!., despues vaig sapiguer per la minyona,

que '1 senyor Trencablens tenia un bastó

mecànich en qual puny hi ficava las cartetas

que dirijía à la Isabel... A V hora d' anarsen

*m deya: senyor Pau... <:No li sembla que hi

ha senyals de pluja? Si'm deixés un paray-

gua... Prou, home, li responia entregantli y
deixant ell '1 bastó. L' endemà la Isabel 'm
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deya: Pau, ves à recullir '1 paraygua à don
Eloy y portali '1 bastó. Y ja 'm tenen vostès,

que sense saber'ho, era '1 correu ambulant
de la seva correspondència!

(Angeleta segon terme esquerra.)

.Ang. Quan vulgui. (Es simpàtich '1 jove dels

Seguros!)

Pau Ah... Ets tú, bona mossa?
Ang. Be m' ho penso. {Agafa la maleta.)

<Pau Gom t' he dius? (Volenili tocar la barba.)

Ang. Passi, passi. M'sembla que vostè es deia
broma y jo tinch molts mals de cap.

(Entrant segon terme dreta.)

?Pau (M' agrada '1 genit d' aquesta xicota! Ho
tindré de deixa córrer això del bosch.)

( Vase detràs de V Angeleta.)

ESCENA XIII

ALBERT llieffO ANGELETA

Als. Uf! La calor d' aquell cuarto asfixia! M* ha

dit la minyona que la Blanca's casa per

imposició dels tíos y que à n' ell no li porta

gens de voluntat. Això m' ha fet V efecte d'

un cordial. Y ara pujant à la torre, encara 'm

facilita milió 'Is meus propòsits. Quan hi

siga, ja faré per manera de no entornarmen

tan prompte com se pensan. Això de que un
coix m' hagi fet la traveta, no m' ho puch
acabar! Però, que 's descuidi! que si Y arre-

plego badant, no haurà d' anar à Roma per

la penitencia!

(Angeleta segon terme dreta, figurant que

parla ab 'n Pau f )

Ang. Si... per màrfegas!
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Alb. Cóm deya? (Girantse.y

Ang. No, res. Que ja està llest?

Alb. Poch falta; he sortit à buscar oxíjeno.

Ang. Ja n' ha trovat?

Alb. Vuy dir ayre pur.

Ang. Ah... (Ruido delveus.) Sent?^Ja tornan. (Dei-

xam portarli 1' aygua.)

Alb. Jo vaig à acabar.

{Angeleta vase foro esquerra y Albert segon-

terme idem.)

ESCENA XÍV

BLANCA, HORTÈNSIA, DON LLUÍS, SENYOR[RICART.

DON ABELARDO JuegO ANGELETA

{V senyor Ricart y don Abeïardo van al detrds.)

Abe. Bueno. Ja no os 'n podeu desdir.

Blan. (Hont deu ser 1' Albert!)

Ric. (Està de Deu que no li puga*parlar apart per

advertiria del bastó!)

Lluís Aquest es 1' instant mes felisMe la meva vida!

Hor. Fassila ben ditxosa!

Ric. Senyors! L' acte qu' acaba de tenir lloch, es

dels mes trascendentals de la vida del home!
La afecció del espòs com la de la muller...

Ab-l. Be, veurà... es tart per espetar discursos!

{Angeleta foro esquerra. Entra ab un gerro d'

aygua segon terme dreta y torna d sortir d

poch rato.)

Ric. Es que volia dir...

Lluís Ja "ns ho dirà demà à la torre qu' encara 'ns

hem de cambiar.
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Hor. Que cansada estich! (Se senta en 7 silló dreta.}

Ric. (Ara la podré advertir.)

Abe. (Al anar cap d Hortènsia 7 senyor Ricart.)

Senyor Ricart, vinga à veurer las joyas...

(Angeleta segon terme dreta. 6' acosta d
Hortènsia.}

Ric. (Pastarada!) {Anant d la tauleta .)

(Hortènsia desde 7 5*7/d a Blanca que parla

baix ab Lluís.}

Hor. Treute '1 vel, noya.

(Ho fa ajudada per 'n Lluis.}

Ang. (Veyam, deixameli preguntar allò.) A Hor-
tènsia d mitxa veu.) (Diu qu' haig de portar

aquell bastó al cotxe?)

Hor. Ay si. No se 'n descuidi. (Tan que 'n Lluís

ho ha encarregat.)

Ang. «No ho entench.) (Vase foro esquerra.}

Ric. Es preciós tot! Que ho puga disfrutar molts

anys.)

Abel. Ab vida seva. Va ja, Blanca à cambiarte. Lluís,

no la destorbis qu' es tart.

Blan. Vaig.

Ric. (Veyam ara!) (Dirigintse d Hortènsia.}

Hor. (Aixecanise.) Ja t' vinch à ajudar; y jo ja no
sortiré mes.

Riç. (Bo!)

Hor. Estich rendida! Lluís, fins à demà.

Lluís Se 'n va?

Hor. Si... que sigueu ben^felissos.

Lluís Gracias, tia.

Ric. (A mi, ni una mirada! Ja t' domaré à la fi!)

(Yanse Hortènsia y Blanca primer terme

esquerra?)

Abel. Lluís t' haig de parlar à solas.

Ric. (Això vol dir que me 'n vagi!)

Lluís <'M' darà '1 dot.)

Ric. Ab '1 permís de vostès 'm retiraré.



Lluís Ja ho sab... demà à la torre.

Abel. Ah! si.

Ric. No faltaré, que ho passin be.

Los dos Passiobe.

Ric. (Jo crech que se n adonarà.)

( Vase /oro dreta.)

ESCENA XV

DON ABELARDO, LLUÍS

Abkl, Acostat... portat una cadira.

(Se senla al silló. Lluïs, acosta una cadira.)

Llils Deixiu! Ja ho trovarem demà.
Abel. L' qué?
Lluís No... res... Jo'm pensava que 's referia al

dot.

Abel. No... no 's tracta d' això en aquest moment.
Lluís Vostè dirà. (Sentantse.)

Abel. Bueno. Suposo que deus estar satisfet de V

aliansa qu' acabas de contreurer.

Lluís Més que satisfet; orgullós! entussiasmat!

Abel. Gracias. Això 'm donarà valor per senyalarte

alguns punts negres qu' afectan 1' escut de la

nostra casa; però 1 sol es '1 sol, y la ciència

'ns ha vingut à demostrar que també te tacas.

Lluís Espliquis. (Veyam en qué pararà això!)

Abel. L' Hortènsia, no es la meva esposa. Jo, no
m' he casat may!

Lluís Qué 'm diu!

Abel. Be... No t' alarmis! Jo espero que ho serà

aviat... Ja me 'n ocupo fa días.

Lluís Si... fassiho... perquè, desenganyis... no està

conforme.
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Abe.

Lluís

Abel.

Lluís

Abel.

Lluís

Abel.

Lluís

Abe.

Lluís

Abel.

Llu:S

Abel.

Lluís

Fuig, home, fuig! qué ha de estar!

Y n' està enterada la seva nevoda?

Quina nevoda?

La Blanca.

Un altra cosa que també 'm fa pena dirte...

Qué?
La Blanca, no es nevoda meva. Jo no he
tingut may germans.

Don Abelardol

La Blanca m' es filla.

Filla? (Alsantse.)

Filla. Seu, seu.) {Torna Lluís d sentarse.y

No diu que no s' ha casat may? Ah! Ja

comprench... donya Hortènsia... Però... don
Abelardo! (^4 b ió de reconvensió.)

No has comprés res! A L' Hortènsia vareig

coneixeria à la Isla de Cuba en uns instants

terribles per el a. Comensava la guerra y
estava tot paralisat; y ella, la pobre, à mes
de no saber de qué fer mànig•as, 's trobava

atacada del vòmit y sense esperansas de vida;

qu' un metje negre m' ho va dir. Jo vaig

ampararla, va curar gracias als meus cuida-

dos, y al dirme qu' era soltera, vaig oferirli '1

meu nom y la meva mà d' espòs que va

aceptar ab la condició d' aplassar la nostra

boda per mes endevant, fundantse en reparos

que may m' ha volgut comunicar. Vaig duria

à Europa, y per evitar murmuracions, per

tot 'ns presentavam com à marit y muller

qu' hem de ser un dia, però que en realitat

som no mes dos personas que vivim sota '1

mateix sostre, guardantnos totas la considera-

cions y respecte que 's deuhen mútuament
dugas personas honradas; això. Lluís, t' ho
juraré posant las mans sobre '1 cap de la

meva filla.

Llavors... <jQuí es la mare de la meva dona?
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Abel. No li falta mare.
Lluís Oh, ja, ja! No 'm penso pas qu' hagi vingut

al mon com 'Is bolets.

Abe. Naturalment.

Lluís Y quan menos, espero que la mare de la

Blanca siga una persona digne dintre de la

seva falta.

Abe. Digne, digne... No massa! la vritat...

Lluís Si qu' amigo!

Abel. Però ja es morta.

Lluís Morta? millor!

Abel. Va caurer de dalt d' un írapeci en '1 hipó-
dromo de Nova York.

Lluís Feya las forsas! {Aterrat.)

Abel. Y trevallava à la corda fluixa com Dordey y
íeya salts mortals com Leotard!

Lluís Calli... calli!

Abel. Veuràs: soch formal y '1 meu deber es no
ocultarte resi

Lluís Però, home. Això 's diu abans!

Abel. Ja ho sabs are!

Lluís (Quin bunyol!)

Abel. Lo que si vuy demanarte es un favor qu'

espero no 'm negaràs.

Lluís (Ja tremolo!)

Abel. Y es que quan estiguem sols, 'm diguis papà.

Lluís Això si que m' es igual.

Abel. Y de tot quant t' he dit, ni una paraula à

ningú.

Lluís Ja me 'n guardaré prou!

Abel. Vaig donchs perquè s' activi la marxa, y os

acompanyaré fins al tren.

Lluís Vol avisar que m duguin 1' americana y '1

bolet?

Abel. Prou. y '1 teu amich?

Lluís Ja deu està casi à punt.

Abel. Adios, fill meu!
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Lluís

Abel.

Lluís

Abel.

Adios papà!

(Z), A belardo V abrassa y li fa un petó. En
Lluís 'j treu 7 mocador de la butxaca y s'

aixuga la galta.)

Si no tens puesto per fer dormir al teu amich,

pot venir à la nostra de torre.

No cal.

Com vulgas.

( Vase foro esquerra.)

ESCENA XVI

lluís, luego pau, desprès blanca

Lluís M' he lluhit! No més íaltaría que 'n Pau se

n' enteres! hauria ben tret '1 bé! Jo que m
pensava haver topat ab una familia distin-

gida, hasta aristocràtica! Fora bó per cas-

sador! Quina punteria! Una funàmbula! Una
balladora de corda!.. Ja te de fer bonich una
sogra ab culàns fent la figuereta! No la te

tothom qui vol!..Com hi ha món que n' hi ha
per tirar la gorra al foch! Oh! y lo pitxor es

que pot ser me 'n alegro de no haverho sa-

pigut à temps, perquè estich enamorat de la

meva dona y per lo tant ab la conciencia

tranquila de lo que he fet. Va, va! No ha de

sapiguerho pas ningú. Ja està!

{Pau segon terme esquerra.)

Pau Bueno! Ja estich sobre las armas!

Lluís Qué vols dir?

Pau Que ja tinch '1 taco enguixat; que ja pots

tirar.

Lluís No t' entench.

Pau No? Que ja ha arrivat la meva. La dona va

]No '» pot dit!—

5
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eDganyarme y tú 'm vas avisar. Ara, quan
t' enganyi la teva, jo t' avisaré à tú.

Lluís Ab qué 'm surts!

Pau Nò hi ha més! El favor que tan desinteressa-

dament vas ferme, te '1 vuy tornar. <»Qué hi

trovas?

Lluís Es que totas las donas no son iguals!

Pau Las circunstancias has de mirar. La teva

dona, segons 'm vas escriurer, prové d' una
família intatxable.

Lluís (Molt!)

Pau Y això, veus? es un tanto per tú. Dius que
està educada perfectament... dos tantos.

Però anyadeixes qu' es jove y guapa, y tú no
ets ni guapo ni molt jove, y això son tantos

per mi.

Lluís Com tú ho ets tan de guapo y jove...

Pau Per xó vaig" perdre la mesa; com la per-

dràs tú.

Lluís Tot això son ilusións tevas.

Pau Millor per tú. Deixemelas alimentar. No 't

perjudican pas de res

Lluís Ah, no, no. Y quan vegis V ayre de candor
que respira la meva Blanca!

Pau També 'n respirava la Isabel de candor, sols

que 's va tapar.

Lluís Donchs la dona ha d' enganyarme!.. Ay di-
moni! (ab ió de burla.)

Pau Jo no diré que siga demà!

Lluís No 'n faltaria d' altre!

Pau Lo qu' es jo, vigilaré molt.

Lluís Vigila... vigila.

Pau Tindràs en mi un guardià civil del teu honor
que no 't costarà un cuarto.

Lluís Bueno, home, fés! 'T dono carta blanca.
Instalat à casa tot el temps que vulgas* in-
daga... esgratinya fins que 't cansis.

Pau Està bé.
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(Blanca ah trage de carrer primer terme es-

querra, porta un sach de ma.)

Lluís Miràtela... aquí la tens.

Blan. (Diu que 1* Albert encare es aquí!)

Lluís Acostat, Blanca. Don Pau Picas... un íntim

amich.

Pau Un germà! (ab calor)

Blan. Tan gust. Ja 'm permeterà que reculli uns
estutxos.

Pau Fassi, fassi

(Blanca recull 'Is estutxos de la tauleta)

Lluís Ja estàs à punt?

Blan. Ja. No més falta això.

Lluís Qué li trovas?

Pau L' ull viu.

Lluís Que 'ts burro!

ESCENA XVII

Mateixos, joan, luego albert, després don abelardo

(Joan dona americana y hongo d Llúis)

Jaon L' hongo y 1' americana.

Lluís Vinga. (Se ho posa de cara d la dreta.)

(Albert segon terme esquerra.)

Alb. (Ella!)

Blan. (Ell!) (Pau 's fixa en V Albert^

Alb. (Baix d Blanca.) Pensa ab *1 bastó!)

Blan. (Ha sigut molt imprudent!)

Pau (iQué? \ Aquest mestre li ha parlat baix! jHo

juraria!)

Alb. Això ja està llest. <jY '1 general?

(Foro esquerra don A belardo de carrer.

)

Lluís Mirissel.

Abel. Que ja està, jove?

Alb. Ja.

Abel. Demà 1' esperem à la torre.
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Alb. No faltaré.

Pau (Va també à la torre!)

Alb. No 'Is sembla que vol cambiar '1 temps?

Abel. Pot ser sí...

Alb. Si 'm fes el favor d' un paraygua. Demà ja

reculliría '1 bastó.

Pau (Qué!) {sorprès)

Abel. Vostè mateix... agafin un del parayguero

(Albert va d buscarlo.

Lluís Tío! Li presento al meu amich don Pau Picas

Abel. Ah!., tan gust!

Alb. Pues basta demà.
Abel. Hasta demà. Ja ho sab. Don Abelardo d

Quintana. (Dantse las mans.)

Alb. Albert Trencablens y sempre à la seva dis

posició.

Pau Redeu!) (Pegantsealcap.)

Alb. Que ho passin be!

Abel. No s' hi cansi. Lluís també 7 saluda.

D. Abelardo V acompanyafins d la porta.

Pau Lluís... m' hauràs de fer un descuento.

Lluís Un descuento?

Pau Si; 'm sembla que 't pagaré molt abans de

que 'm pensava.

Lluís Encara pensas ab això? Vase prop de Blanca

Abe. Bueno... En marxa."Estàs Blanca?

Blan. Qiï ha ficat 'Is estulxos en un sach de ma.
Quan vulgui. Angeleta! Cridant.

ESCENA XVIII

Mateixos, Joan... després Angeleta.

{Joanforo esquerra ab una maleta

Pau (Jo no surto que no m' apoderi del b.astó *

aquell gomós!) (De cap manera!)
Llius Pau. (Cridantlo).

Pau Aneu... Ja os atraparé.
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Dom i bras, Blanca.

{L' agafa del bras y surten ab D. Abelardo.

Pau 's fica segon terme dreta. Quan han sortit

tots , entra Angeleta del foro ab un farcell).

Oy que me 'n descuidava!

{Agafa 7 paquet de bastons y surt Joro dreta).

(Treyent 'l cap). Ningú! Ara es 1' hora!

T' he ben cassat!

(S' dirigeix d la bastonera rient y de puntetas.

Al arrivar allí queda sorprès deveurerla vuyda,

's queda parat y 'sfica las mans d la butxaca

mirant per tots cantons com adeiat).

Teló rdpit.

FI DEL PRIMER ACTE.





Acte segon

Sala d una torre. Al foro dos portaladas tancadasque
donan à una galeria balaustrada y més enllà lasco-

pas d' arbres d un jardí.

Mobles elegants de camp; entre ells una conso-
la ab rellotge, en segon terme esquerra entre dugas
portas.

Primer terme dreta, un balcó; segon, una porta.

Per terra à la dreta un mundo, sombrereras y
damunt de dos maletas, quatre bastons. Al aixe-

carse '1 teló 1' escena està en completa obscuritat.

Deuhen estar també molt baixos los llums de la

boca del escenari.

A poch surt Blanca segon terme esquerra ab trajo
llauger y còfia de dormir, dirigintse cautelosament
al paquet de basiòns; descargola'l de 1 Albert y
prenent d' ell una carta, desapareix pel mateix
puesto.

A penas fora surt segon terme dreta, Pau ab go-
rra de pisa y mitx vestit; presta atenció, encén un
misto, y ab el una candela que porta, dirigintse

' també à la bastonera.

ESCENA PRIMERA

Blanca sola.
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ESCENA II

Pau, sol.

Abans de que 's llevin, m'haig d'apoderar de

la epístola d' aquell tipo, ya qu' ahir no 'm

va ser possible; per haverse 'n endut 'Is bas-

tons aquí à la torre abans de haver pogut jo

posarhi mà. Lo que vaig reparar y '1

dirse Trencablens, no deixa lloch à duptes.

(Inspeccionant 'Is bastons). Be però... ^Quin
deu ser?... Això es un bastó de pescar. Aquest

no pot ser. Veyàm aquest altre. (Descargola

'l puny del del senyor Ricart). Calla!., per tot

te deixo!.. |ah, ja, ja!.. Aquí està '1 cos del

delicte! (Jreyentne una carta). (Llegint).

«Amor meu» jBravo! «Amor meu!» Ab qual-

sevol escusa, sigas à las once en punt, que ja

llaurem esmorsat, sota '1 grupo d* acàcias. Jo

passaré per la palanca del lago per no ser

vist. Lo teu cupido. ±Qué tal? Això V ende-
mà del dia de bodasl Ara, ara 't tornaré la

pilota!.. Segona esquerra s' íllumina dèbilment.)

Vénen! Posémnos à salvo! (Entra d' hont ha

sortit.

ESCENA III

Lluís, segon terme esquerra ab un llum d la mà. Luego

Joan, Abelardo, Sr. Ricart y Hortencia.

Va embolicat ab un cobrellit y un mocador lli-

gat al cap.

Lluís Hauria jurat que 'n aquesta sala hi havia
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llum! Acabo de despertarme, y no m' he tro-

vat à la Blanca al costat. Veyam quin hora

es... (Mira 'l relotxe de sobre taula. Qué!.. Las
deu! Jo que 'm pensava qu' encara eram à

mitxa nit! (Toca uu timbre) Però, ahont di-

moni se 'n haurà anat la meva dona?
(Joan ab un quinqué ence's primer terme esque-

rra. Lluis apaga 7 seu llum).

Joan Qui ha tocai?

Lluís Jo. iQué feu que no haveu obert 'Is balcons?

Casi es mitxdía!

Joan Com '1 senyor 'm va dir que no féssim soroll

perquè 's volia llevar tan...

Lluís Home, entre poch y massa! (Joan obra 7 bal-

có. V escena s illumina; luego obra las dos por-

taladas del foro y acaba d' illuminarse.

Joan Miris... ja està.

Lluís Qu* has vist à la senyora?

Joan Ara entrava al tocador.

Lluís Naturalment, si ja es tan tart! (S'haurà aixe-

cat sense fer soroll per no despertarme). Vés,

vés, que prompte deuran arrivar 'Is tios.

Joan No 'n fa poch de rato que son aquí!

Lluís Sabs, noy, qu' ets molt tranquil? «jNo 'm sa-

bias fer avisar?

Joan Com que vostè va dirme...

Lluís Donchs no m' haurias cridat may!
Joan No, senyor.

Lluís Y ahont son are?

Joan Cullian flors al jardi.

Lluís Vés, vés. Portam '1 batin y avisa que 'is es-

pero. (Ruido de veus y riallas),

Joan Sent? Ja deuhen ser aquí.

Ltuis Vés com mil dimonis! Qué no entrin! Apaga
aquest quinqué!

(Joan apaga 7 quinqué y entranD. Abelardo,

Sr. Ricart y Hortènsia).

Abel. Ja 'ns tens aquí!
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Hor. LuH Com vas?

Ric. Bon dia.

Lluís Aquest ximple! {Per en Joan.) Au! Porta'l

que t' he dit. {d Joan.)

Abel. Y donchs qué tal? qué ta!?

(A brassantlo y fentli un petó.)

Lluís Be. (;Quin vici!)

Hor. Fa un dia expiéndit! {Anant cap al balcó.)

Ric. Ni triat!

Lluís Donchs que feya molt qu' eran aquí?

Abel. Ja venim de I" altra torre, que V Angeleta *n$

ha fet els llits. Per cert qu' hem trovat tota»

las cabràs malaltas.

Ric. Jo, no. Jo arrivo ara mateix.

Abel. Y com està aquest esmorsar?

Lluís Jo suposo que à punt; ja es tart.

Abel. Y la Blanca, qué tal?

Lluís Bona. Es al tocador.
fJoan ab la roba.)

Joan Ahont s vol cambiar?

Lluís Entrau allí. {Primer terme esguerra.) Ab
permís.

Abel. Ja vinch à ferte companyia que t' haig de

parlar.

Lluís (Me deu dur el dot.)

Abel. Senyor Ricart... Fassi un xich de companyia
à 1' Hortènsia.

Ric. Ab molt gust.

{D. Abelardo y D. Lluis entran primer terme

esquerra.)

Ric. Gracias à Deu que podem parlar ab llibertat.

Hor. Be... qué vol? {Ab mal modo.)

Ric. Suposo que la carta ja deu està en el seu

poder.

Hor. Quina carta?

Ric. La en que li demanava una entrevista sota

las acàssias del lago, per havent esmorsat.

Hor. Es dir que ab vostè no hi valen advertencias?
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Y miris que '1 millor dia entero à V Abelardo

de las sevas tontas pretensions. Ja dura massa

això!

Ric. No ho farà perquè ja sab à lo que s' esposa.

Hor. Vostè es molt malvat!

Ric. Lo que scch es un home que 1' estima. Y ja

ho sab! A las onze en punt 1' espero.

Hor. Serà inútil.

Ric. Si que hi anirà.

Hor. Jo li juro que no!

Ric. Jo li juro que sí,

Hor. Y i' Angeieta ja m sentirà. Ja sab que no
vuy que 'n rebi de cartas de vostè.

Ric. No, si era dins del punyo del bastó.

Hor. Del bastó? Si jo no n' he vist cap de bastó.

Per cert qu' aquest dematí he notat que la

bastonera era vuyda.

Ric. Ay pobres de nosaltres!

Hor. Miris... <;No es allí 1 seu bastó? {Senvalantlo.)

Riç. Si, es vritat. Ja se m'havían glassat las sanchs

en las venas. (Va d buscarlo y descargola 7
punyo.}

Hor. Veyàm si un dia 'm comprometerà ab las

sevas imprudencias! (Benéyt!)

Ric. Ay, Sant Pau!

Hor. Què?
Ric. Que no hi hà rés!

Hor. Que diu ara! {Espantada.) Ja ho veu! Ja

ho veu!

Ric. Jo me 'n torno à Barcelona! {Tremolant.)

Hor. Just! Dongui més motius à sospitas.

Ric. Péro, calculi que si V epístola ha anat à parar

en poder de don Abelardo... Jo no sé com las

solventan aquestas cuestións à la República

de Mosquitos!

Hor. No hi ha pas '1 meu nom à la carta?

Ric, Aíxó no. Ni 'í meu. Però '1 general 'm coneix

la lletra! Miris... passiobé! {Mitj mutis.)
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Hor. Calmis! No m' acabi de ficar la por al cos!

L' Abelardo no pot estar enterat, per quan el

bastó ha de ser aqui desd' ahir. Luego... la

bomba ja hauria explotat. jQuin un ell!

Ric. Però explotarà qu' es igual.

Hor. Es molt cobart vostè!

Ric. Molt! Ab 1' únich que no m' assemblo à Don
Juan Tenorio.

Hor. Esperi... Jo indagaré. Afuigir sempre hi serà

à temps.

Ric. Ab algun os trencat!

Hor. La carta ha de ser aquí. Veyàm, pulsaré à la

Blanca... després à 1' Angeleta... en fi veurem.
Ric. Jo tinch molta por...

Hor. Calli que tornan!

Ric. (La camisa no 'm toca à la pell!)

(A belardo y Lluïs.)

Lluís Donya Hortènsia... Vol fer '1 favor de dirli à

1' Angeleta que prepari '1 cafè?

Hor. Prou, home.
Abel. Vagi, vagi, senyor Ricart. Acompànyila. Y

ves Hortènsia que no 's limiti à cafè sol la

cosa!

Llius No... Ja trovaràn algo més sólit.

{Tot anantsen,)

Ric. Sab lo que pensava?

Hor. Calli... No m' amohini!

{Mutis foro esquerra.)

ESCENA IV

Mateixos, luego joan, després albert

Abel. Que n' estich de satisfet! No 'm cansaria d'

abrassarte! (Abrassantlo.)

Lluís Papà!

Abel. Aixís... papà! {Li fa un petó.)

Lluís {Aixugantse.) (Quin vici mes brut!)
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Abel.

Lluís

Abel.

Joan

Abel.

Joan

Alb.

Abel.

Alb.

Abf.l.

Alb.

Lluís

Alb.

Joan

Abel.

Lluís

Joan

Abel.

Lluís

Abel.

Lluís

Abel.

Escolta... He vist unas magnolias en 'I jardí

que te 'n vuy demanar una. La que teníam à

la torre se 'ns ha assecat.

Home això ni te que demanarmho.
Ja ho sab '1 jardiner!

xJoan foro dretà).

Ha arrivat '1 senyor dels seguros.

Ah! Sí? magnífieh! Ara podrem fer la valo-

ració ab tota llibertat. ^Varau dur'l cove, oy?

Si, senyor. L' vam deixar à laga'ería.

{Albert foro dreta ab 'l paravgua).

Senyors... Pot ser he vingut massa aviatr"

No, no... Miris... ho farem desseguida.

Li porto '1 paraygua y gracias.

No havia d anar depressa.

Lo bastó deu ser à casa de vostè. (A Lluís).

Vegi si es allí. No sé com va ser que 'Is va-

ren pujar tots.

Efectivament, si. (Agafanilo).

L' jardiner diu si pot baixar que al mateix

temps veurà la magnòlia que vol DonAbe-
lardo.

Es la qu' es ab un' olla.

Ja baixo.

L' Notari també ha arrivat.

Qué! (Sorprès).

Sí, te rarió... Are 'm recorda que jo '1 vaig

convidar.

Ara si que 1' hem íeta bona!

No vaig pensà advertirli.

[Mentras han parlat aquets. Albert ha descar-

golat'l punyo del bastó ab dissimulo mirant d
dins, al veurer qii

1

es vuvt fd un ademdn d' ale-

gria.

Dispensin un moment que despatxi al jardi-

ner. Vina. (A Joan).

( Vanseforo dreta).

Ja ha sentit? No podem fer res.
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Alb No? (Are si que m' ha clavat).

Abel. Jo vaig fer suspendrer la valoració perquè hi

havia D. Marcelo, y sent accionista de la

companyia'ns lligava las mans. Pe.ro per des-

gracia '1 tornem a tenir aquí...

Alb. Si que 'm sab greu! Jo qu' he deixat un al-

tre assuoto p r poder venir... (Qué faig ara!)

Abel. Si vol aprofitar '1 tren aquest, no més te cinch

minuts... {Treyent 7 reloíje).

Alb. (Quina pega!) No, no... Ara ja 1' he feta...

però... .jque li faria rés qu' estengués unas

notas pera poderlas dur aquí a la vora? (Fem
temps!)

Abel. No, no.

Alb. Veurà, ja que soch aquí...

Abel. Miris pot entrar per aquest cantó que hi tro-

varà la taula d' escriurer. {Senyala primer

esquerra).

Alb. Gracias anticipadas. Hasta luego.

Abel. No las val.

Alb. (Jo no me 'n vaig a'xis com aixis d' aquesta

c::sa encara que 'm matir>!)

{Mutis primer terma esquerra).

ESCENA V

D. ABELARD0 D. MARCELO després D." HORTÈNSIA

Not. General! {Sortint foro dret).

Abel. jAra à n' aquest moment acabo de saber que

vostè havia arrivat.

Not. Si; la vispera del dia d' autos, vuy dir, del

casament, vaig trovar à D. Li ois, y de tots

modos 'm va ler prometrer de venir a passar

'1 dia aquí à la torre. Veurà... no podia pas

ferli un desaire.
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Abel. Vol callar! Ja sab que la seva companyia 'ns

es molt agradable. (Llàstima de choque!)

Not. He aprofitat també V ocàs ó per durli la copia

de 1' escriptura dels capítols. (S' treu del in-

fern de la levila la copia y li dona).

Abel. No venia d' un dial

Not. Sab que D. Lluís te una quinta preciosa?

Abel. Qu' ha vist 1' lago? {Va fullejant la copia).

Not. Si... passant.

Abel. Hi ha moltas anguilas.

Not. Y 's poden pescar?

Abel. Ja ho crech!... Fins heon pujat un bastó can-

ya magnifïch... Miris es aquí. {Va d buscarlo

y V arma mentres segueix 7 dialech).

Not. A mi '1 pescar aaguilas es una cosa que 'm
deleita! M torno un noy!

Abel En Lluís també. P^ro no pesca may res. En-
cara no hem pogut sapiguer, y això que 'ns

agradan molt, quin gust tenen las nostras.

Eh?., qué li sembla?..

{Presentanili 7 bastó armat.)

Not. Soberbia! (H!s daré una sorpresa.)

Abel. Es un regalo dei president de Mosquitos. Ara
la portaré à dins que no s' estraviés.

Not. Deixi... Ja la portaré jo.

{Li dona y la desplega.)

Abel. Un olvit vàrem tenir ab aquesta escriptura.

Però ja ho arreglaré ab en Lluís. Lo des-

cuento de 5 per cent de prompte pago sobre
'1 dot.

Not. Si... ara vostès mateixos.

{Hortènsia foro esquerra.)

Hor. Van à servir 1' esmorsar.

Abel. Santa paraula!

Hor. Qaé tal don Marcelo?

Not. Ja ho veu... y vostè?

Hor. Sempre à la seva disposició.

Abel. Bueno... Que vens tú?
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Hor. Desseguida. Tinch de dir à la Blanca que
tregui toballóns.

Abel. Vamos, donchs, don Marcelo?

Not. Vamos, hasta luego. (vanse foro esquerra.")

Hor. Hasta luego.

ESCENA VI

HORTÈNSIA, luegO BLANCA

Estich que no sé qué 'm passa! Diu 1' Ange-
leta que la Blanca li va dir que pujés 'Is

bastons aquí à la torre, entre 'Is que hi havia

la carta del senyor Ricart; y naturalment ha

de ser ella qui Y ha sustreta. Però cóm ho
sabia la Blanca? Perquè '1 senyor Ricart no li

debía pas dir! Y si 1' ha treta, cóm no me l' ha
entregada ni me 'n ha dit res? Aquí hi ha un
misteri que jo tinch d' aclarir. Deixam anar

al seu cuarto.

{Blanca segon terme esquerra.)

Blan. Hola, tia. ^Que ja esmorsan?

Hor. Ara. S' han de treurer toballóns.

Blan. Ay! Te rahó. {Mitg mutis.)

Hor. Escolta primer. Vina seu.

Blan. (Que 'm deu voler dir?) (Se sentan.)

Hor. Per qué vas fer pujar els bastons à la torre?

Blan. Oh! es que... per rés. (Turbada.)

Hor. Per res y sabias que dintre del punyo d' un

d' ells hi havia una carta?

Blan. (Pobre de mí! jQui 1' haurà enterada? Això

es 1' Angeleta).

Hor. Contesta.

Blan. Perdó, tieta. Però cregui que li va posar sen-

se '1 meu consentiment. Quan 'm va advertir,

ja hi era.
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Not. Qué que sumias ara?

Blan. Vol que sent casada hagués jo permès?...

Hor. Però. ^Qu' era per tu aquesta carta? <íQue hi

havia cap nom?
Blan. Ay, ay! Donchs per qui? Es clar que hi eran

'Is noms.
Hor. Hi haviaT teu nom?
Blan. Y 1 seu; com à totas las que ja m' havia en-

viat.

Hor. Es dir que no era la primera?

Blan. No... però ja li diré que no s' atraveixi à en-

viarmen cap més. Li juro que m* ha enfadat.

Hor. (S* ha vist un home més brètol! Ja te sort de
la sort!)

Blan. Per Deu tieta que no arrivi à oidos de'n Lluís.

Hor, No tingas por. Dómla aquesta carta.

Blan. L'he rompuda y V he tirada à miquetas al

vent.

Hor. (Veta-qui aquellas miradas que jo havia sor-

près! Ahont va aquell Don Megustan-todas!)

Blan. Qu' encara esta enfadada?

Hor. No, perquè ja estich convensuda que tú ma-
teixa hi posaràs remey.

Blan. Li juro!

Hor. Es que del contrari, enteraria al teu marit de

lo que passa!

Blan. Per Deu, no m' espanti!

Hor. Veyam pues. Ves pels toballons qu' anirem

al menjador.

Blan. Vaig. ( Vase segoní terma esquerra). (Son mas-
sa ja 'Is qu' ho saben; '1 cor m' diu que 's des-

eu brira!)

jNo vs pot di-!—

6
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ESC NA VIII

hortènsia, luego blanca, després sr. ricart;
*

htÇgO ALBERT

Hor. Ho toco y 'm sembla mentida! Però, si, si:

la Blanca es incspas d' haverme enganyat y
menos ab nua cosa que la perjudica. Però,

iper qué m' ho ha dit ell que dintre '1 bastó

hi havia una carta per rai? Quina necessitat

'n tenia?.-. Calla! vawos!,., ara! ara hi trovo

la lògica. Ai1 5 es qu' ha vist '1 bastó seu aquí

y abans de qu 5 'm llames 1' atenció, m' ha

sortit ab la comèdia de que hi havia una car-

ta per mi! No... ja ha sigut fina la trama!

No '1 polia veurer gayre y ara '1 podré veurer

menos. Si te ganas de jugar que jugui à bal-

dufa! Ahont va aquell!...

{Blanca segom tèrnie esquerra ab toballóus).

Blan. iQyx anem tieta?

Hor. Anem! ( Vanse foro esquerra. Abans de fer

mutis surt pri mateix puesto el Sr, Ricart).

Ric. Que las esperem! Qué fan? (A Hortènsia).

(No fea sabut rés encara?)

Hor. Vagi al diable! (Mutis. La Blanca va tres ó

quatre passas endevant y al fer la pregunta d
Hortènsia ja haurà fet mutis).

Ric. (M* agrada! Pot set si qu' ara jo *n tindré la

culpa!)

(A Ibert primer terme esquerra.)

Alb. Psh... dispensi. 4V0I dir à D. Lluís que '1 vol-

dria veurer?

Riç. Serà servit ( Vase foro esquerra).

(Molt seré que 'n surti viu d' aquesta torre!)
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ESCENA IX

ALBERT Lucgp LLUÍS

Alb. Bueno ja he pensat J modo de quedarme
aquí avuyy torna demà; si puch lcgrarho, ab

aquets dos días m< it serà que no 'm fassi

atnich del *mc de la casa; y conseguida la

confiansa d' ell, tot So demés anirà com una
seia. Aquest coix m' và venir à esgarrià las

flixas, però are pot ser h faré dòmino per tras-

cantó. Que 's descuidi!

' L luis joro esquerra)

Lluís <jEs vostè que 'm devnan iva?

Alb. Sento que pot ser 3' he molestat...

Lluís No, no. diga.

Alb. Sencillament. Com que '1 general ha tornat

à splassar la y&èiiç\6. v i bans de agafar

de nou V tren, he determinat íerli una pre-

gunta.

Lluís Vostè dirà. '

Alb. Te assegurada aquesta finca?

Lluís No... no se m ha ocorregut may.
Alb. Cóm! ^No està asse^ur* t?

Lluís Ja dich...

Alb. Dispensi que li fassi notar qu' ha tingut ua
descuyt inperdonable!

Lluís Vol dir?

Alb. Aixis, vostè no ha pensat may en las conse-

cuencias de tsma dessidta?

Lluís No... la vritat.

Alb. Tan fàcil com es I eslarse foch! Bon exemple
'n te ab lo que li acaba d' ocórrer al general.

Lluís Ccm que no hi fumo jo al llit!

Alb. No precisament ha úe ser al llit hont han de
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produhirse las catàstrofes! Periniciarse, basta

un misto mal apagat y tirat à terra... un es~

cape de gas, la cotilla d' un cigarro; y si no s'

hi es amatent, ja te que pot comunicarse 1'

abrassadora flama à la casa del costat y d'

aquesta à un altra, y à un altra fins arribà à

convertir '1 poble en una inmensa, foguera

com va succehir '1 mes passat à no sé quin

punt d' Alemania.
Lluís Digui que las casas debian ser de fira...

Alb. De fira? Es veu be que no està al corrent de las

estadisticas del siniestros!... ^Eran de fira Sa-

gunto y Numancia? y no obstant van desapa-

rèixer sota 1' foch de las teyas de las legions

romanas. Eran de fira Sodoma y Gomorra?
Llegeixi Y historia y 's convenserà de la forsa

destructora del més terrible dels elementsl

Digui donchs: jjsi aixis va succehir en ciutats

populosas formadas de murallas ciclópeas y
edificis de màrmol y pórfit, <?qué succehiria

aquí à Sarrà, que comparat ab aquells, si que
s pot ben dir que son de fira 'Is seus edificis.

jHorror dona'l pensarho! Y no fora això sols,

si es que à vostè li ocurns semblant desgracia!

Sinó que después del cataclisme, seguirian

las demandas d' indemnisació per danys y
perjudicis ab los seus plets que hi procedei-

xen; las sumarias en averiguació de las causas

d'origen; la acció criminal consecutiva ab

los seus corresponen is em bargs de mobles é

inmóbles; en fi, tot quan procedeix à'n aquets

cassos y que li produhirian, no ho dupU, la

mina de vostè; la de la seva senyora; la dels

seus fills; y no fora estrany qu' un dia, ofus-

cat 1' enteniment, perturbada la rahó, somo-
gut '1 sistema nerviós à forsa de tantas sacu-

didas, busqués en '1 suicidi un terme à tant

infortuni! Y tot ,iper qué? per ahorrarse
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anualment una insignificanta prima; una can-

titat irrissoria, una bicoca que no val ni ia

pena de par.'arne! Ab tot, vostè sa b lo que
convé à n' els seus interessos ab los cuals no
tinch jo d' inm scuirnu! Dispensi! Tinch '1

gust de saludario!

(Mitx mutis.)

Lluís (Cortantli 'l pas.) Ah! do! vostè no se'n va!

Alb. {Giranhe depressi). <i(^om dey ?

Lluís Que vos é no suri pas d' aquí que no m' hagi

es'és una pòlissa de seguros!

Alb Ah!. . com vulga. Jo ho dich per vostè. Ja

compendrà que la companyia no serà més
rica ni més pebre perquè vostè s' asseguri ó

deixi d' assegurarse.

Lluís Vol callar!

Alb Ni jo he vingut aquí k ferli 1" article, quegra-

cias à Deu, no soch cap charlatan de plassa.

Lluís Fugi, home!
Alb. Si vostè 's trova bé tal com està, miri... tan

acnichs com 8' tes.

Lluís No [Si ja m ha ficat la pór al cos!

Alb. Es qu' es la vritat. <jQuí li diu que demà,
avuy, en aquest precís moment...

Lluís No, no, si vuy que ho fassi desseguida. Si

hc.sta 'm sembla semir furtor de socarrím.

Alb. Estich à las sevas ordres.

Lluís Y cóm s' arregla això?

Alb. Primer s' ha de mirar 'is metros cuadrats que
te la finca. Luego pas-arém al mobiliari.

Veu? sempre porto la cinta mètrica.

{Se la treu.)

Lli us Bravíssim!

Alb. Li adverteixo: es cosa de molt rato.

Lluís No hi fa rés Vostè 's queda aquí avuy.

Alb. No acabarem pas.

Lluís Que li precisa ser à Barcelona '1 vespre?

Abe. Ah, no senyor, no.
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Lluís Aixís ray! Miris, pot quedarse. Jo no '1

suelto que no quedi del tot assegurat.

Alb. (Qué tal?) Veurà donchs... Mans à 1' obra!

(Angeleia foro esquerra.)

(Ja he lograt lo que volia!)

ESCENA X

Mateixos, angeleta, luego pau

Ang. Diu la senyora que V esperan.

Lluís Digui qu' ara tinch feyna. Que comensin.

Ang. Està bé. (Se n torna.)

Alb. Tiíjga... aguanti. ^\hont cau la paret mit-

xèra?

Lluís Vinga... desseguit la trovarém.

(Entran segon terme esquerra, tenint un V un
s cap de la cinta y V alt/e, /' altra)

(Foro dreta, Pau.)

Pau Tots son per dins... no hi fa res. Al fin ha
arrivat 1' hora de las represalias. Lo moment
ansiat; però vuy obrar ab cautela. Ara tot

menjantme un maó à ca la Serafina. he

pensat del modo que tinch d' arreglarho.

(Mostrant la carta.) *quí està'l cos del de-

licte. (Llegint.) «Amor meu! Ab qualsevol

escusa sig•as à las once en punt que ja haurem
esmorsat, sota 1 grupo d' acàcias. Jo passaré

per la palanca del lago per no ser vist. Lo teu

Cupido.» Quina victorià mes ràpida y més
comp'erta! Jo ja volia esqueixar la grua; però

busco còmplices; no vuy ser sol! Y V un vuy
que siga aquest general que, al últim, hequ'

he sabut qu' es general de la terra dels micos.

Li consultaré, li demanaré '1 seu parer d' un
modo molt enginyós. D' aquesta manera serà
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son oncle '1 que m'ajudarà à aplicarli'lcata-

plasma à l'esquena qu' ell 'm va aplicar à

mi. (Toca untimbre y s assenta.) Aquest bon
senyor diu que te mania à resoldrer proble-

mas. Donchs jo n' hi plantt jaré un; aveyàm
com '1 resolt!

(Joan /oro esfuerra.)

Joan Qui demana?
Pau A don AbelarJo que fassi '1 favor de venir.

Jaon Està be. (£' entoma.)

Pau Y tocant à n' aquest altre Trencablens, li he

preparat una ratera que poch s' ho pensa.

Diu à la carta que passarà per la palanca del

lago... que hi passi, que ara jo 1' he colocada

de modo qua en quan hi posi un peu à sobre

anirà de clatell à 1' aygua, y que per sortirne

prou V hauran de pescar! perquè diu qu'

allí es molt fondo.

(Don Abelardo ab toballó foro esquerra.)

(Aquí tenim à 1' home!)
Abel Diu que 'm demana? Per qué no entra?

Pau Dispensi... ja he esmorsat jo. Fassi '1 favor de

pendrer assíento.

Abel. No podria esperar à que haguéssim acabat?

Pau Es qüestió de segons y s' tracta de resoldrer

un problema.

Abel. Es tracta de problemas? Ja m' agrada!

(Sentantse depressa.)

Pau Escolti.

Abel. Escolto.

Pau Allà ya '1 problema. Z s' ha unit ab X y X 's

distreu ab Y (grega). S' pot dir? Es conve-
nient enterar à Z?

Abel. Esperis... esperis... torniu à dir.

Pau Home, no pot ser més clar: Z s' ha anit ab X
y X se distreu ab Y grega. 'S deu dir? S
pot dir à Z?

Abel. Això son matemàticas puras, y las tinch un
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poch olvidadas. Abans, si; abans ja ho tindria

resolt,

Pau Li tornaré à dir.

Abel. Call. Crida é 1 Sr. Riort; aquest por ser ho
ting*a més per la mà {S dirigeix fcro esquerra).

Pau Seran do», opinions, n iilor encaie.)

Abel. {Cridant). Stn^or Ricart... fassi '1 favor. (Tor-

nant,. Ja vé. Un any endarrera li hauria dit

sense rumiar.

(vS> Ricart forn esquerra també ab'l tohalló)

Ric. Que s ofere ix? (Veyam si jas' haurà descu-

bert.)

Abel. Vegi '1 senyor. Segui.

Pau Ja !i po> dir, j «.

Abel. X. Y y Z s' han unit.

Pau . No es això 1

Abel. S pot dir à Z.;
.. ;No es això?

Pau No hom!
Ric. X, Y v Z? A xó es àlg brs. Qui n' es fort e

D^n Marce o Ja 1 fa é venir. (Aixecantse).

Pau No, no s mogui vosié per xo.

Abel. Ja,'l .crid:-ré \H> và>.

Ric. Es que se m ft re tarà 1 cafè.

Abel. Don M^r elo .. * ssi 1 tavor .. Ja vé.

P.íU (Tres opini os. Mi I r encara).

Abel. Aquest 'n treura i' • nt ell 't.

Not. Que demanar ( Va jb loballó).-

Abel. Vmgui... segui .. S ha de ret-oldre un pro

blema.

Not. Justament 'ira? això vostè. (A Bon Abelarl

Abel. Es d' àlgebra.

Not. Y cóm es?

Abel. Mo'tsen ill. . diguiM.

Pau Z, 's ha unir ah X y X 's distreu ab Y (grega

S pot-diri Zr*

Abel. Això.

Pau Quina es la opinió de vostè?

Not. Bé... sL i La cuestió es trovar la fórmula.
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Ric. (Dimoni! Que no siga una alusió!)

Not. No hi ha cap pissarra? {Mirant).

Abel. Si hi hagués pissarra, ja ho hauria trovat jo.

Pau Plantejemo d altra manera.

Ric. (Ja tremolo!)

Pau Suposem que jo tinch un amich respectable

à qui la senyora engayn.

Ric. (Ja hi som!)

Pau En '1 meu poder està '1 cos del delicte qu' es

una carta.

Ric. (Ay mare meva! L' suhó 'm regala esquena

avall!

Pau Una carta trovada en '1 puny d' un bastó.

Ric. (A mi m' agafarà una basca.)

Pau S' pot dir al marit? Es just enterarlo? Ho
dech fer?

Ric. May! La vida privada d' una persona, està

fora la jurisdicció de la vindicta pública! No
hi ha dret de turbar la tranquilitat d' una fa-

mília, sigui per lo que sigui! que una senyo-

ra enganya al seu marit? Y quér qué n' han
de fer? que s cuidi cada hú de casa seva!...

Anem... Anem... (aixecanlse).

Abel. Segui... Segui... Jo també trovo que no's pot

dir. . la vritat!

Not. Mirantho bé...

Pau Segui... (A Ricart).

Abel. Segui home. (Veyent que vacila).

Pau Demano la paraula. Senyors: Ningú més au-

toritat que jo per ser àrbrit à n' aquesta clas-

se d' assuntos, ja que à mi 'm va tocà la ne-

gra d' haver sigut enganyat per la meva se-

nyora; però enganyat com no ho seran potser

vostès may en tota la seva vida!

Not. Es dir que vostè també?..

Pau Però vaig tenir la bona fortuna de que un
amich 'm va avisar.

[No 's pot dir!—

7
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Abel. A temps?

Pau No... després. < ,-

Not.
i

Pot ser li va venir de poch?..

Pau Crech que si.

Abel. Deu fer '1 mateix efecte de quan à un li esca-

pa '1 tren.

Not. Pítxor, oy? (A Pau).

Pau Y tai! Per lo tant, protesto de que no 's puga

ler lo qu' aquell amich va fer ab mi. Discu-

timo.

Ric. Home, no li diuhen qu<? no?

Pau Permetim. Aquí hi ha un home honorable!..

(Senyalant d D Abelardo), inteligent! plé de

disiinsións! que disfruta de 1' estimació ge-

neral!..

Not. Y que ho es de genera !

Pau Y que ho es. De prompte la seva senyora co-

met un deslis.

Abel. Hombre! (Ofès).

Ric. (Veyam si al últim ho dita clar!)

P.- u Permetim... Es una suposició admisible. «jQué

vol dir una suposició?

Abfl. Una cosa que se soposa.

Pau Y donchs? Pues, be... Aquest home singular,

aquest ser superior, general, marqués, etcè-

tera, etc, es trova de moment convertit al

rango de clcwn de Circo Ecuestre de
ninot...

Abel. Això es vritat; y hasta s' esposa à qué, quan
passi pel carrer, algú H cridi: jVóltal!

Pau Ay gracias à Deu! Pcro, que surti un amich

y i' avisi de que li penja la beta! Llavors

aquest senyor 's dignifica, perquè 's revela, y
provoca al seductor, y encara que per torna

rebi alguna bofetada y li vuydin un ull, que-

da com un home devant del mon, y se f

aplaudeix y se 1' admira; convertintse de ser

despreciable, en símbol de la serietat ultraji-
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da que s' alsa orgullós sobre las ruinas del

hogar conjugal. He dit.

Abel. Bravo! Això es contundent. Si senyor. S' ha
de dir.

Ric. Per mi, no! Es un absurdo! Ho sostindré à

peu y à caball!

Abel D. Marcelo té la paraula.

Not. (Aixecantse y retirant la cadira). Jo estich con-

vidat à dinar à casa de una íamilia amiga.
{Tols s' aixecan).

Abel. M' pensava que s quedava aquí?

Pau Oy tal!..

Not. També es una suposició. Ja poden seurer.

(7*0/5 s
1

tornan d seurer menos V Notari).

Tots Ah!..

Not. Donchs, com deya: Jo estich convidat à di-

nar à casa de una família amiga.

Al posar la crema à taula, la senyora de la

casa 'ns serveix à tots; y al anar à fer lo propi

al seu marit, 't veig que li cau à la plata

una... papallona, sens que ningú mes ho noti.

Jo, que he vist ia desgracia, <fqué dech fer?

^Tinch qu' advertir al marit y donar lloch à

un disgust conjugal y à que e!l no menji cre-

ma? No, senyor! L' distrech ab cuàlsevol pre-

text mentras la senyora ab la punta de la cu-

llera treu '1 insecte de la plata; li serveix la

crema; ell la tasta; la trova nquíssima! y tot

son felicitacions per la senyora, y felicitacions

per la cuynera, en tant que '1 senyo, que res

ha reparat, fa una digestió franca y nutriti-

va, gracias al meu tacto desplegat, evitant

un dia de do! à 3a familia amiga.

Bravo! (Aixecantse y picant de mans),

Bravíssim! Vaja... no 's pot dir.

Vostè, general, permetim que li diga: carn

bia d' opinió com de calsotets.

L' cambiar d' opinió es de sabis.

Es cert! Jo ho he llegit.



— 68 —
Riç. Bueno! ^qu' anem?
Not. Sique'l gat nos' ho menji.

Abl. Jo *1 cafè ja '1 travaré gelat. Si vol venir?

Pau Desseguida. Deixinme ara deliberar ab mi
mateix respecte las sevas opinions.

Abel. Donchs hasta luego.

Ric. No 's mogui que torno. (Apart d Pau).

Pau Que torna?

Ric. Vostè es un canalla!

Pau Qué!
Ric. Si! un canalla!

Abel. Que no vé Sr. Ricart? (Cridantlo desat'l forà).

Ric Voy!.. Un canalla!

( Vase d reunir ab los demés v desapareixenforo

esquerraj.

ESCENA XJ

pau luego lluís y la veu de albert

Pau (Després de reflexionar^. Que soch un canalla!

Aquest deu ser un encubridor d' aquell go~

mós! Un defensor de malas causas y haurà

comprés l' indirecta! Esperat! Ara seguiré la

meva d' opinió! Vaig à veurer si trovo à n'

en Lluís y li faré entrega del document.

Ara ï queixaràs ab rahó.

(Apareix en L•luis, segon terma esquerra estirant

la cinta mètrica.

Lluís Setse metros, vint.

Pau (Hola! à propòsit!)

Lluís Tú? Ja has vingut de Pedralves?

Veu Estiri!

Lluís M' faig assegurar la torre.

Pau Té; això t' havias d' haver fet assegurar!

Lluís Qué 'm donas aquí?

Veu Estiri!
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Lluís Ja estiro. (Estirant més.) Però si aquí no hi

ha cap nom! Això son invencions tevas!

Pau Ja t' ho diran de missas!

Lluís Però qui es ell, i seductor!

Pau L' que després d' esmorsar y al acte de tocar

las once, caigui al fondo del lago mentres la

teva dona 1' estarà esperant sota las acacias.

Lluís Al fondo del lago?

Pau Sí; li he colocat un parany perquè 't conven-

sis devant de V evidencia. Tú no moguis res

íins que sentis '1 xap!

Lluís Ves, beneyt!

Veu Vinga ara.

Lluís Voy!... Ja 'ns veurem. (Entra segon terma es-

querra.)

Pau Ves, ves que ja has ben rebut del cap!

ESCENA XII

PAU, RICART, luegO D. ABELA.RDO

Ric. Ja soch aquí.

Pau Be... ^Quévol?
Riç. La carta qu' ha sustret del bastó. No ho negui!

Pau Si que he sigut jo. Y qué?
Ric. Que la vuy!

Pau Ah, no! Aquella carta no la dono ni à tiros!

Ademés que ja està en poder del marit.

Ric. Desgraciat! qué ha fet?

Pau Cumplir ab '1 meu deber.

Ric. Es dir qu' es un deber 1 jugar ab la vida d'

un home y 1' honra d' una senyora?

Pau També van jugar ab 1' honra de la meva de

senyora. Y à mi, p?r poch m deixan al siti!

Ric. Però aquesta infàmia no te nom!
Pau Qué vol que li diga! Fassila batejar!

Ric. Per qué no s' esbrava ab qui li va causar '1

dany?
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Pau Això es lo que he fet.

Ric. No ho fé veurer!

Pau tiQue no sab qui es '1 que va venir à turbar

la tranquilitat de casa meva anunciantme la

meva deshonra quan jo no li preguntava? Ell!

Ric. Ell?

Pau Ell! L' qu' ara també porta'l tàlem. Si la

dona m' enganyava, no n' havia de fer res.

No 1' enganyava pas à n' el!!

Ric. Però ara vosié compromet à personas erm
pletament sgenas a n' aquell assunto!

Pau Que s' apanyin! Ell va avisarrne que la dona

m' enganyava, y vaig jurar que si may la seva

l
1 enganyava à n' ell V avisaria jo. VT va fer

anar à la devesa... donchs jo'l faré anar al

lago!

Ric. No succehira perquè abans 1" hauré mort à

vostè! Y això que sech cobart!

Pau Més ho soch jo! Y després... <jQué li va ni li

vé à vostè?

Ric. Cóm, que m' hi va! Te que pensar qu' enca-

ra que la carta no sigues firmada, tothom

aquí 'm coneix la üetra.

Pau La lletra es de vostè?

Ric. Donchs de qui ha de ser? Encara no ha com-
prés que jo soch 1" interesat?

Pau Vostè? A la seva edst y ab aquella criatura?

Ric. No tan criatura tampoch!
Pau No?
Ric. La generala jcriatura?

%

Pau Calli! calli! (Pot ser si qu' anant per llebras

he cassat perdius!) (S' veu qu' això del bastó

està molt estès!) voto '1 sen\or Ricart! {Dant

li un cop v rient.)

Ric Be... què vol dir?

Pau Que hi ha h?gut un ma 1 entès... (Vaja! à n'

en Lluís, encara no li ha arrivat 1' hora!)

Ric E^pliquis, home...
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Pau Deixiucorre. Però no tingui pór. Li assegnro.

Ric. Però no diu que la carta està en podeí de

don Abelardò?

Pau No, home. La carta li ton aré.

Ric. Per qué no ara?

Pau No la porto à sobre, però ia tindrà. Li juio!

Ric. Quan?
Pau Aviat.

Ric. Si m' enganya!...

Pau No, home! Y" vagi à !a cita del jardí ab tota

conflansa. (Ani-ré à assegu'ar Ja palanca ..

perquè no prengui mal, pobre home!)

Ric Paraula? Miris que hi aniré!

Pau Paraula!

Ric. Miris que m hi jugaria la vida!

Pau <,on que 1' agraciat es 'I general? Iafelís!

Ric. No hi fassi broma ! Jo, à pesar d' això, 1'

aprecio.

Pau Ja 's veu (Ri?nt.) \Vo\ callar!. .

Ric. Vaja! (Escapant/i 7 rinrer.)

P u jTantas condecoraaón; ! No me's li faltava

aquesta.

rVic Senyor Pau! (No podent conienirse 7 rhirer
)

(D. Abelardò foto esguerra.)

Abel. Qu' es això que 'Is fa riurer tant?

Pau Una xarada. Rient més fort.)

Abel Una xarada? vinga!

Pau A vostè pot ser no li fassi tanta gràcia.

Re (No juguem!) {Estira ntlo.)

Ab l Vinga la primera sílaba.

Pau La primera? L' nom d' un mamífero. (Des-
près de rumiar )

Abel. Ja la tinch... bou!

Pau Bravo! quin uh! {Li dona la mà.)

Abel. La segona*

Pau L' nom d' un poble.

Abkl. Y 1 tot? vingi '1 tot.

P^u Preguntiu al Sr. Ricart qu' ell li dirà. {Mitx
mutis.)
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Ric. Jo? (Apurat.)

Pau (Deixam anar à recullir la carta.) (Vase segon

terma esquerra.)

Abel Au! digui... senyor Ricart.

Ric. L' tot es., (qué li clavo.»*) Un general... Ves,

busca. ( Vase /oro dreta.)

ESCENA XIII

D. ABELARDO luegO HORTÈNSIA

Abel. Un general... un general... (S' queda rumiant.)

(5" topan en 7 foro D.* Hortènsia y Ricart.)

Ric. (AhJ... à propòsit...)

Hor. (Ab mi no hi parli!)

Ric. (Bravo!... M'agrada!) 'S'atura y després de

donarli una mirada, surt foro dreta.)

Abel. Ja sé... Espartero! (Girantse de repent v topant

d Hortènsia.

Hor. Y ara! ^Qué 't agafa?

Abel. Ahont es '1 senyor Ricart? qu' es ximple?

Hor. Ara sortia en aquest moment.
Abel. Quina solta!

Hor. Diu'l jardiner que vagis à recullir la mag-
nòlia.

Abel. Ara hi aniré; però abans parlarem ja qu' es-

tem sols.

Hor. Qué hi ha? qué passa?

Abel. Lo que sabs de sobras y que ja no ho aguanto

més. Regularisar ó meílor dit: legalisar la

nostra equívoca situació à lo que sempre t'

has oposat, no sé per qué.

Hor. (Ja hi som!)

Abel. No basta que no tinguem qu' avergonyirnos

à n' els nostres propis ulls. Es indispensable

salvar las apariencias. Després, ara hi ha en-

tremits 'n Lluís y li he promès, y haig de

cumplirho.



Hor. (jAy, pobre de mi!) Esperem una mica més.

Abel. No sé per qué. Demà s' entera de tot la teva

família y las encarregadas foren per mi. Hasta

'Is vuy escriurer.

Hor. No més tinch un oncie.
-1 bel. Donchs à n' ell. ^Ahont viu?

!

!

or. En lloch... s' amaga. (Tilubejant.)

•' bel. S' amaga?
Hor. Si; està fugitiu per cuestions políticas. (Que

no m' enredi!)

A; el. Donchs veuré à don Marcelo ara mateix per

que borroneixi una escriptura de capítols.

Hor. No encara, home, perquè m' enfadarias!

Abel. Donchs, quan?
Hor. Ja t' avisaré.

Aí'.el. Que no tardis. (Vaig à veurer si i trovo.)

Adiós!

ESCENA XIV

HORTÈNSIA V lllígO PAU

Hor. No se si s' ho ha cregut això del oncle! Y
hauria sigut capàs d' escriure à casa! De tots

modos estich en un compromís continuo!

Si jo pogués trovar un medi decorós per sor-

rirne d' aquest estat violent! (Se senta pensa-

iivh dC esquena d Pau que suri segon terme

esquerra.)

Pau Diu 'n Lluís que m' esperi una mica que ja

acaban. (Fixanise ab Hortènsia.) ^Qui deu ser

aquesta?)

Hob. (Giran/se.) jjesús! (S' aJsa),

Pau (Sorprès.) ;La meva dona!

Hor. jTú!

jNo 'ç pot dir!—

8



— 74 —

Pau (Y està de primera!)

Hor. Qué fas aquí? Per hont has entrat?

Pau Jo?... Si soch de la casa!

Hor. Qué dius!

Pau Si, dona! He vingut per ser testimoni del

amich Lluís, sols que vaig fer tart per assistir

al acte.

Hor. Ja comprenchl

Pau (Reno>! c ms'ha engreixat! Podian ben dir

qu' era morta.) Ah!... Isabel!... Isabel!... tant

que t' estimava!

Hor. No cridis!

Pau Que no cridi?

Hor. Si T Abelardo t' sentia!

Pau Y qué hi tens qué veurer fú ab don Abelardo?

Hor. De fet, res. Es una historia que t' esplicaré en

ocasió més oportuna.

Pau A mi ab historias? jNo tenias tú mala histo-

ria ahir vespre!

Hor. No íassis mals pensaments!

Pau Vols callar! {Ab ironia.)

Hor. A 1' Abelardo li tinch sols '1 carinyo d' una
filla; y si li he fet concebir esperansas irreali-

sables, ha sigut per no trovarme abandonada

y pobre y en '1 precari estat de hont ja un
cop va treurém, allà à Santiago de Cut>a,

Pau ^A Santiago de Cuba? Si que vas í;na à parà

lluny! Y qué hi diu ab cop tot això donya
Hortènsia?

Hor. Cóm, donya Hortènsia! Donya Hortènsia

soch jo.

Pau Tú! {Ab crit de sorpresa.) jAra si que m' has

acabat 'Is cèntims!

Hor. No judiquis per las apariencias. Jo no 't falto

ni t' he faltat en la vida!

Pau Y tú no 'm fassis pessigollas que no tinch

ganàs de riurer.

Hor. Podràs pensar lo que vulgas; però 't dich la

vritat pura.



Pau ^Cóm vols que 't cregui, si la sombra de *n

Trencablens s' aixeca per desmentirte!

Hor. T' tindré de repetir 1' contingut de la carta

que t' vareig envià 1' endemà de lo de la

Devesa, qual carta no vas contestarme?

Pau Com que la vaig esqueixar sense llegiria, mal
te la podia contestar.

IIur. Sempre obrant du lleuger! Jo no vaig gosa à

venir personalment à vindicarme, perquè 't

conech '1 genit y vaig tenir pór qu' abans de

detxarme parlar, ja no m' haguessis clavat

un mal tanto!

Pau Pues mira! a gún Sant va inspirarte.

Mor. Per xó mateix. Ja!... ja!... Sé que don Eloy

va estar dos vegadas à casa per veurert y tam
poch vas rebrerl.

|Jaü
(

Es clar que no.

Hor. Donchs tens que sapiguer que las entrevistas

y hasta las cartas crusadas ab don Eloy, no íe-

nian més objecte que ferte un be à tú.

Pau (Ja!)

\ Ior. Pus era per conseguir dels teus acreedors una
pròrroga que 't salvava y à cual demanda t'

havias sempre oposat.

Pau (Què ha de dir aral) Alguna pór devias tenir

quan t' vas perdre de vista...

Hor. Com que deyas per tot, que jo ho sé... qu' allà

hont me trobessis, de mi n farias dugas.
P*u Si que ho deya.

Hor. Per xó va ser qu' al fi, esparverada, vaig ad -

raetrer '1 carreeh de aya en una família que
s' havia d* embarcar per Cuba.

Pau Yara... ab '1 senyor Ricart, que també era

per íerme un favor?

Hor. Cóm... sabs?

Pau Per ell mateix.
Hor. Per ell mateix? Infame! Quan sempre he ret-*

xassat indignada las sevas insolencias!
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Pau (Quan s' enfada, encara !a trobo més guapa!)

Hor. Te sort aquest brètol que no es hora encara de

poder treurerli la careta!

Pau Però tú li rebias cartas... Que ho se de cert!

Hor. Las rebia perquè com està enterat de lo de

Girona, un total rompimeat ab aquest home
m' hauria perdut

Pau (Sü... per naarfegas!)

Hor. Encara no 'oi creus?

Pau (VI' convé ferli veurer que si... Es trist que
sent jo 1' únich matriculat 'm quedi sense

classe!)

Hor. Be, qué contestas?

Pau Aixís donchs, deixarias à n aquest general

de cartró y t' tornarias à reunir ab mi:'

Hor. Desseguida.

Pau Veuràs. . desseguida, no. (Ha guanyat molt!)

Hoft. Per qué no?
Pau Has de çompendrer qu

:

abans tinch d' inda-

gar... fer comprobacións...

Hor. Pots fer las que vulgas.

Pau Veuràs... No 'm vuy esposar à fer '1 burro!

(Prou que V he fet.)

Hor. No... si estàs en lo just!...

Pau (Dresprés d' una pansa.) Crech que dormiu à
1' altra torra?

Hor. Si; per qué?
Pau Que retireu molt tart!...

Hor. A las nou.

Pau Y naturalment, la teva habitació estarà sepa-

rada de la d' aquest Marqués dels mosquits?
Hor. Qu' ell la té à la part del devant y jo à la del

darrera.

Pau Ho dich, perquè voldria que 'm contessis

cóm va anar allò del combat de 1' escuadra

allí à Santiago de Cuba; aquí no podem par-

lar ab llibertat, y si 'm dabas una clau de la

torre, jo allí à las deu...



Hor. No! Això no ho esperis!

Pau Per si 'm veyan? Ja tindré cuidado; y à tot

extrem, soch 'i teu marit...

Hor. Si, però...

Pau Que tens pór qu' hem convensi pels meu-
propis ulls de...

Hor. Pau! {Reprensiva.)

Pau Donchs à qué tants reparos?

Hor. A que tú ets molt maliciós y no vuy quedar-

me sense marit y sense '1 amparo d' aquest

vell que serà lo ridícul que vulgas, però que

m te voluntat, y que creu que '1 faig com-
bregar ab rodas de molí ben be à la pura

íorsa!

Pau Ja que no tens confiansa ab mi, mira... ple-

» guém!
Hor. Tú mateix. '

Pa'O (Agafantli una ma qii ella no retira.) No sigas

tonta! estant segura de la teva ignocencia...

Hor. No... no! Ja t' conech... quan ficas la banya

ab un puesto!

Pau Mira, Isabel, jo...

(Entra don Abelardo ab un. olla que conte una

magnòlia y al veurels li cau, al ruido 's deixat:

las mans ab ràpides. Don Abalardo 'Is contem-

pla ab los brassos en creu.

ESCENA XV

Mateixos y d. abelardo

Fau (Ell!)

3! or. (Ja veus?)

Pau 'Ns ha pescat! (De tots modos '1 meu paper

ara es bonich.)

Abel. (Acostantsi ab molta calma.) Fàssi '1 favor d'

entrà à n' aquell cuarto.
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Pau (Veyam si tornaré a rebrer del mateix ull!)

(D. Abelardo ï acompanya, segon terma dre-

ta y torna.

Hor. (Ja he pensat una fug-ida.)

Abel. Senyora. Necessito esplicacións de lo que aca-

bo de veurer!

Hor. Donchs cregas que sinó fos per cincerarme,

no te las daria.

Abel. Hortènsia!

Hor. No hi ha més Hortènsia que valga.

Abel. T he sorprès agafada de mans ab aquest

home.
Hor. Si arrivas un xich mes aviat, haurias vist

com m' abrassava!

Abel. Que! (Estupefacte )

Hor. Beneyt!... ^Sabs qui es aquest home?
Abel. Qui?
Hor. L' oncle de qui t' he parlat fa poch rato.

Abel. Ton oncle!

Hor. No cridis... Recorda que t' he dit que '1 per-

seguia la justícia.

Abel. Ton oncle? (Baixant la veu.)

Hor. Si, però no digas una paraula!

Abel. No tingas cuidado! con que ton oncle! M' fas

quedar parat.

Hor. L' mateix Lluís ignora la desgracia que li

està passant. Lo que sento qu es un secret

que no 'm perteneixia y la casualitat ha fet

que tingués de violarlo.

Abel. Creus acàs que i' aniré à delatar?

Hor. Ja ho sé, però '1 meu deber era no dirte rés...

Abel. Si, ja ho veig.

Hor. Lo que t' encarrego que d' això no n' hi par-

lis, perquè seria capàs de no mirarme més la

cara. Espera si de cas que jo torni à veurem
primer ab ell. (Per enterarlo.)

Abel. No tingas pór que 't comprometi, dona.

Hor. Lo que sento es qu' hagis pogut duptar de mi.
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Abel.

Hor.

Abel.

Hor.

Abel.

Hor.
Abel.

Hor.

Abel.

Hor.
Abel.

Hor.

Culpa al exés de carinyo que 't professo y
qu' aré compartiré ab aques parent teu. No
veus? no veus com es precis qu' activem la

boda? iqué dirà ton oncle quan s
7

enteri del

nostre estat?

No li digas per ara.

Bueno, ves; qu' ara jo m' escusaré ab ell de

la manera brusca com li he fet ficar al cuarto;

y després no vuy ni que sospiti res.

Qué li diràs? Mira que...

No tingas pórque 't comprometi.

Deixa... ja li diré jo...

No... tú no sabràs... t' enredarías y...

(No '1 fem entrar en sospitas.) Bueno donchs,

quedem que de lo que t' he dit...

Ni aixís.

V L' conech. No dirà res.) Adiós.

Adiós. Esperam al menjador.

Bueno.
[Vase /oro esquerra.)

ESCENA XVI

ABELARDO y luegO PAU

Abel.

Pau

Abel.

Pau

Serà la primera vegada qu' he faltat à la pa-

raua, però '1 deber m' ho ordena. M' convé
tenirlo per aliat per contrarrestar la resistèn-

cia incomprensible d' ella. {Va al cuarto.)

Ja pot sortir.

(No la veig!... Pot ser ja 1' ha morta!)

Aquí... sobre '1 meu pit (Obrintli Is brasos.

(Ara m' ofega!)

(L abrassa al pit. Després de l' abrassada V
altre li fa un petó, aixugantse la cara.) (No sé

hont soch!)



Abel. No estranyi aqu estàs demostracions. Ja sé'ls

llassos que 1 Uigan à V Hortènsia. M' ha en-

terat de tot.

>'\u Qué! Li ha dit?..

Abel. Si, però no temi. No ho sabri ningú més
que jo y ella.

P\u (Veyàm si ara m' obligaran à tornaria à pen-

dre!)

Abel. Vostè viurà ab nosaltres. Tindrà un quartet

magnífich; y més endevant, quan siga de lley,

n' hi darem un à Barcelona que estarà detràs

mateix de la nostra arcoba.

P u Ah!., do! May! Qué s'ha t?purat? Que jo

havia de comportar? Fugi, home!
Abel. Es qu' allavorans jo j* m hauré casat ab la

seva nevoda.

P\u La nevoda de qui?

bhl. Vamos, tío... no li dich que ho sé tot?

P*u (Tío!.. ah!., ja comprenen!., vetaquí perquè

no hi ha hagut julil)

A íel. Y fins 'm penso que ab las mevas inrluencias

lograrém V indult.

PA-u (L' indult? Qué li ha empatuliat aquella?)

Abel Ab lo que vostè te que ajudarme es en con-
véncerla, mentras jo per la meva part procu-

raré que à la cúria activin Js papers.)

Pau (iMslo!)

.;? bel Ara buscava à Don Marce'o per encarregarli

una minuta de ccniracte, però no sé hont

s' ha ficat.

P-aü (Just! y 's descobrirà tot y potser m' obliguin

à tornar ab ella y carregar, no ab un mort,

sinó ab tot un cenvniiri! Ca! Xo m convé

pas!)

Abel. Be... qué rumia?
Pau VI' vol creurer?

Abel. Qué?



Pau No s' ha esperat fins ara? donchs e speris deu

anys mes.

Abel. Vostè m'aconsella això? Y '1 que diran?

Pau Se 'n fa de mes y de menos.

Abel. Mayl Ara es quan m' hi poso mes de punt.

Pau (Aquest home 'm comprometerà!)

Abel. No faltaria més!

Pau (\h! no!.. Jo ho evito à tota costa!) (Resolut.)

Miris..,

Abel. No escolto res! L' Hortènsia es 1' àngel de

casa meva y vuy que hi estigui com Deu
mana.

Pau Si, però té '1 vol una mica esgarriat aquest

àngel...; y ademés que...

Abel. Que qué?
Pau No 's pot dir. Eicordis qu' aquesta ha sigut

no fa gayre la seva opinió.

Abel. Es dir, que vostè vol soposar que V Hortèn-
sia?...

Pau Es la X. (Per ara no trovo altra porta d' es-

cape!)

Abel. Yra de Deu!... Provas!... provas! Això es una
calumnia infame!

Pau No, qu' es una carta... Una cita al jardí per

ara à las once en punt. Et seductor ha de pas-

sar per la palanca del lago per acudirhi.. però

jo 1' he preparada y aixis que hi posi '1 peu à

sobre, anirà de clatell à 1' aygua! Si '1 vol co-

nèixer, quan senti '1 xap, vagi al lago y sabrà

qui es.

Abel. Això es mentida tot. La carta!... la carta!

Pau Tindrà la carta.

Abel. Quan?
Pau D' aquí a cinch minuts.

(Don Abelardo treu 7 relolje.)

Abel. Vegi qun' hora té.

Pau (Mirant 7 seu.)£.as once menos sinch.

jNo 's pot dir!—

9
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Abel. A las oace 'm te aquí. Hasta luego! (Vase

foro esquerra.)

Pau Estiga bo. (Arrivurà just à l' hora de las em-
pentas!)

ESCENA XVII

pau, luego lluís y albert

Pau Nada!... No he trovat de mGtnent a'tre medi
per evitar que 1 genera! d* > nce s' enteres

de qui soch jo y de qui .;> la Isabel... L' se-

n\or Ricart ara ja no 'm dona cuidado. Ja

s encarregarà aquest de reventarlo abans de

que ell 'm puga reveniar à nv!

Lluís v Albert segon terma esquerra

Lluís Bueno... ja estem llestos.

Alb. Veurà, donchs, qu'anTé a estendre la póüssa.

P.au (Hola!)

Lluís Fassi, fassi.

Alb. Servidor de vostè.

(Al anar primer ferme esquerra.)

Pau (Després, tú.) Lluís... docu aquell* caria.

Lluís No vals tant tú com 1 -usto que m' has dat!

Sort que desseguida he comprés qu' era una
comèdia teva. Lo que m' hi agradat més es

1' escena del lago. Farà benich allò de tocar

las once y '1 seductor de cap al aygua! Resulta

teatral! vaja .. en sabs!

Pau Be, dom la carta. Ja parlarem.

Lluís Qui sab hont para!

?au Qué! (Aterrat.)

Lluís Ja es cremada. L' hi tirada al fogó de tes

planxas.

Pau Bravo!... T. ben guarnit!

Llwis Per qué?
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{Albert primer terme esquerra.)

Alb. Don Lluís... <»Vol fer V favor? Estich en un

dupte.

Lluís Vaig.

Pau Però. . escolta!

Lluís Esperat.

{Lluís y Albert entrar:.)

ESCENA XVIII

pau, luego angeleta després SR. hicart, més tarí

D. ABELABDO

Pau Han vist? Jo si que puch ben dir m' ha deixat

à las urpas... de don Abelardo! Oh!... Y qui

'm libra del altre també ara? quin bullit!

Ang« {Depressa.) Y don Lluí>? Hont es don Lluís?

Pau Alií que te feyna.

Ang. Diguili que vagi desseguida al menjador que
don Abelardo vol treurer à donya Hortènsia

de casa. Hasta li ha pegat un revés

Pau Don Abelardo?

Ang. No. Donya Hortènsia é n' ell.

Pau ('S veu que s va serenant '1 temps! Ay la

mare!... Jo m' he ben embolicat!) (Senyor

Ricart foro dreta.) (Ja 'n tenim un!}

Ric. Bu#no! No espero més! <;Hont es la carta?

Pau Li espikarà... Que va depressa!

Ric. Nom bri padrins Vostè serà la meva desgra-

cia, però, jo 1 mataré!

Pau La carta es cremada. No vagi al lago y ne

tinga pór de rés! Jo n' hi responch!

Ric. Es íals! vostè m' ha enganyat per guanyar
temps. Don Abelardo s' està ja disputant ab
donya Hortènsia y acabo de sentir 1' espetéch

d' una boíetada.
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Pau Es que...

Ric. Prou! Mort per mort, aquí va là meva targe-

ta! (Li dona y s dirigeix al foro dreta, al temps

que don Abelardo entra furiós per id esquerra.)

Abel. (Agafantlo per un bras.) Vinga senyor Ricart!

Pau (L' altre!)

Ric. (Ay, pobre de mi!)

Abel. Han passat 'Is cinch minuts. jLas probas!

Pau Veurà...

Ab> l. Las probas li demano!
Pau Home escoiti...

Abel. No escolto res! La meva targeta! (Li dona.)

Vostè serà '1 meu padri. (A Ricart.)

Ric. (Ara si que no sé hont dormo!
(Grans xisclets y crits d fora. Se sienten tocar

las once.)

Abel. Qué succeheix? (Alarmat.)

Ric. Qu' es això? (Id.)

Pau (Qué hi deu haber?)

(Surten assorats Lluís y Albert, primer ter-

me esquerra. Don Abelardo y '7 senyor Ricart

estan parats en escena.)

ESCENA XIX

{Mateixos, lluís y albert, luego joan
7
després

BLANCA y HORTÈNSIA

Lluís Qué dimoni passa?

(Joan alarmat, foro dieta.)

Joan Corrin! Cuitin!... qu' ha caigut un senyor à
1' aygua desd' la palanca del lago, y se 'n ha
anat à fons.

Pau Qué! (Sorprès.)

(Joan 5' entoma correns.)

Lluís (Qu' escolto...) Y es 1' hora!
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Ah!... (K-on qu' era cert? (A Pau.)

(S' ha vist res més casual!)

(Jo 1' mato!) Vinga vostè!

(Qué voldrà?) (Seguintlo apartat)

[Agafant per un bras d Pau ab rabiz.) ,:Es dir

qu' era vritat?

(Alarmada foro esquerra.) Lluís!... Lluis!..'

corra!

Apartis!... Ho sé tot! Ay de vostè! (Vase co-

rreusforo dreta.)

Tapantse la cara.) Jesús!

(Alegre y suplicant.) (Blanca)

No 'm toqui! .. La seva carta es la causa de

tot. Surti del meu devant!

(Altra vegada xiscles d fora y crits)

(jVeyam qui serà '1 qu' està pagant la festa!)

(Fent un moviment de pegar.)

(Qu ha sortit d temps foro esquerra, s' acosta d

Pau, dantli una clau. A mitxa veu ) A las deu
t esperaré.

( Teló rapif)

FI DEL SEGON ACTE





Acte tercer.

Mateixa decoració

A la sala hi ha de més à més en segon terme, una
taula de escriurer; y sobre un extrem d' ella un
copiador de cartas y una prempsa.

Al aixecarse '1 teló 's veu à la barana de la galeria el

trage que duya don Marcelo al acte anterior posat
à stcar.

A poch surt Angeleta ab un raspall, agafa 'i trage y s'

adelanta al proceni, comensant à raspallarlo, sense
dir rés. A poch Joan foro dreta.

ESCENA PRIMERA.

ANGELETA hiegO JOAN

Joan Bon dia, maca!
Ang. Hala, ximple!

Joan Gracia?. No 'm tractis tan be!

Ang D' hont vens?

Joan De casa I manescal.

Ang. Que no estàs bó?
Joan Es per qu^ vagi à 1' altra torre que sembla que

hi hagi entrat la peste; ademés de las cabràs,

are esta malalt i tota la viràm; crech que s'ho



ha encomanat. Las gallinas estan com empio-

cadas, y aquest dematí ban trovat tres pollets

morts.

Ang. Malament!.. ^Que ja s' han llevat'ls senyors?

Joan Be he vist à don Abelardo que surtia del

seller.

Ang. Y donya Hortènsia?

Joan No 1' he vista, però ja 's deu haver llevat

lambé perquè la masovera era a dalt, y las

persianas de la seva habitació eran obertas.

Ang. No feya cara d' estar cremat don Abelardo?

Joan No.

Ang. Vaja. ja's deu haver calmat del tot '1 temporal.

Joan Ja s' havia calmat quan ahir se n van anar.

Y qué respallas?

Ang. L' traje de don Marcelo que'l tenia estès à la

galeria.

Joan Ah!. . es '1 seu trage?

Ang. A n' aquest tren li durà 'I jardiner.

Jaon Si, perquè ab 1' americana de don Lluís íeya

una fila, pobre home!
Ang. No sé quina bojeria li va agafar ahir à don

Abelardo! Poch abans las va enfilar ab la se-

nyora y després, contra F infelis notari.

Joan Oh! però ab donya Hortènsia no li va surtir

tan be. Renoy, quina bofetada!... 1 mitx bi-

goti que li havia enganxat '1 barbé va anà à

ficarse dintre de la gavia del canari. No 'J

trobavam pas. Això si. . ell li havia dit...

vaja! No goso à dirt ho.

Ang. Es que à don Marce'o no li va dar temps de

rés.

Joan Qué m'has de dir! Jo ja'l tenia fora de 1'

aygua, y li estava pegant cops de puny à l
4

esquena per ferli tornar la respiració, quan
arriva ell y... cataplum!... de l' empenta que
me li clava, i torna à tirar de clatell al lago!

Allavorans si que me 1 veya mort.
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Sort del jardiner y d' aquells dos homes que

passavan".

Y qué se 'n sabí

Be. Per xó, al arrivar à Barcelona van tenir

qü' anar à buscar 'lmetje qu' encara li va

treurer del cos més de deu litros d' aygua y
dugas anguilas.

Y vols dir que no li pararà malament à don

Abelardo? perquè a la cuenta se 'as había ab

don Marcelo, no sé de qué, però sense tenirbi

cap culpa, segons després s va veurer.

Si, però com qué don Marcelo no 'a va re-

cordar de rés niés sinó de que se li havia jí-

rat Ja palanca y havia anat d' esquena al

lago, y luego don Lluís va donar ordres molt

serias, mira... tot ha quedat mort.

Ho hagués fet algun de nosaltres!... Però,

com que son senyors!

,jQué vols fer-hi si 1 mones aixis?...

Lo que pot ben dir '1 senyor notari es qu'

ahir va néixer. Jo, ni me n havia adonat qu'

estès pescant. A la cuenta, diu que volia spr-

pendre als senyors ab una dotsena d' angui-
las, y va anar al lago sense dir rés à ningú.

Mira... 'n va pescar dugas per un sistema

nou. Y que pot demanar privilegi.

Y 1' senyor Ricart?

No sé si s' ha llevat encara.

També la va agafar bona!

Va ser un accident que va sobrevenirü al

presenciar aquella barbaritat del amo.
íJoan Però quin accident!. . que li ha durat fins à

la matinada.

Ang. Tens rahó que V has vetllat.

Joan Que 't pensas que 'm fva donar poca feyna?

allí à la una va tornar en si que 't dich que
m va fer veurer la padrina! De tots modos

{No 's pot dii!— lo
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volia saltar del llit y anarsen à Barcelona

Home! ^no veu que no hi ha tren? li deya jo

abrassantmeli per las camns. No hi fa résl 'm

responia, dàntme cada cossi que temblava '1.

misteri!... Ja hi anaré à. peu Per fi, s' va en-
dormiscar y cada moment cridava: Socorro!.,

que m' otego!

Ang. Ja!... ja!... Hasta jo ho he comiat.

Joan Fins que allí à las sis s' ha dormit de debò.

{Campana d fora.)

Ang. Ay, té ves; Es '1 jardiner que ja està à punt y
te de dur això à Barcelona. {Li dona 7 trajeA

{Al sortir Joan foro dreta. Entra't senyon

Ricart segon terma esquerra ,)

ESCENA II

ANGELETA j SR. RICART

Ric. Gracias à Deu que t trovo.

Ang. Ja està be?

Ric. Ho estaré quan me trobi à mil Ueguas d

aquesta casa.

Ang. Y això?

Ric. Que no ha passat rés de nou?
Ang. No, no... rés.

Ric. Y donchs .. cóm va aca^ r aquell escàndol:

Jo vaig perdrer '1 mon d v Ma quan 1 gene-

ral va tornà a tirar à F à} u . don Marcelo

Ang. Oh!... desseguida va ari don Pau y ví

endursen à don Lluís 3 < d< j Abelardo à 1

aquesta sala. Al princ pi; - s-ntian molt:

crits, però després van <i bi xar mol
calmats, tant, que don L u v de^xà roba ;

don Marcelo per camb a ^é> tart 1' amcj

'1 va acompanyar fins al
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Ric. Mira donchs, are es quan tinch mes pór que
may.

Ang. Vostè <iper qué?
Ric. Perquè la causa de tot es aquella malehida

carta que vaig ficar al bastó pera D.* Hortèn-

sia y segur que per un mal entès s' va carre-

gar '1 mort al notari. Mal entès que, segons

dius tú, D. Pau 's devia encarregar d' aclarir

y segur que a n' aquestas horas ja deu saber '1

bàrbaro del general que la carta era meva...

ay, jquina angunia!

Ang. Vol dir?

Ric. Es clar, dona!

Ang. Ells, ahir la tarde estavan tots ben tranquils.

Ric. Donchs jo no ho estich gens. El eneral no

ho estranyo, clar jcom que ja s deu creure

r

lenirme à la ratera.

Ang. Torni à fer '1 Tenorio...

Ric. May mésl Tota la nit he somiat que don
Abelardo 'm tenia pel clatell amorrantme en

un renta-mans plé d' aygua!

Ang. Vetaquí perquè 'n Joan ha dit que vostè cri -

dava: socorro! que m' ofego!

Ric. Oh!., es que m' ofegava. Ara me 'n vaig. Ya
he encarregat à D. Lluis que m despedeixi de

tothom. Demà mateix 'm mudo y no surto

mes de casa. Els poders 'Is hi tornaré!

Ang. Si que ho farà fort!

Ric. Bueno... jo 't volia dir que si t' pregunta-

van rés...

Ang. Vagissen descuidat.

Ric. Té... veyàm donchs. {DonanÜi diners)

Ang. Moltas gracias.

Ric. Mentras no '1 topi ara per baix al general.

Ang. No hocrech.

Ric. Be... Si sentiu crits, ja cal que correu tots.

<?No 's veu desde la galeria 1' altra torre?

Ang. Ja ho creen... tota la carretera.
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Ric. Vols mirar si 1 veus venir?

Ang. Prou, home! ( Va d la galeria y mira d fora cap

d V esquerra.)

Ric. (Al menos n' hagués tret alguna cosa!.. Però

no he consegnit mes que fer Iburro!.. Haig

de escampar per tot arrèü qu' es una dona
casada.

{Torna Angeleta.)

Ang. Ya se 'n pot anar En tota la blancó del camí

no 's veu un aima.

Ric. Fins qu' hagi arrancat '1 tren no 'm consi-

deraré à salvo. Vaja adéu.

(MiIx mutis.)
A ng. <jQue no se 'n dú 1 bastó?

Ric. Ya r he colgat al jardí.

ng. Vamos... No s' hi cansií

( Vase recelós y murmurant.)

Arri al dimoni!.. Ahont va aquest vellot es-

tantis!.. Ves si n' ha portat de enrenou! Y no
es pas que Donya Hortènsia li dés alas, per-

què de xascos n' ha rebut!.. Però, ell, sempre

prefidiós!.. Si jo arrivoà saber que tot era

per aquella carta! ...

ESCENA III

Angeleta Lluís luego Pau desprès Angeleta

(Foro esquerra).

Lluís <jQuí se 'n va?

fi ng. Lo senyor Ricart.

Lluís Y al senyor Pau que no V heu vist?

A'sg. N' Joan m' ha dit qu' er molt dematí que
ja rondava per los voltants de P altra torre.

Lluís A quina hora va retirar ahir vespre?

Ang. Això si que no li puch dir. Quan jo me 'n
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vaig anar a) llit, encara no havia vingut.

Però, ,,. esperis... ara 'm recorda que '1 jardi-

ner diu qúe 1' ha vist fa cosa d' un hora

abocat à la finestra del seu cuarto.

Lluís Ves si encara hi es.

Ang. No, qu' he/vist qu' era tancat. Sab hont deu

ser? A ca la Serafína. Jo crech que 's fa la

vida de matons, Minssel.

(Pau /oro dreta.—Deixa el sobretodo d ta ca-

dira del fora)..

Lluís Y 1' Albert!

Ang. Està prenent cafè.

( Vase segon terme esquerra).

Pau (A Angeleta). Tu, noya... ,jQue m' has vist la

petaca?

Ang. -No senyor. Encara tinch d' arreglarli '1

cuarto.

Pau Te la clau. (Li'dona, Angeleta la pren, cbra

segon terme dreta y s' hi fica).

Lluís D' hont vens?

Pau Jo? de ca la Serafina.

Lluís No li ha plogut mal parròquia!

Pau Tot això 't gasto de menos.

Lluís A quin* hora vas entrar ahir?

Pau Ni ho sé! Tra... la... la! 'S' assenta talarajat).

Lluís Desde '1 fet de ahir 't trovo tot preocupat.

<iQué 't passa?

Pau A. mi?... rés.

Lluís Ja es estrany que ab tantas preocupacions,

encara tingas humor d' empolaynarte. Diu
qu' ahir t vas passar la tarde al tocador y
hasta t' vas anar à fer rissan.

Pau Això '1 barber... que jo no li deya pas; y si

vaig anar à la barberia va ser perquè 'm ve

nia de passada per anar à comprar una pe-

taca.

Lluís (Acostantsi). Si crech que hi tornas anar ara

de rissat
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Pau Sí, si que hi torno à anar.

Lluís Que pot ser vols ser pare y padrí?

Pau Pare y padrí?

Lluís Si... delator y conquistador tot d' una pessa.

Ja m' agradaria.

Pau No riguis, no riguis qu' un dia pot ser 't des-

pacientaràs.

Lluís Ahir sí que vas despacientarme!

Pau No anessis tan de boig! Ves qui va tenirne la

culpar* M' haguessis deixat parlar!

Lluís Si... si...

Pau Encara 'm sembla que 't sento: (Escarnintlo.)

«Pau!., con qu' es vritat!..» Y desseguida la

teva dona: «jLluís!.. Lluís! corra! y te 'm vas
,

desaparèixer com un llamp!

Lluís No sé qué tenia que fer haventme dit tú que
al acte de tocar las onze, '1 seductor de la

Blanca cauria al lago al anar à acudir à la cita!

Ca'cula al sentir jo i' hora justa y '1 crit de:

Home à 1' aygua!

Pau Res! va dar la casualitat d' està pescant don
Marcelo à 1' hora precisa. Li devia ser neces-

sari pujar à la palanca... y mira!

Lluís Però com que jo ni ningú ho sabia que '1 no-

tari fos à pescar!

Pau M'haguessis deixat dir,' haurías sapigut lo

que luego vaig manifestarte: que jo 'm pen-

sava qu' aquella carta anava dirigida à la

teva dona y después va resultar que no.

Lluís Lo que vaig ser jo molt criminal d' haver

duptat un moment de la pobre Blanca y de

dirli lo que li vaig dir. Aq uest disgust no te'l

perdonaré may!

Pau Be, be! No portis cap ciri à la Bonanova en-
cara!

Lluís Però ^qui es aquest Tenorio invisible? quin

dia me '1 faràs conèixer? (Stntantse.)

Pau Que ho vols saber ara mateix?
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* Si home.

L' A bert.

L' Al .? Vaja, no ho tornis à dir perquè re-

nyiríam! Ua xicot de bé à carta cabal que

fins hem resultat poch ó molt parents.

Días ha qu' ho debeu ser de parents!

Ets cínichl

Val més ser cínich que burro!

Per qué 'm dius burro?

Perquè ho ets. Mira que ficarsel à casa! Yo
no vaig ser tan carcamali

L' he fet dependent meu perquè es molt ins-

truhit. <jHo tens entès? Sab molt de gramà-

tica.

Parda!

No... ja Ho lograràs íerme enfadar.

Ja ho crech... Si fins no estranyaria que 'm

treguessis de casa! Però es perquè tens pór.

Pór? Solsament per xó t' deixo ab llibertat

perquè íassis y digas lo que vulgas.

Ara ho agafas be! Y encara tindrías que fer

més.

Qué?
Ajudarme. Fesho! Ja veuràs, agafats entre

dos fochs, quan prompte lograrém pescarlos!

Ets cèlebre!

Lo que soch un home agrahit! Molt amich
de tornar els favors.

Jo no t' hagués dit rés!

Veus com no 's pot dir? Jo are m' estaria à

casa molt tranquil y tú també.

Però durías '1 gep!

Com que no me '1 veuria com no te '1 veu-
rías, tú, si jo no fos aquí per ensenyarte'l,

els dos foram felissos.

Quin empenyo en buscar pendent! Per xo des-

pués vas endossar la carta al tio.

Com que ho era pera D.* Hortènsia.
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Lluís Cóm ho sabs? :

*
* »

Pau Perquè '1 mateix que li va enviar m' ho va
'; dir.

Ll
:

üis Donchs, per qué vas rectificar luego dient

que no era per ella?

Pau Perquè vaig tenir pór que 1 Sr.- Ricart 'm

dés algun mal tanto.

Lluís El Sr. Ricart? qu' era I Sr. Ricart '1 que li

va enviar?

Pau Vaya si ho era! r •

Lluís jRenoy! quina família!

Pau La sort que à la carta no hi havia noms, per-

què com que jo li vaig dir que te V havia en-

tregada à tú, y ell t' ho havia de venir à pre-

guntar...

Lluís Jo vaig dirli la vritat; vetaquí perquè '1 se-

nyor Ricart ha fugit tan depressa.

(Angeleta segon terme dreta).

Ang. An' el seu cuarto no hi es la petaca. Tingui
la clau. -

Pau No? Qu' es raro! Si 'm sembla que vaig dei-

xaria sobre una cadira. .
-

Lluís. No t' apuris per petaca. Dónguini una de
''

• meva. ...
o (VaseAngeleta segon terme esquerra.)

Pau. Es dir que ja es fora '1 Sr. Ricart?

Lluís. Ara mateix acaba d' anarsen. L' única víctir

ma de tot el teu enredo, ha sigut '1 pobre no-
tari.

Pau. ; Ya son saludables las dutxas a la seva edad.

Lluís. Si, però per poch li costa la vida!

Pau. Y ca!.. Un notari te molta resistència.

{Angeleta ab una petaca.)

Noy... qu' aniré mudat! , Però la meva era

nova d' ahir.

Ang. La senyoreta que fasi el favor d' anarhi. (A

Lluís.) ' r
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Lwjjs. Vaig. Ves à dir à 1' Albert que

Angeleta que se'n va /oro esquerra.)

iQu' has de tornà à sortir tu?

Pau. No ho íé. {Vase Lluis sfgónierme esquerra.)

ESCENA IV

Pau hiego Albert

Pau. M' han deixat sol í Millor! No pcdían anar-

sen mes à temps. Dimoni de Isabel! Ha estat

tres horas enteras tractant de convenserm!

Però cà'i es dur '1 bou al asi!... Naturalment!

<jQué ha de dir ella? Piixor que m' ha jurat

y perjurat que la carta del procurador era

per la dona de 'n Lluis... que la Blanca ma-
teixa va confessarü. Com si aquell tipo no

ho hagués demostrat clar quan vareig dirli

que la carta la tenia '1 marit, de que '1 marit

era Don Abelardo!.. De tols modos no 'm

puch queixar del recibiment que va dispen-

sarme. Y que m' ha fet prometrer qu' ara à

las nou hi tornaria, que es 1 hora que '1 ge-

neral Bum Bum es à passeig; però acabo de

saber per n Joan, que à las nou es fàcil que

hi vagi '1 menescal à veurer unas bestiolas

que estan indisposadas, y jo no tinch ganas

de pendrer banys com 1' del notari.

Aixis es que li faré una carteta diguentli lo

que fa 'i cas... ja qu' allí veig recado de es-

criurer. {Se senia d la taula y escriu:) «Hor-
tènsia» vol que li diga sempre Hortènsia

perquè río m' escapi may dirli Isabel. Hor-
tènsia: abans de tot dech dirte que no pots

. . figurarte 1' alegria que vaig experimentar al

estrenyen entre 'Is meus brassos después d'
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ausencia tan llargs. L' motiu d' escriurert es

pera iirte que no t' asseguro 1' bora que
passaré à veurert. Tot dependirà de lo que
fassi j bèstia del general... Pau.

( Venteja la carta al aire fer secarld).

Aixls aniré à la segura. Es molt bruto aquell

home!
{Veu d' Albert que figura parlar ab algú de

dins).

Veu No puch que Don Lluis m' espera.

Pmj. Ve algú!., ^ríont 1' amago?
Veu Com diu?

Pau. Ah!., aquí. Después la pendré.

{Fica la carta en 7 copiador que posa sobre la

cadtra y s' hi assenta d sobre.)

{Albertforo esquerra).

( Va ab varis papers y cartas y porta una ploma

detras de V orella. Va ab batin y una boina é

casquet.)

ESCENA V

Pau Albert luego Lluís

Pau. (A qué ve aquest beneyt!)

Alb. Ah... vostè es aquí?

Pau. Jo be m* ho penso.

{Albert deixa sobre la taula lo que porta).

Alb. (Y '1 copiador? Don Lluis se '1 deu haver en -

dut.) Oy que desitjava vaurel.

Pau. A mí?.. Vostè dirà.

Alb. Y desseguida que li diré! ^Qué li va anà à

contar al jardiner de que jo tractava de con-

quistar à Donya Blanca!

Pau. Que vostè tractava de conquistar à Donya
Blanca? . Això no es vritat:
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Que no es vritat?

No senyor. Jo, lo que li vareig dir es que la

conquista, per mi, ja havia tingut lloch.

lb. Miris... si no 's tractés de qui 's tracta, veu?

ab aquest puny li faria menjar las paraulas

qu' ha proferit.

au Y cà!

lb. Pere això encara faria propalar la calumnia

y seria allò que diuhen de: «calumnia que
algo queda».

au Agafis per qui!

lb. Te que saber que per donya Blanca, jo no
sento altra cosa que un afecte pur, fill de la

simpatia y agrahiment que sento por don
Lluís.

íau Cà!.. Si ja conech '1 panyo! No veu que un
cop à mi me 'n van fer una levita?

.lb. Ja n' estich enterat, ja! (Ab burla.)

'au Home!., y aquesta levita potser me la va

tallar un parent de vostè.

iLB. Parent meu! no 'm fassi riurer!

Íau iQue 'n té algun 4 Girona que porti '1 mateix

apellido?

íLb. Un tío: D. Eloy Trencablens, notari.

'au Qué tal? Refunoll!.. Ara si que traballaré de

gust!

llb. Qué vol dir?

'au Y d' ell debía apendrer '1 sistema del bastó?

es clar!

llb. Com! (Con/ós.)

'au Jo li juro que per 1' espionatje, deixaré à n' en
Plantada y à n' en Tressoís, aixís!

llb. (D' hont 'ns ha sortit aquest polissón!) Però,

escolti: ^Qué seria vostè 1' héroe d' aquell es-

càndol de fa uns sis anys à la Devesa?

*au L' héroe va ser '1 seu tío. Jo era '1 que
badava.
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Alb. Donchs té que sapiguer que aquella senyora

era ignocenta,

Pau Que m vol comprar el silenci?

Alb. Ho sé per boca del mateix tío.

Pau Vostè '1 que vol, es dútreurem y no 'm dis-

treurà. Està escrit que vostè ha decaurer en

lo parany v no podrà pas escaparsen.

Alb. Y cà! Ja li perdono! Com que no vritat,

no m pescarà!

Pau Que no? Fu'gi home! Si no '1 perdré de

vista. Quan se pensarà tenirme més lluny,

jo \' estaré observant de darrera algun arbre,

de dintre d' un moble, de sota una taula... si

un dia pot ser hasta 'm trobi dins de la sopera

quan destapi per anar à pendrer.

Alb. Vamos... Li agraheixo que 'm pievinga.

Pau No li valdrà pas 1' avís. L' amor es com un
escape de gas... no pot amagarse.

Alb. (Calla!.. Ell mateix 'm fa sugerir una idea!)

{Lluís entra segon terme esquerra ab papers y

cartas y va d sentarse al sofà.)

Lluís Ves... Albert... De Manresa envían à buscar

deu caixas de candela?..

.

»

(A Ibert s' hi acosta v Pati entretant treu de-

pressa la carta qu hà ficat al copiador y

sense mirar la dobla en quatre y se la fica d

la butxaca tornant 7 copiador ala taula.}

De Lleyda deu més; s' ha de fer una recla-

mació à 1' Aduana per excés d* aforo. Me
sembla que no hi podrem fer massa estada à

la torre. Això de tenir que portar '1 despaitx

desde aquí!.. Te... '1 majordom diu que se li

envihi '1 setmanal de la fàbrica i. bans de las

cinch. Tindràs d' anar à la caixa.

Alb. Hi aniré.

(Pau queda contemplantlos.),

Lluís Qué deya la casa Navarro de Sevilla?

Alb. Que !as candelas degotan molt.
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.luis Y qué has contestat?

>lb. Qu' era senyal de ser bona classe. Veurà ^ qué

D

m' hi entench jo?

^luis Vals un mon! (Estrenyentli la mà.) Deixa, que
quan menos 't pensis, t' sorpendré ab una
magnífica recompensa.

5au (Vaja... jo vaig ser neula, però no tant!)

ESCENA VI

Mateixos DON AB~L*RDO

(Foro dreta alarmat.,

Pau... Lluís... Tinch de parlarvos! però à

folas.

(Qué deu voler?) (Alsantse).

Albert... arrivat per seilos,

Vaig. (Escape de gas ó mesch farà '1 mateix

efecte!) (Vase faro dreta).

Donchs... iQué passa tio?

Cosas graves... gravissimas!

Jo faré una mort!

(Bufa!)

Y are! Qu' està de broma!
Y que à mi no 'm faran res. Pobre gobern d'

Espanya que s' hi atrevís! Ja tindria una no-
ta diplomàtica de la República de Mosquitos

pels bigotis que 'i deixaria tonto!

Be, digui... qué hi ha
Vostè m' ha enganyatl (A Pau).

Ja hi som!) (Espantat).

Vostè 's va rectificar de V aceusassió llensada

contra 1' Hortènsia y 1' Hortensiate un en-

redo.
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Pau Ca!

Abel. Gos! Miris lo qu' ha trobat la mesovera à 1^

habitació de la culpable, (ensenyant una be

tacaj.

Pau (La meva petaca!)

Lluís (Qué miro!) (Dant una mirada d Pau).

Abel. Y nova de trinca. Aquesta petaca es compra
da de fa pocas horas. Me *n vaig à totas la

botigas de Sarrià per veurer à quina d' e!la

s' ha venut aquesta petaca y si recordan i

qui. Si no dono ab !a cosa, aniré à resseguí

totas las de 'Barcelona.

Pau (Sort que la vaig comprar à un marxant.)

Abel. Jo, à n' ella no li vuy dir res fins à trovar
'

seu cómpüce. Si vosaltres sabeu alguna cosa

ja m' ho direu.

Pau Perdi cuidado.

Lluís Be... calma, tío!

Abel. Calma?.. Si resulta cert, lo qu' es la bofetadí

d' ahir, la pagarà cara! No 'n feu cas qut

tardi, {yase toro dreta).

Pau (Ara fora '1 gran moment d' acudirà la cita.

E CENA VII

lluís, pau

Lluís Y no tremólas?

Pau De qué?
Lluís Y si troba lo que busca?

Pau ;Y qué h s de tn vür!.. Ell buscarà botigas,

y jo la vaig comprar pel carrer. <;Vols qu' es

tigués tan tranquil?

Lluís Però fú!... ± s poüsible?

Pau Be, si... y qué?
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Lluís ' Ah! Jo ho dich al tio!

Pau Tú te 'n guardaràs prou!

Lluís Que me 'n guardaré!* Vaig ferho ab tú que
no més eras amich, calcula ara tractantse de

la família!

Pau Tú enrahona!... que no passaran quatre dias

que jo no 'm presenti aquí ab aquell musich

cego, y llavorans sabrà la teva Blanca qu' ets

coix de resultas d' una casada mona y no de

la mossegada d* un mico com fins ara 'Is has

vingut fent creurer.

Lluís No cridis!

Pau Tú obra la boca!

Lluís Però. home!... No respectar ni à la tia!

Pau Y qué t' ha de ser tia!

Lluís M' ho serà, qu' es igual.

Pau Fuig home! per serte tia, s' tindria de casar

ab ton oncle!

Lluís Com que s' hi casarà.

Pau Com que no!

Lluís Per qué?
Pau Perquè ja es casada.

Lluís. Casada! ves, ves, ximple!

Pau. Vés per qué es aquesta resistència cada vega-

da que D. Abelardo li parla de casori!

Lluís. Efectivament. Aixís donchs està separada del

marit!

Pau. Tu diràs! (Lluis queda pensatiu.)

Lluís. Quina casa!

Pau. No 'm vares dir que feya olor d' incens?

Lluís. Calla, home, calla! Y '1 coneixes tú al seu

home?
Pau. Jo?., que no hi ha pa partit... No ho dirías

may lo que som amichsl Sempre anem ple-

gats per tot. Si yo. ploro, ell plora; si jo rich

ell riu... Tenim 'Js mateixos gustos; idénticas

inclinacions y quan 's mori un dels dos,

segur que 1' altre estarà de cos present.
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Lluís.

Pau.

Lluís.

Pau.

Lluís.

Pau.

Lluís

Pau

Lluís

Pau

Lluís

Pau

Lluís

Pau

Lluís

Pau

Y si may arrivaal seus oidós que tu...'

Ja ho sab. No li fa fes.

Això ja es absurdo!

Jo ho trobo natural.

Mira Pau. M has de fer un favor.

Ja ho sabs, demana.
Ja has sentit al tío. Dona ó no dona d' ell,

aquí ho representa. Vésten. No donguis lloch

à un cataclisme escandalós.

Ja me 'n aniré, però no abans de pagarte '1

deute que tinch pendent ab tú.

Encara hi pensas?

Però si te '1 pagaré mes aviat del que 't creus

si m' ajudas com t' he dit.

M' arrivaràs à fer duptar!

Vols sururne del dupte? Vols tocar la evi-

dencia? Donchs, quan menos s' ho pensin,

fingeix un viatje... Quél.. una anada à Bar-
celona d' unas quantas horas, y quedat al

pis de dalt... al fondo del jardí-, y à poch de

qu i creguin fora, plaf!.. te Is presentas y
ja me 'n daràs rahó!

Però això fora una villanía.

Que 't treura la llana del clatell.. Rumíatho...

(\ra es 1' ocasió per arar à veurer à 1"

Isabel.)

(Ho faré... y desseguida!)

Vaja... Hasta luego. Ah! '1 jardiner m' ha

dit que 't dé> aquets dos rals. Ja t deurà dir

de qué son.
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ESCENA VIU

Mateixos, ALBERT luego BLANCA

Mentras conta 'Is cèntims, entra Albert foro
dreta y al veurer 'l sobfetodo de Pau sobre
una cadira, li tira gotas del contingut de una
empolleta.

Alb. (Aqui li veig '1 sobretodo. Ja ho veuràs si 't

sentiré de lluny!)

Pau Te., vés si hi ha cinquanta cèntims. Adios.

{Al girarse veu d Albert parat d últim terme.)

\A Albert.) (Va ja... alanta! y ojo!)

Alb. Descuidi! (Ara ray!)

(Aixis qu ha acabat de passar n Pau li ruxa

V esquena.)

Lluís Ah... ja es aquí 1' Albert? Veuràs que firma-
rem.

(Albert s' adelanta.)

Pau (Agafant y deixant 7 sobretodo.) (Pot ser enca-
ra m faria calor!... và!) (Mutis foro dreta.)

Lluís Dom las cartas.

Alb. Tinga. (Las hi dona de sobre la iaula.)

Lluís Las demés las farem demà. (Firma tres cartas.)

(Albert las clou.)

Alb. Com vulga!

Lluís (Serà una villania! però la cometeréper con-

fondrer al impertinent de 'n Pau!)

Alb. Las vol fe dur à 1' estanch?

Lluís No... Ja las portaré jo mateix. També tinch

de baixar à Barcelona per un altre assunto...

Alb. Ah!... se 'n và? (Ab dissimulat goig.)

Lluís Si... (M repugna lo que vaig à ler.)

Alb. (Aprofitarem V ocasió.)

Blan. {Segon terme esquerra.) Que destorbo?

Alb. (fclla!)

Lluís No, no. Ja pots passar. Mira... Ara me'n

jNò '* pot difj— f i
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vaig fins à Barcelona.

Blan. Ara?...

Alb. Que tardarà à tornar?

Lluís Veureu... fet y fet sempre passaran dugas

horas y mitxa ó tres. Fins à V hora de dinar.

Alb. (Bravo!...)

Blan. Vés... justament ara!

Lluís Veuràs... 1' home de negocis no pot fer may
lo que vol. {Agafant las cartas.) Albert... si

vinguessin aquells fondos...

Alb. Ja pot anarsen descansat. Jo no 'm mouré
d' aquí. Tindrà un dia magnífich. {Alegre.)

Lluís (Sembla que la meva anada V altgri!)

Alb. Miris... Ara 'm posaré a estendrer las lletras

de Sevilla.

Lluís Portam '1 sombrero noya.

Blan. Desseguida. ( Vd segon terme esquerra.)

Alb. Que no diguin! qu' un 1' anyora molt Bar-

celona!

Lluís (L' cor m fa un trip, trap!)

Alb. Jo fos de vostè agafaria '1 tramvia. 'S tarda

més, però es molt distret.

Lluís <Jo m' escamo!).

Blan. {Segon terme esquerra.) El sombrero...

Lluís Bueno!.. Ara una abrassada, perdihueta meva!

Blan. Adiós... Ten cutdado ab'l tren. (Abrassantse.)

Lluís No tingas pór Hasta luego \lbert.

Alb. Ah!... Passiobé. {Girantse y tornantse d posar

d' esquena al toro, escribint) (Aquesta ganga
m' ha sorprès.)

Blan No vols 1' abrich?

(Ja en e.l foro, A mitxa veu.)

Lluís (\gafaré .'1 sobretodo de 'n Pau... Sento qu'

hasta 's perfuma aquell ximple!)

Bun. ' No sento rés; estich molt encostipada!

Lluís Adios!

.Bx
;

an. Adios!



5" iornan à abrassar; vase Lluisforo dreta. Surt.

Blanca d la galeria y s' acosta d la barana.

A foch '5 treu un mocador y figura que salu-

da de llunv d Lluís. Albert s' aixeca cautelo-

sameni y s' acosta al foro, resolut. Blanca se

separa de la barana surt de la galeria y baixa

al prosceni.

Bueno! Aquesta situació es insostenible! No
pot ser!

Perquè vostè vol. Contentis ab 1' amistat

d' una verdadera germana; que ja vaig dirli

qu' era tot quant li podia oferir.

Però això, ja vostè sab qu' es impossible.
Vostè te fets juraments.

Qae 1' obediència al meu tio 'm va obligar à

quebrantar. Luego... n' he fet un altre al de-

vant de Deu; yàn aquest, Albert... primer

la mort que faltarhi.

Ets cruel!

Cumpleixo ab 1 meu deber.

Es dir, que vols desesperarme? Pretens que
busqui en '1 canó d' un revòlver la tranquili-

tat qu' un dia vas robarme!

Pel cel no digas això, Albert!

Quin remey 'm queda devant de la teva in-

comprensible resistència? Tú no m' has es-

timat may!
Sí... Albert, si... Jo t' he estimat mes que la

meva vida, quan podia dispossr del meu cor,

perquè era meu. Però avuy no 'm perte-

neix... No púch! No vuy estimarte com pre-

tens.

Blanca!... Blanca!...

(Vohnt agafarli la ma).

No 'm toqui sinó 'm retiro. Recordis de la

seva imprudenta carta que ja una vegada per

poch "m compromet: No vuígui tornar à las

andadas perquè allavorans renyiriam de

veras y cregui que 'm sabria greu. (Lluís ab
l sobretodo posat y es fica al armari.)
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Alb. Es que jo no puch conformarme ab la se

indiferència... (ojo que sento '1 mesch!) ]

seva indiferència, ío ra, no ho dupti, la mo
de don Liuis... d' aquest home digne!...

aquest industrial actiu, glòria de Catalun

y de fora de Catalunya.

Blan. (Qué redimoni enrahona!)

Alb. Ah!., senyora! La fidelitat conjugal es la r

presentació de las ditxas celestes sobre

terra! y la dona fiel es V àngel de la famili

Estimi al seu espòs sobre totas las cosas y i

s' escolti las frasses galantas de tants sedu

tors d' ofici que gosan en introduhir '1 cisn

à n' al seno de las familias honradas.

Blan. Albert!...

Alb. Deixim acabar senyora. (Mirant de rehulï

armari).

Blan. (Sí, si, la meva negativa 1' ha locatl

Albert!.,.

Alb Fésme '1 segon!)

Blan. Qué!
Alb. Vostè 'm dirà que 'm cuidi de mi... que

'm tinch de ficar allà hont no m demanan.
Ja ho sé... però 1' agrahiment al bon traci

que '1 seu marit 'm dispensa, m' obliga

senyalarli 'Is esculls que segurament ha d

trovar en '1 transcurs de la seva existència.

Blan. Y ara!. Que va de bó?

Alb Calla!) Per lo tant dech dirii...?

(Se sent plorar dins del armari)

.

Rlav. Qu' es aquet soroll?

^S' obra V armari y apareix Lluís plorant y

los brassos estesos.)

Alb D. Lluis!. (Ell!)

Blan. (Ja ho entench— 1' ha vist entrar!)

Alb. (Ha agafat '1 sobretodo del altre!. Sort

això!)

r-

u.:;
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ESCENA IX

Mateixos, lluís

AJbert... Blanca! Aquí! A!s meus brassos!

Has vingut à e^piarme!

Ha vingut à expia ros! Oh!
Perdoneurae!.. N' Pau n ha tingut la culpa!

Però me 'n alf gro perquè he sorprès las her-

mosas cualia^ d' aquest amich de 1' anima.

(Pobre Lluis!)

Escolta tel sempre! y creulo de tot quan te

diga. Ah! però no te V has heus ab cap in-

grat. .. Té., desde avuy formaràs part de la

societat Lluis Rifà y Companyia... Aqui
tens 1 borrador de i' escriptura. (Li donà).

D. Lluis!.. Això t-s massa. Jo no soch me-
reixedor.

Y tindràs T valor de seguir enganyantlo en-

cara?)

Suplicali B !anca!.. Oy que t' agradarà que
siguem socis?

Que consulti la seva conciencia!... Ell sabrà

si n' es digne.

Don Lluis... Banca! (agafantloshi las mans.)

Jo juro pel cel que li sabré correspondrer.

Gracias!

(Li prench la paraula!)

Bravo, Albert!

(Era una infàmia!)

(Se senten disparos de pistola lluyans).

Qué es això?

No son dsparos?

Deuhen ser cassadors dels que van cada dis-

sapte al Turó de Sant Pere Marti.

Ja m* havia espantat!

D' avuy endevant podràs sense consultarme



treure '1 diné que necessitis, sols carreganthc

al teu compte corrent.

Alb. Vostè 'm confon ab tanta bondat.

{JBnira com un llampech foro dreta en Pau; ve

sense sombrero y ab una sabata de menos y d
'

americana li falta una màniga; corra fins d la

candilejas cafent cast).

ESCENA X

Mateixos, Pau.

Blan. Jesús!

Alb. Qué!
Blan. Ay quin susto!

Lluís. Qu' es això?.. Pau!

Pau. Correu... cuiteu!.. Teniu un dòmino?.. Una
cartas!..

Lluís Y ara! per qué?
Pau. Per far veurer que 'ns estavam aquí tranquil

entretenintnos.

Lluís Però que ja t' has vist? Com vas?

Pau L' cafre del general!

Blan. L' tio?

Alb. (Qué li deu haver passat?)

Pau Fes que quedem sols.)

Lluís Feu '1 favor de sortir un rato.

Alb. Ab! prou... prou... Baxaré al jardí.

Blan. Jo me 'n entro al cuarto.

Lluís Es un moment.
Blan. Fassin... fassin. (Qué deu ser?)

(Entran Blanca segon terme esquerra. Alber

/oro id.



ESCENA XI

lluís pau

Lluís Bueno. Ja estem sols. Veyam qué t' ha pas-

sat... conta.

Pau Que quan avuy no he mort, no moriré pas

may.
Lluís Bueno... esplicat que 'm tens ab ànsia; enca-

ra que ja suposo de qué 's tracta.

Pau Figurat que 1' Hortènsia m' havia demanat
una entrevista per aquest dematí, y aprofi-

tant 1* ocasió d' anarsen aquell zulú à recó-

rrer las botigas de Sarrià buscant al compra-
dor de la ditxosa petaca, m' he presentat à 1'

altra torre y he pujat à veurer à 1' Hor-
tènsia.

Lluís Això no pot ser!., això s' ha d' acabar! vaja!

Pau Y tant com s' ha d' acabar!.. Que ja està aca-
bat, mira!

Lluís Aixís, ja t escoltaré ab mes gust.

Pau Donchs debía fer cinch minuts que hi era,

quan sentim la veu de D. Abelardo que à mi
m' ha semblat la d' un toro de Ripamilàn!

Es molt bàrbaro aquest home! 1* Hortènsia

s' ha quedat inmóvil.. No més ha tingut esma
per estendrer un bras y sényalarme una por-

teta hont hi ha una escala fosca que dona à

un costat de la casa; sényalarme ella la porta,

jo obriria, tirarme de cap escalas avall, y en-
trar la fiera à la plassa, ha sigut tot una cosa.

He arrivat al primer replà fent un quiebro

de rodillas y deixant en un pom de la bara-

na tot aquesta màniga que no sé pas com ha
sortit. Encare no he fet un moviment per

aixecarme, pim!... pam!... Ja m' he sentit

xiular dugas balas de revòlver à frech d'

orella.

Lluís Dimoni!



Pau

Lluís

Pau

Lluís

Pau

Lluís

Pau.

Salto d' una gambada V altre tram... pam!...

pim!... Allavors si que ja 'm volia deixà anar,

pensant ben bé que m' havia mort! però m'
he sentit la seva respiració al clatell y m' ha

semblat que m' havian nascut àlas als tor-

mellsdels peus!.. Faig un altre salt!., arrivo à

baix! surto à fora com un llampech, endu-
hentmen per devant un vol d' ànechs y ga-

llinas que m' assotan la cara y set ó vuyt ca-

bràs que no mes 'Is hi faltava un municipal

montat à cada una de ellas per semblà que
'm fessin escolta d' honor, y tots junts enfi-

lem la carretera com dimonis desencadenats!

ja m' he vist à salvo! però encara no havia

corregut vint metros precedit y voltat per

aquell axàm de bestiolas, quan altra volta,

pim!. pam!, pum!. Jo crech qu' aquell bàr-

bara duya tota la botiga de 'n Beristany a la

butxaca! En un moment m' he vút sol!...

Las cabràs tocant ab las pacxas à terra han
desaparegut à 1' horisó mentres gallinas y
ànechs s' han elevat igual que pardals, fins

que s' han perdut de vista fugint de las iràs

d aquel cafre que semblava que tirés ab al-

guna ametralladora! Perfí, cayent y alsantme

mil vegadas sota aquell foch granejat, he po-

gut posarme fora de rroarnvant com veus,

mitx descals, treyent un pam de llenga yab
no sé cuantas balas dintre i cos.

Vols dir?

Tú no sabs 'Is disparos que m' ha fet! Lo
qu es una dotsena las traj no, las tragino;

no hi posis cap dupte.

Veyam. (accstantsi).

No 'm toquis per Deu! Las balas no volen

seratormentadas.

Però t' ha reconegui?

No ho crech, perquè no més m cridava: lla-
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dre!.. assessino!... No he sentit que may m'
anomenés per Pau.

Y qué pensas fer ara?

De moment anarme à cambiar la roba, y des-

prés m' acompanyaràs à casa d' un metje per-

què *m registri.

Ja veus, home? Tot això t' ho podías haver

estalviat, primer de tot, no fent entrar '1 dupte

à l' animo del tio, ab la teva desatinada dela-

ció contra donya Hortènsia.

Ja tens rahó. Y k fe que jo n' era partidari

del «No s pot dir» en aquestos cassos. Però

tú vas comensar fentmen à mi la víctima.

Cregas que me 'n arrepenteixo... are fos à fer!

Es clar. home. Mira, ja jo he desistit de par-

larte més del gomós y la teva dona, y això

que sé de cert que 't faltan.

Altra vegada?

No... si ja no te 'n parlaré més... Si demà m'

en entomo à Girona, cas de que '1 metje

diga que puch empendre viatje.

Però vols dir que hi tens balas al cos?

No sigas tussut! Si me las sento!

Con que 'ns vols deixar?
Sí. .; si... Per xó .. vigilal à n' aquest Albert.

Però si acabo de fer ia proba que m' has dit

y l' he sorprès dant bons concells à la Blanca.

Bons concells?... En fi, arregleuse que jo ja

ho estich ben be d' arreglat! Me 'n entro à

cambiarme las sabatas y 1' americana y m'

acompanyaràs à la casa de socorro.

Prou, home, prou! (Entra Pau segon terme
dreta.)

ESCENA XII

LLUÍS, luegO BLANCA

Ja te rahó que no 's pot dir. Y si ell sàpigues

que la seva dona era ignocenta de !a falta que
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jo vareig imputarli per boca de ganso! però

,jqui hauria tingut valor de contradirse, quan
ella había desparescut sens que se 'n hagi

sapigut rés raay més... Ab 1 seu genit segur

que 'm fa assessinar! Perquè jo sé que sentia

una verdadera passió per la seva dona.

Blan. (foro esquerra.) Lluís... Son aquí 'Is tios.

Lluís Tots dos?

Blan. Si... ja han entrat à la galeria.

Lluís. Donchs vesten. (Mutis Blanca.)

(Foro dreta don Abetardo y donya Hortènsia)

ESCENA XIII

Mateixos d. abelardo y D.
a
hortensi\

Abel. Que Deu vos guart.

Lluís Deu lo guart tio. ^Com està tia? (Que raro!)

Abel. No li diguis t»a, perquè no te 'n es, ni te 'n

serà! Seu. (A Hortènsia.)

Hor. Seyém. (S* assenta al so/d.)

Abel. Tú no sabs lo qu' ha passat?

Lluís Si... ara ho deya aquí fora no sé qui...

Abel. Y sin embargo... ja veus quina calma tan

impròpia del meu caràcter! Donchs ara es

quan tothom ha de tremolar! Jo, indagaré

aquest seductor qui es... y que no 's librarà

com s' ha librat ara!

(Pau ja mudat s' queda treyenl el cap y es-

coltant.)

Pau (No m' ha conegut!)

Lluís (No V ha conegut!)

Abel. Li he fet més de trenta disparost

Pau (jBàrbaro!)

Lluís Dimontri!
Abel. Però eran càpsulas vuydas.

Pau Vuydasl
Lluís Ah!... vuydas?
Abel. No 'n tenia d' altras. Son las que uso per es-
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pantar als gats d' un veiii que sempre 'm sal-

tan al hort.

Lluís (Y això que se sentia las balas!)

Pau (Ay qu' estich content!)

Abel. Ara vinch à portar à n' aquesta al seu tio y
que 'n fassi lo que vulga.

Lluís (Al seu tio? No V entench.)

Pau (Ja he rebut!)

Abel. (Mirantla ab ràbia.) Tan recatada que sempre

s' ha mostrar ab mi, y ab 'Is altres, |anda sa-

lero!

Hob. Ni t* escolto.

Abel. Y com que he fet'l propòsit de tornarmen a

Mosquitos, t' porto '1 dot.

Lluís Home, tio...

Abel. Que no hi es don Pau!

Lluís Si... es allí... Pau... Pau!...

(Pau s' amaga v torna d sortir.)

Pau Qué hi ha? (Fentse 7' ignorant ,) Oh!... Don
Abelardo!

ESCENA XIV

Mateixos y angeleta

(Angeleta surt foro csquerta v s' dirigeix al

cuarto de 'n Pau.)
Abel. Deixim enllestir ab 'n Lluis que luego par-

larem.

Pau Com vulga. (Jo no me '1 encarrego.)

Lluís Angeleta.. à 1* Albert que vinga. (Lf

Angeleta

yase foro esquerra).

Abel. (Dantli un taló). Aqui tens un taló de dinou
mil duros.

Lluís L' tracte son vint.

ESCENA ÚLTIMA
Mateixos, albert, angeleta^ luego blanca

(Albert v Angeleta foro esquerra. AngelHa 's

fica segon terme dreta).
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Alb. Que demana?
Lluís Sí., qu* estendrà sun recibo.

Abel. Son dinou y un de prompte pago. Si t' ho

vaig escríurer y hasta m sembla que vas

contestarme estar conforme.

Lluís Jo? Porti '1 copiador, Albert. Vuy qu' es con-

venci. Per xó no renyirem.

Alb. L' copiador! {Dantlo d Lluis).

Lluís Vegi, vegi vostè mateix; es la úHima.
Hor. (Veyam si durarà gayre això )

(L' Albert obra l copiador y V entrega obert d

D. Abdardo).
Abel. {mirant sorprès). Quér

!

Lluís. No li deya?

Abeb. No... si no es això.. {Llegint). «Hortènsia...

abans de tot dech dirte ..»

Pau (Llampi, la meva cartal)

Abe. Que no 't pots figurar...

Hor. (Y are!)

Abel Qué dimoni diu això?
{Fregantse 'Is Ms\

Lluís {d Pau.) <:Qu' has fetr)

Pau Rés... la vaig ficar al copiador y sens pensar

vaig sentarmi à sobre.)

Abel. Ja veig.. Ira de Deu! «No 't pots figurar 1'

alegria que vaig experimentar al estrenyet

als meus brassos! Ah!.. Ja tinch al home!
Lluís. Fuig!) (a Pau).

Pau^ Calla, que crech que no es firmada.)

Abe. «Després d' ausencia tan llarga.» La firma..

la firma!.. {Girant un full). Pau. Picas. (Des-

animat).

Pau (Are sí!..)

Lluís (Tableau!)

Hor. (<jQu' ha fet aquell ximple!)

Abel. De vostè!., 'd Pau). Ja que 'm pensava tenir

al culpable!...

Pau. (Tens rahó que soch 1' oncle!)

Lluís (No ho entench!)
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Abel. Sent de vostè, ja no m' interesa.

(Segueix llegint).

Lluís M' esplicaràs...) (d l'au).

Pau Calla!)

Abel. «L' motiu d' escriuret es pera dirte que no

t' asseguro 1' hora que passaré à veurert.

Això dependirà... jqué!.. de lo que fassi '1

bèstia del general». A mi bèstia!

(A Albert y Hortènsia 'Is escapa 7 riurer).

Pau. Qué?.. No pot ser... veyaml

Abel. Miris... ben clar ho diu. jlra de Deu!...

Pau No home!, bèstia... veu? bèstia, sols que no

hi ha 1' accent... M' referia al bestià... à las

cabràs... lo que tassi '1 bestià. Com vaig sen-

tir à dir qu' estaban malaitas...

Abel. Ja estan millor.

(Angeleta segon terme dreta ab V americana de

'n Pau).

Ang. D. Pau .. qué se 'n ha de fer d' aquesta ame-
ricana!

Pau Rés!.. D' hont surt are!) (apuraf).

Ang. Es que ni la voldrà '1 drapayre.

Pau Ves!.. Treu ai xó! (d mitxaveu).

Abel. Veyam!. Llamp del cel!

Lluís (Adios!)

Aeel. Llavors es vostè... (ab furor).

Pau. Li diré!., escolti!

Abel. Armas! armas! Fins '1 seu tio! (Mirant d

Hortènsia).

Al. y Ll. Tio!

Alb. Qu' es bonich això!)

Hor. (Alsantse). Prou!., no vuy seguir passant per

lo que no soch, ni als ulls de vostès! Aquest

senyor no m' es tio! Aquest senyo es '1 meu
marit!

Pau. No!., no la creguin!

Tots L' seu marit!

(Blanca surt y s" adelanta pcch d poçh.)
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Blan. (m segon terme). (L' seu marit!)

Hob. Tú podràs resoldrer lo que tingas per convé -

nient. Però jo sortiré d' aquí ab '1 cap alt

sens altre carrech à la conciencia que '1 d'

haver fet promesas impossibles a n' aquest

pobre vell, obligada pel injust abandono en

que vas dexarme.

Pau Injust!

Lluís Si, injust! Y si abans no t'ho he declarat, ha

sigut per no arrostrar las tevas iràs, per ha-

ver sigut la causa inconcient de la vostra se-

paració.

Hor. Vostè?

Alb. Ja veu com no 1' enganyava?

Pau Y vols dir que '1 senyor Ricart?...

Hor. Beneyt!

Àng. D' això jo n'hi puch respondrer per haver

presenciat 'Is desprecis de donya Hortènsia.

àb^l. Vamos, don Pau! Es aquest un assunto en '1

cual J3 he sigut l'únich enganyat y perdono
1' engany. No cometi vostè ara una nova in-

justícia. (Juntantlos.)

Pau Isabel! {^gafanlhi una mà y corresponent ella

ab efussió.)

Lluís Jo també reclamo 'i perdó convensut de la

meva culpa y de que en aquets cassos s" ha d'

escoltar y callar com deya aquell.

Pau Y 'Is que no ho fassin aixi

sols lograran conseguí

propalar més la deshonra,

que en cuestións qu' afectin 1' honra,

fins la vritat .. no 's pot dir.

FI DE L\ COMEDU
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