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PERSONES

JOAN ROSANI, 56 anys.
JULIA, sa segona muller, 34 anys.
TOMMY, 27 anys. } Fills del seu
NENNELE, 22 anys. matrimoni.
MAXIM ROSANI, nebot seu, 34 anys.
DaNYA LAUFA.
DaNYA IRENE.
SENYORA LABLANCHE.
HELMER STRILE, pintor.
Un altre pintor.
Un senyor.

ANDREU. } S 'd
G . erVI ors.

ASPAR.
LLUCIA, antiga cambrera.
MARTA, cuinera.
Un groom.
Camalics.

primer



ACTE PRIMER

Sala fastuosa oberta (per una arcada que s pot
tancar am vidrieres corredices) a un hermosissim
menjador. Aquest està entapiçat de cuiro fosch
florejat d'or i parat am mobles de noguera esculp
turada. La sala està enteixinada am casetons de
caires daurats, i té les parets cobertes de tapiços.
La gran taula del menjador es plena de sacs de
mà i de rotllos de mantes, de paraigües i ombreles,
etcetera. A la sala, mobles inglesos delicadissims.
Damunt dels mobles, res. com a casa que quedarà
abandonada aviat. A mà dreta, dues portes: la
primera es la de la cambra den Joan; la segona, la
den Tommy. A mà esquerra, l'ultima es la d'en
trada usual, i la primera, la del dormitori de la
Nennele. El menjador sols tJ una porta a l'angl'
de la dreta de l'espectador,
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ESCENA I

LA NENNELE,LA LLUCJA J UN CAMALIC

(A l'aixecar-se I teló, tres camalics, carre
gats defato, atravessen del menjador a la porta
de sortida usual. En el menjador s'hi veu la
Llucia, que va i ve, carregada d'abrics, que
deixa damunt de la taula. La Nennele, a la
sala, abocada a una cònsola, està fent llista del
nombre de bultos de l'equipatge. De tant en
tant se sent un dringueig de campaneta rabiós
i impacient.)

NENNELE (als camalics). - Quants van?
UN CAMALIC. -Sis d'abaix i aquí tres, nou.

(Sen va.)
NENNELE. - LIucia.
LLUCIA. - Senyoreta.
NENNELE.-Quants baguls queden?
LLUCIA. - Tres de la senyora i dos del se-

nyoret.
NENNELE. -Ja estan a punt?
LLUCJA. - Ara he tancat el darrer bagul de la

senyora. Els del senyoret no ho sé.
NENNELE. - Quan vingui l·a tia Irene, crida

el papà desseguida.
LLUCIA. - Molt bé diu.
NENNELE. - Ont es el papà?
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LLUCIA.-No li sabria dir. Tot avui que roda
per casa. Veig que va i ve, que no s pot
estar quiet. Deu fer una hora que só entrat
a la seva cambra a dur-li I correu i l'he
trobat plantat davant del mirall teclejant
el vidre. Després ha baixat a la cotxeria, i
en acabat ha tornat a passar per aquL Que
encara no l'ha vist, vostè?

NENNELE. - Sí, clòna. Quan m'he llevat he
anat a donar-li I bon dia.

LLUCIA. - Figuri-s que a les cinc ja s'havia
tancat el seu bagul i que, arn tot i saber
que vindrien els camalics, ha volgut ajudar
¡'Andreu a baixar-lo. Jo li só demanat que
m'ho deixés fer a mi, però, cah 1 M'ha dit:
«Deixa·m fer, que m ve de gust». (Pausa,
i després, quasi plorant). Ai, senyoreta I
Pensar que d'aquí a una hora ...

NENNELE- Psitl Psitl (Gran repic de cam
paneta). Uil Però, qui toca així?

LCUCIA. - Deu ser el senyoret.

ESCENA II

LES MATEIXES I EN TOMMY

(En Tommy, desde lllindar de sa cambra,
en manegues de camisa, calça curta i mitges
de llana fins a genoll a estil d'alpinista.)

TOMMY. - Gaspar. Ont es en Gaspar?
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LLUCIA. - Es abaix, que ajuda a carregar.
TOMMY. - Fa mitja hora que I crido. Diga-h

que pugi a acabar de vestir-me.
NENNELE. - El papà l'ha enviat. Que no t

pots vestir tu sol?
TOMMY.-Sí, amb aquestes pressesl En aques

tes horesl
NENNELE.-Dos quarts de dèu són. Home, jo

m'he vestit a les sis i tota sola.
TOMMY. - Ah I La felicito. JA Ja Llucia.) Bé.

Deixa-I estar.
JULIA (desde la seva cambra). - Llucia.
LLUCIA.- Mana, senyora? (Entra a la cambt'a

d'on la criden.)
NENNELE.-Ja tens fet el teu equipatge?
TOMMY. - Sí, donya virtuts. El bagul gran

ja està llest. En Gaspar m'anava a tancar el
petit quan l'han cridat. He provat de tan·
car-lo jo, però que es cas: el tub no hi entra.

NENNELE. -I deixa-l, vèsl
TOMMY. - Tu diras si a Suissa no pendré

dutxa I Ah, no I Pobres, però no bruts.
(S'està nusant la corbata.)

NENNELE. - Deixa. (Li fa l nus.) Tommy;
d'aquí endavant, de criat i cambrera ten
faré jo.

TOMMY. - Digues que t divertirà això, veritat?
NENNELE. - No; però tampoc me moriré de

pena fent-t'ho.
TOMMY. - Tens raó. Són resolucions heroi

ques de primera hora. Mira: ara s prova...
Després, quan serem a l'extranger...
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(La L/ucía atrallessa de la cambra de la
Julia a la porta usual.)

NENNELE. - Que surts?
LLUCIA. - Vaig a dur aquestes cartes de la

senyora.
NENNELE. - Al correu?
LLUCIA. -No, a domicili.
NENNELE. - Ara?
LLUCIA.-Ja m'ha dit que prengui un cotxe.
NENNELE. - Vés, vés.
TOMMY. - Les derniel's adieux. (La L/ucia

surt.) Té, per tu. (Donant una moneda a la
Nennele.)

NENNELE. - Que m dones? Un marengo?
TOMMY. - La propina. Pren-ho. T'ho regalo.
NENNELE. - I tu?
TOMMY.- Ui I Jo 1Jo I (Com suposant que n té

molts.)
NENNELE. - AlIavors, gracies. Vés, vés a ves

tir-te depressa. (En Tommy lla per obeir.)
Ah I Escolta: després torna, que hem de
parlar un xic tu i jo.

TOMMY. - Tinc de fer el rotllo d'abrics.
NENNELE.-Porta·ls aquí i t'ajudaré. Ho vols?
TOMMY. - Ja ho crecl Vaig, vaig.

(Sen va a la sella cambra. Tornen els
camalics, 4escarregats.)

NENNELE (als camalics).-Per aquí, per aquí.
(Truca a la porta de la Julia.)

JULIA (de dins estant). - Qui hi ha?
NENNELE. - Aquests homes, que vénen pels

baguls, poden entrar?
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JULIA (de dins). - Que entrin, que entrin.

ESCENA III

LA NENNELE I L'ANDREU

(L'Andreu, sense llureia, ve del fons del
menjado/' portant un manat de claus.)

ANDREU.-Aquí té les claus del nostre dormi
tori, de la cuina i del nostre menjador.

NENNELE.-Ha resseguit ben bé vostè mateix
tots els dormitoris del servei? No hi queda
re?

ANDREu.-Re de cap criat. Ho he tancat tot.
NENNELE. - Molt bé. Les claus fiqui.les al

calaix de l'aparador gran del menjador. Al
calaix de la dreta n'hi trobarà d'altres. Hi
h~ posat cartellets?

ANDREU.-Sí, senyoreta. Tot ho he repassat;
tot està corrent.

NENNELE. - Divinament, doncs.
ANDREu.-Se li ofereix re més de mi?
NENNELE. - No. Ja pot anar-sen.

(Els camalics atravessen carregats am
baguls.)
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ESCENA IV

LA NENNELE ¡ EN TOMMY

IJ

(Entra en Tommy, amb un porta.mantes,
un plaid i un pardessus clar. Ho tira tot al
sofà.)

TOMMY.-Aíxí. Espera-Ol. (Se n'entorna.)
NEN.NELE.-No portis masses coses, eh?
TOMMY (desde dins). - Lo necessari. (Torna

a venir carregat de roba i dues raq uetes de
tennis.) Aquí ho tens tot. Què vols?

NENNELE.-Res. Però necessito estar un mo
ment amb una persona que m'entengui.
Vet-ho-aquí. Amb el papà haig de fer el cor
fort. La mamà no es la nostra mare! Fa
tres hores que estic donant disposicions
que m semblen mortuories, com si enter
rés la nostra casa. I, després, després ...

TOMMY. - Com te deixes abatre 1
NENNELE. -Abatre, no; però sl afligir-me.

Pot ser de menos? He deixat el meu quarto
per no entrar-hi mai més. He tancat la
finestra, he barrat els finestrons, i al veure
ho tot tant fosc, he perdut l'esma. He arri
bat a sentir por quan ne sortia. Me semblava
veure-m morta en el llit. Hi deixava morta
tota la meva joventut, la flor de la vida.
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TOMMY (encenent un cigarret). - Pobra Nen
nelel

NENNELE.-Hi vindran extranys i tot serà
d'ells... les parets, els mobles, les tapice
ries. Sabs què he escrit al marc de la
finestra? Hi he escrit: «Qualsevol que
siguis, tu, el qui ocupi aquesta alcova, ma·
lehit siguis. NENNELE».

TOMMY.-Ohl Aixi si que no hi haurà pas
qui compri la casa I

NENNELE. - Com? Creus que... ?
(Extén el porta-mantes damunt de la

taula.)
TOMMY (rient). - No, no, no. Ja pots viure

tranquila. Vès si jo fóra capaç de ficar-me
dins d'una alcova embruixada per tul Po
bra Ninni, Nenné o Nennele I Tant jove i
tant venjativa I Veus com no convé posar
amor als béns terrenals?

NENNELE.-Ohl No es pas la pobresa loque
m'espanta, ho sents?

TOMMY. - Però...
NENNELE.-No, no. Mira: ja ho he dit al

papà. (Plegant la funda.) Jo daré lliçons
d'inglès. A Ginebra bé trobaré...

TOMMY. - Ei I Què fas? Les mànigues se
dobleguen endins. (Ell les plega.) Així. I
jo donaré lliçons de tennis. Ara I faldó
damunt.

NENNELE. - Així?
TOMMY. - SI. Pobra de tu si m matxuques

aquest gabant No sabs que es un model
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de Londres? Ah I I la mamà pintarà a
l'aquarela I lago i el castell de Chi\lon. I
venda segura.

NENNELE. - Ahir ja va fer provisió de colors.
TOMMY. - Quins diners més ben gastats I
NENNELE. -Aquest mati han vingut a co-

brar·los.
TOMMY.-No ls havia pagat, eh?
NENNELE.-No. Però I botiguer, que, com tot

hom, ha sabut que marxavem, ha vingut
corrents, usant, per cert, un to que ... Oh I

TOMMY. - I la mamà?
NENNELE. - Ella? No ha sortit del quarto.

U he tingut de parlar per l'escletxa, i ha
respost que ja pensava enviar·hi abans de
marxar. Però l'altre baladrejava, i he tingut
de dar·li vuitanta lires.

TOMMY.-Tu?
NENNELE. -Jo. Oh I I a la guantera altres

tantes, i seixanta al perfumista t tot de
provisions d'aquests dies. Ara sl que, fòra
del teu marengo, no m queda quasi bé re.
Si ve algú més, l'hauré d'endossar al papà.

TOMMY. - Es clar. Però has fet bé, perquè I
papà, en aquests moments. ha d'estar molt
escurat.

NENNELE. -Tant recomanat com ens tenia
que 11 presentessim els comptes a temps
per no deixar cues I

TOMMY. - Es clar. Els petits deutes s'han de
pagar.

NENNELE. - Oh I I els grossos també.
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TOMMY. - S'entén. Però es que ls petits en
cara tenen un espinguet més fort.

NENNELE. - Conta·m'hol Tota aquella gent
m'escoltava amb una desconfiança I Se
miraven aquests mobles, aquest luxe,amb
un aire d'ironia/No hi volen creure en la
rulna.

TOMMy.-No, eh?
NENNELE (agafant el feix de raquetes).-Les

raquetes t'emportes?
TOMMY.-Bahl
NENNELE. - Per fer-ne què?
TOMMY.-Ai·ail Que no ho sabs que Ginebra

es el camp de les meves victories? Que
soc soci honorari de l'Helvetic Club? Que
allí, ara dos anys, vaig ser vencedor del
concurs internacional de tennis?

NENNELE.-Quins altres temps aquellsl (Va
per incloure les raquetes en l'envol/ori.)

TOMMY, - Què hi ha de diferent? Que no
som tant rics? Què fas?

NENNELE. - Hi embolico les raquetes.
TOMMY. - No, no, a fòra, a fòra, sota les cor·

retges, que s vegin.
NENNELE. - Es a dir que tu tampoc creus

que hem quedat pobres?
TOMMY. -Segons i com.
NENNELE. - Aquell negociant de colors deia

que I diner ve a ser com l'oli, que qui més
ne remena més els dits se n'unta. Ja pots
pensar arn ¡'intenció que ho deia.

TOMMY. - I què? Quin mal hi hauria?
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NENNELE. - Llavors la nostra pobresa seria
fingida. I, si no hi hagués cap mal, per
què fingir-la?

TOMMY. - Vaja: tu ja t'imagines la miseria
més negra; un mal jaç dalt d'una golfa;
les senyores de les Conferencies, vestides
de beates, portant-nos una flaçada per tOta
la familia.

NENNELE. - Escolta: ahir, la Llucia deia al
papà que se l'endugués arn nosaltres, que
s'aconsola de servir-nos de franc, i el papà,
amb els ulls plens de lIagrimes, això jo ho
vaig veure, sabs què li va respondre? Que
moltes gracies, però que ls seus recursos
no li permeten endur-se-la.

TOMMY.-Són coses d'aquelles que ...
NENNELE. - Creus que fingia?
TOMMY. - Que vols que t digui I Crec que ha

de tenir molt més sentit practic de la vida
l'home que s'ha passat quaranta anys d'ella
treballant sempre del matí al vespre, que
no pas nosaltres, els que hem viscut no
més que per la distinció i la contemplació
de la bellesa. Els nostres sentiments tenen
l'elevació de les coses inutils. Nosaltres
representem una humanitat superior. La
realitat, Nennele, no es per tu ni per mi.

NENNELE. - Però tu estas disposat a accep
tar-ne ls beneficis, eh?

TOMMY.-Jo aprofito lo que trobo.
NENNELE. - Vés, que m faries desitjar la mi

seria.
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TOMMy.-Qüestió de gustos. Per lo demés, te

juro que no n sé re.
NENNELE. - Doncs no malpensis.
TOMMy.-Ah! Vols que no pensi mali' Ja està

dit: no penso mal.
NENNELE.-EeèhIAm tu nos pot parlar arn

formalitat. Ajuda-m a extrènyer les cor·

retges.
TOMMY. - l, doncs, la pobra L1ucia venia de

franc, dius?
NENNELE. - Es l'unica a qui goso encara

tractar de tu. Els criats vestits com l'altra

gent me fan respecte.
TOMMY. - Doncs, a mi no. Mira: en Gaspar

avui m'ha comparegut al quarto vestit amb

un tout de même de q uadrets que jo duia

l'any passat... i am bòtes rosses, i cah 1 No

l'has vist tu i'
NENNELE. - No m'hi he fixat.
TOMMY. - Afaitat com va, sem blava un gent

/eman.
NENNELR.-Ho crec ben bé.
TOMMY. - Ja t'asseguro jo que té uns aires

molt més senyors que I nostre cos! Maxim,

aquell salvador que ns ha caigut del cel.

(A mh ironia.)
NENNELE. - Es tant facil!
TOMMY. - I pensar que an en Maxim, allà

dalt, el tindrem sempre entre peus!

NENNELE. - Pitjor: que ell ens tindrà entre
peus a nosaltres.

TOMMY. - Tant ben calçat com va! Te recor-
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des de les botines tant llampants que duia?
NENNELE. - I aquella ermilla? Tot per fer

cop, sabs?
TOMMY. - Ja es ben despreocupat.
NENNELE. - I resolut.
TOMMY. - I manifasser.
NENNELE.-Ohl I pr~sumit.
TOMMY. -Se deurà voler casar arn tu.
NENNELE.-Bé: l'enviarem a passeig.
TOMMY. - Mira que oferir al seu oncle un

sou de duescentes cinquanta lires al mes I
NENNELE. - I tal! Jo no sé 1 papà com va

acceptar-ho.
TOMMY. -Sort que hi seré jo, allf.
NENNELE. -Sí, Tommy. Sort que t tindrem

a tu. Mira: estava amainada, amainada, i
ara ja estic tranquila.

TOMMy.-OhI Deixa-m fer. Ja ho veuras.
(En Gaspar apareixent pel recibidor,

vestit de quadrets.) .
NENNELE. -Aguf tens en Gaspar.
TOMMY. - Ditxosos ulls!
GASPAR. - Era abaix al portal, que ...
TOMMY (a la Nennele).-Mira si no sembla un

senyor.
GASPAR. - Se li ofereix alguna cosa?
TOMMY. - Si no estic trascordat, falta ficar

encara I tub a la meva canastra.
GASPAR. -Ara hi vaig.
TOMMY. - Si m vol fer el favor ...

(En Gaspar sen va cap a la cambra den
Tommy. i a l'anat'·lo aquest a seguir:)
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NENNELE.- Tommy, tot rient, rient, te n'has
sabut sortir bé; però, i el tu? No l'he pas
sentit.

TOMMY. -Temia que mel tornés. (Sen va.)

ESCENA V

LA NENNELE, L'ANDREU, I DESPRÉS

LA SENYORA LABLANCHE AMB UNA APRENENTA;

DESPRÉS, LA JULIA

ANDREU. - Senyoreta: hi ha la senyora La
blanche.

NENNELE. - La modista? Què vol?
ANDREU. - Demana la senyora. Ve arn l'apre-

nenta, que duu una capsa.
NENNELE.-Ai, Déu meu! No li ha dit que...?
ANDREU. - Sí li he dit, però insisteix.
NENNELE.-Miri si I papà es al seu quarto.
ANDREU.-No hi es. L'he vist, fa poc, enrao-

nant amb el jardiner. Vol que I cridi?
NENNELE. - No, no. Aont es, diu?
ANDREU. - A l'hivernacle.
NENNELE. - Faci-la entrar.

(L'Andreu obeeix. Entra la senyora La·
blanche. L'aprenenta deixa la capsa damunt
d'una cadira immediata a la porta i es queda
plantada allí.)

NENNELE (a l'Andreu). -Cridi la senyora.
(Aquell ho ja i sen va.)
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LABLANCHE. - Déu la guard, senyoreta.
NENNELE. - Déu la guard. La mamà ve des

seguida. (Passa al menjador.)
JULIA (sortint de la seva cambra amb un her

mós vestit de viatge).-Ens troba de marxa,
senyora Lablanche.

LABLANCHE.-La senyora Altobini m'ho deia
ahir vespre. Per això m'he escarraçat a
fer-li acabar el vestit. Les noies hi han tre
ballat tota la nit passada.

JULIA. - Li agraeixo, però no duia pressa.
Fins li estava escrivint. Un dol imprevist...

LABLANCHE. - Quina Ilastima I
JULIA. - Anava a demanar-li que d'aquest

vestit ne disposés.
LABLANCHE. - Si m'ho hagués dit dos o tres

dies abans ...
JULIA. - Té raó. Men vaig descuidar. Però,

tornant a la nostra: ara no sabria ni com
emportar-mel. No l'esperava tant aviat.

LABLANCHE.-Ja; més, com que més tard no
l'hauria trobada ...

JULIA.-Bé, bé: me l'enviarà.
LABLANCHE. - Com vostè vulga. (A l'apre

nenta.) Ja ten pots anar, noia. (La nena
sen va, deixant la capsa.) No: pren la capsa,
dòna. (La nena obeeix.)

JULIA. - Ja li enviaré la direcció.
LABLANCHE. - 1. .. aquell comptet?
JULIA. - Ah I Enviï-mel amb el vestit.
LABLANcHE.-Perdoni si soc pesada, però no

puc esperar tant.
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(La Nennele sen va tota resolta del fons
del menjador.)

JULIA. - En aquest moment ...
LABLANCHE. - No s tracta pas d'una gran

suma: mil trescentes lires.
JULIA.-Però en el moment de marxarl Aques

tes coses no s fan I AI cap.d'avall se tracta
no més d'un compte de fa tres mesos.
I jo mai li he fet perdre un centim a
vostè.

LABLANCHE.-Es veritat; però no voldria que
ara comencés. Vostè sab molt bé que no
sen va pas a fer un viatge de recreu, ni al
camp. El senyor Rosani ha fet suspensió
de pagos. Si jo ho hagués sabut abans,
ja m'hauria basquejat; però no ho vaig
saber fins ahir vespre. Soc una industriala,
tinc familia, i haig de vetllar pels meus
interessos, Si vostè vol que n parli amb el
seu senyor...

JULlA. - No, no, no.
LABLANCHE. - Una mica de vergonya aviat

està passada, senyora.
JULlA. ~No, no. (L'emprèn cap a la seva

cambra, però s repensa i acaba per trucar
a la den Tommy.) Se pot entrar, Tommy?

TOMMY (desde dins).-Un moment, i surto.
JULIA (a la Lablanche). - Deixem-ho en mil.

I aq uell vestit sel queda.
LABLANCHE. - Vaja: li posaré a mil cent.
JULlA. - No més cent lires de rebaixa?
LABLANCHE. - Massa faig.
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JULIA. - Quedem en que mil lires: ni un
centim més.

(Entra en Tommy.)

ESCENA VI

LES MATEIXES I EN TOMMY

JULIA (prenent-lo apart). - Dóna-m cinc
centes lires. Ja sé que les tens. Són per un
compte que m vaig descuidar de donar al
teu pare. Si li presentés ara, hi hauria lla
grimes. Es un compte de mil lires. Ja tinc
les altres cinccentes jo.

TOMMY. -I no n tens més?
JULIA. - Més I Gracies que hi arribi I
TOMMY (incredol i mofeta). - Mamà...
JULIA. - D'on vols que ho tregui? Vaja, aju

da-m, per Oéu I
TOMMY. - Me jugaria qualsevol cosa que m

fas la patota.
JULIA. - Per lo més sagrat te juro que no.

Vaja, no siguis dolent: dóna-me·les.
TOMMY. - Vinguen les teves cinccentes.
JULIA. - Gracies. Vaig a \:luscar-Ies.
TOMMY (posant-se a xiular tot baixet, bambo

lejant sobre una cama; després, mirant-se
la modista, i apart:). - Déu n'hi dól (Treu
un cigarret i l'encén.) Es vostè que vesteix
a la Ricchetti?



LABLANCHE. -La cantant? Sí, senyor.
TOMMY. - La felicito. Ahir vespre duia un

vestidet floreal, preciós.
LABLANCHE. -- Un seda malva?
TOMMY.-JUSt.
LABLANCHE. - Es'tant bufona I
TOMMY. - Quaranta centimetres de cintura.
LABLANCHE . ...:.. Vostè la deu ajudar a vestir.
TOMMY. -Jo? S'enganya I AI contrari.
JULIA (tornant un xic apurada, amb un bitllet

de mil, que voldria amagar an en Tommy.)
Vinguen.

TOMMY.- Oh I M'has de tornar el cambi. No
tinc sinó bitllets de mil.

JULIA (contrariada). -- Què dius?-
TOMM\'. - Lo que sents. I de la meva mareta

no men fio prou. Toquem i toquem.
JULIA (apurada). - Es que... no puc...
TOMMY (rient). - Ah I Tu, també? Mireu

l'avarota I Fins tu surts arn b un bitllet de
mil? «Per lo més sagrat te juro que no!»
Bé, doncs: ara, paga amb el teu bitllet.
Així que jo hagi carn biat te daré la meva
part .

.TULIA. -- Paraula?
TOMMY..•- Paraula de cavall~r.

JULIA (a la modista). - Tingui, madam.
LABLANCHE.-Gracies. Aon li firmaré I rebut?
JULIA (veient tots els mobles pelats).-Per aquí

no hi ha res.
TOMMY. - Allí, a la cònsola.
LABLANCHE (s'hi acosta,jirma i ho entrega a



Com les fulles 25

la Julia).-Tingui, senyora. Ja ho veu: lo
que vostè ha volgut.

ESCENA VII

ELS MATEIXOS l EN JOAN

JOAN (sortint del recibidor, a la modista).
Perdoni-m si l'he feta esperar. Vostè té un
compte per mi?

LABLANCHE. - Ara mateix vinc de firmar el
rebut.

JOAN. - Ahl Està bé.
LABLANCHE. - Feliç viatge, senyora.
JULIA. - Passi-ho bé.

(La Lablanche sen va.)
JOAN (a la Julia). - Ahir vas demanar-me

vuitanta lires per comprar colors. Té vaig
demanar que no fessis gastos, te vaig dir
que tot just me quedna lo indispensable.
Vas insistir, jurant-me que no tenies ni un
centim. Jo m sentia humiliat. Vas insistir
tan t, que a la fi vaig dar· te-les.

TOMMY (apart). - Ai I Ai I Ai I
JOAN.-Quanpuja aquest compte?
JULIA.-Ohl Poc.. poca cosa ...
JOAN. - Deixa-mel veure.
JULIA.- Ho he demanat al noi i ell ha pagat.

Per una futesa no he volgut destorbar-te.
JOAN.-Bé, deixa-mel veure. (Li pren i ellle-
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geix. An en Tommy.) Tu has pagat mil
lires?

TO:l1MY. - La meitat, la meitat.
JOAN.-Tu també graneges, eh?
TOMMY. - Que he fet mal de pagar?
JOAN. - No. Has ,fet molt bé. Els diners que

té la meva dòna ls ha rebut de mi. Eren
fruit de les economies de la casa, greu me
sab haverla-n de privar; més de totes ma
neres són de la casa; però ls teus, no. Jo
no tels he dat. Fa dos mesos que, veient
venir la ruína, i disgustant-me la teva con
ducta, va~ t"ancaNe la meva bossa. Doncs,
com que són Jeus, tels torno.

TOMMY. -Papà¡H ara I
JOAN.- Vuie¡ue ls prenguis. (Deixa un bitllet

damunt de la" taula). I si t dol pendre-Is,
estaran ben colocats. Guarda-Is: pot-ser
algun dia ...

TOMMY. - Vaig,estar de vena al joc, i el mes
passat vaig.guanyar dotze mil lires.

JOAN. '- Ho vaig saber. Mentres jo bregava
arn les engunies del daltabaix, tu t passaves
la nit ala timba.

TOMMY.- A la timba 1 No, senyor: al Casino.
JOAN. - Vas guanyar vuit mil lires en una

nit. Ho vaig saber al matí següent, el ma
teix dia que jo reunia ls meus acreedors.
Te vaig cridar al meu despaig, te vaig dir
lo que m passava. No vaig voler començar
renyant te, per no descobrir te lo que jo
sabia. Esperava de tu un crit generós I No
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vas badar boca I Me van caure les ales del
cor. (Pausa). I tu no ets avariciós. (Am
dolor.) Ja m figuro lo que t penses. ISilenci;
despr'és, mudant de to, a tots dos.) Dintre
pocs moments tindrem aquíen Maxim. Ha
d'haver arribat aquest matí, i, entén·ho
bé, vindrà arn nosaltres. Sé que no ha
caigut en gracia, ni tant sols a la Nennele.
I es comprèn. He dit ja a la Nennele lo
que fa al cas i ara us dic a tots dos que no
admeto males cares.

1'OMMY. - Si jo mai he ...
JOAN.-En Maxim es un prop-parent i l'unica

persona que m'ha donat la mà en aquests
moments de borrasca. Feia molts anys que
no I veia, sempre ha viscut corrent món
per treballar, i, sense cridar-lo, ha corregut
a socorre·m. Sense ell, i que t serveixi de
norma, Tommy, sense ell, no sé pas què
seria de nosaltres. (Pausa i cambi de to.)
Una altra cosa. Passarem per Modana,
perquè, com antic conseller, les companyies
ens donen passatge de franc. Ens convé,
doncs, utilisar tant troç com poguem
de Iinies italianes. Per la mateixa raó,
d'aqui a Modana anirem en primera. Però
us ad verteixo que després ens tocarà passar
a segona. (An en Tommy.) Me sab greu
pel teu knickerbockers, però aq ueix vestit
tant bonic sen veurà d'altres i haurà d'a
vesar-s'hi. Sortirem de casa d'aquí mitja
hora. Espero que sereu puntuals.
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TOMMY. - Has acabat? Ja sabs que m'has
tractat com a un enemic, papà?

JOAN (impulsivament agafa' cap del seu fill
entre ses mans i li besa I front. Empassant-se
les llagrimes) .......T'he vist créixer en aq uesta
casa. No ns enternim. Déu te faci bo. (Fuig
cap a la seva cambra, i després, guaitant:)
Ha vingut la meva germana?

TOMMY. - La tia Irene? No.
JOAN. - Quan vingui, aviseu-me.

ESCENA VIII

LA ]ULIA, EN TOMMY,
J DESPRÉS LA NENNELE, I MÉS TARD LA LLUCIA

JULJA. - Compadim-lo: com té I cap! Si ha
gués seguit els meus consells, això no
hauria passat.

TOMMY. - Els teus consells?
JULIA. - Ja m'entenc jo. Al menos li hauria

estai viat aq uest gasto.
TOMMY.-Oh! Tants n'hi hauries estalviat, tu!

Si la madam no corre, Ja no t'atrapa mai
més, eh?

JULIA. - Tants n'hi he donat ja I No venia
pas d'aquest bitllet.

TOMMY.-Ahl Ara ja sabs que no es meu.
M'he deixat dar la sumanda en obsequi
teu, entens?
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JULIA (prenent el bitllet). - Bé, bé: estem en
paus. Ja I guardaré per si de cas. Quan el
necessitis, el trobaras a punt.

TOMMY.-Qui n dubtal
JULIA. - Dotze mil lires vas guanyar? Tu no

més m'havies dit sis.
TOMMY. - De sis ja me n'has demanat cinc

centes. Si t dic dotze, me n'hauries pidolat
mil. Ademés, que la major part qui sab
on paren. Jo també tenia ls meus comptes
pendents.

JULIA. -Quina vergonya I
TOMMY. - Vergonya d'haver pagat lo que

devia?
JULIA. - D'haver jugat.
TOMMy.-Ja volia dir jol Un xic de morall

(La Nennele compareix pel jons del
menjador.)

JULIA. - Vine aquí, vine aquí. Es a dir que
has anat avisar el papà, eh?

NENNELE. - Sí.
JULIA.- Un acte bonicl Fer d'espietal
TOMMY (interposant-se a la Nennele). - Calla.

(Entra pel recibidor la Llucia amb una
esquela, que entrega a la Julia. Aquesta la
p"en, l'obre i la llegeix a corre·cuita. Men
trestant en Tommy diu a la Nennele:)

TOMMY. - I no penses que ja hi era jo per tu,
aquí? Tu mtens per dolent, però ...

NENNELE. - Per què dius això?
TOMMY. - Perquè es veritat.
JULIA. - Ha fet a mans les meves cartes?
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LLUCIA. - Com que I senyor conde encara
dormia, la d'ell l'he entregada a la seva
cambrera. Al senyor Sarzana l'he trobat
per l'escala i m'ha dit que aniria a l'estació.
Don Miquel ha sortit ell mateix al recibidor
per entregar-me aquesta. M'ha preguntat
a quina hora marxaven, i anirà a l'estació
també.

JULIA. - M'hi portarà flors?
LLUCIA. -Ja són aquí. El seu criat ha vingut

arn mi portant-les.
JULIA. - Ah I Entri-les, doncs.

(La Llucia surt depressa i la Julia relle
geix la carta.)

TOMMY (baixet a la Nennele). - Faltaven flors
per aq uest viatge!

NENNELE (baixet an en Tommy). - Bonic
viatge per enramar-lo I

(La Uucia torna amb el ram.)
JULIA (prenent-les). - Ai, que boniques, que

boniques!
NENNELE. - Mamà: podem tancar el teu

quarto?
Jur.IA. - Sí. Vingui, Llucia. (Entregant les

flors a la Nennele.) Té, guarda que no s
mustiguin. (La'Nennele tira 1ram al sofà.)
Què fas? Vaia una manera de...

NENNELE. - Aon vols que I posi?
JULIA (li d6na una mala mirada. A la Llucia).

Vingui arn mi.
LLUCIA (carinyosa a la Nennele, apart).

Senyoreta...
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JULIA. -Anem.
(L'una i l'altra se n'entren a la cambra.)

ESCENA IX

LA NENNELE, EN TOMMY,
I DESPRÉS L'ANDREU, I MÉS TARD EN MAXIM

NENNELE.-Bon dia per recordar-se d'aques
tes coses I

TOMMY. - Bé. Per anar-nos-en a Suissa no ns
hem de morir, perxò.

ANDREU (desde la pOt·ta). - Puc enviar en
Gaspar, amb els bagatges, a facturar?

TOMMY. - I la meva canastra?
ANDREU. - En Gaspar ja l'ha feta baixar per

l'escaleta.
NENNELE. - Envií-I, doncs.
ANDREU. -Sab que ha arribat el senyor Ro

sani. .. el nebot?
NENNELE. - En Maxim? Ont es?
ANDREU. -Ara mateix, de la finestra estant,

he vist que atravessava 1 jardí.
NENNELE.-Ja està a punt el cotxe?
ANDREU. - Ara enganxen.
MAXIM (desde la porta). - Bon dia.

(L'Andreu sen va.)
NENNELE. -Hola, Maxim. Quan has arribat?
MAXIM.-Aquest matí, a la set, amb el directe

de Buda-Pest. Bon dia, Tomas.
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TOMMY. - Ben vingut.
MAxIM.-També veniu vosaltres, eh?
TOMMy.-Que no estava convingut així?
MAXIM. - Dèu dies enrera, a l'entornar-men,

l'oncle encara estava dubtant si us pendria
amb ell; però,'ara, al veure ls bagatges, he
pensat que deveu venir tots.

NENNELE. - Masses, eh?
MAXIM.-Això mai. Millor, millor. I l'oncle?
TOMMY. - El cridaré. (Desde la porta corres-

ponent.) Papà: hi ha en Maxim.
MAXIM (a la Nennele).-I com està d'esperit?

Més animat?
NENNELE.-Psel Està més tranquilet.
MAXIM. - I tu?Que t sab greu venir?
NENNELE. - Ja voldria haver marxat.
MAXIM.-Això no es respondre. Te dol molt?
NENNELE. - No m voldria pas quedar.
MAXIM. - Una altra resposta arn que no m

respons. Ja ns coneixerem amb el temps.
Som cosins germans. ens tutegem, m'agra
deu tots dos; però, des que som al món,
tot lo més que ns haurem vist dues hores,
la setmana passada.

TOMMY. -Jo recordo haver-te vist quan no
més tenies dotze anys. Tu eres un ganapia,
alt com una perxa. Jo n tenia dèu i la
Nennele cinc.

MAXIM. - Jo, de ¡'Irene, no men recordo
gens.

NENNELE.-Ni jo tampoc de tu.
MAXIM. -Se comprèn. Den Tomas, sí. Te
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detestava perquè duies una corbata mésbonica que la meva.
NENNELE (mirant-lo). - I ara t revenges.MAXIM. - Arn les corbates? No t deu agradargaire aquesta corbata, eh?
NENNELE. - Per què? Trobo que combinabé arn tot lo demés.
MAXIM.- Vols dir que t deu desagradar tot elvestit. Però no I cambío.
TOMMY.-Tens raó, noi.

ESCENA X

ELS MATEIXOS l EN JOAN, l DESPRÉS L'ANDREU

JOAN (venint de la seva cambra). - Maxim IMAXIM. - Oncle I

(S'abracen.)JOAN.-Quin consol tenir-te aquí I (Als nois.)Ja esteu llestos vosaltres?
TOMMY. -A punt.
JOAN (a la Nennele).- Vès la mamà. (LaNennele va a buscar-la. An en Tommy.)I tu ressegueix tota la casa. Mira si totqueda tancat. Depresset, eh? (En Tommysen va. An en Maxim.) Has pogut despatxar totes les teves coses a Buda - Pest?MAXIM.- Divinament. He cedit la concessió,guanyant-hi i tot.
JOAN.-Quin greu me sab que per mi ...

3



J4 Giacosa

MAXIM.-Val més una sola empresa i esperar,
que no pas cent anant sempre com una
Ilençadora. Tu, aquí, has conseguit el con
veni. Ja vaig rebre I teu telegrama.

JOAN. - El dèficit es de vuitcehtes mil lires.
Cedeixo aquesta casa, de la que n donen ja
trescentes setanta mil. Els cavalls, els cot
xes, els mobles, comprenent-hi ls tapiços
i la biblioteca, s'han calculat en vuitanta
mil, i en cent mil la torra de Brianza, que
m'havia costat més de mig milió. Els acree
dors tocaran un setanta per cent. A mi no m
queda re. Sé que n Lauri, que era 1princi
pal acreedor, ha quedat tant sorprès de la
meva honradesa, que m'ha cali ficat de
beneit, textual, en plena bolsa; i un altre,
també amic meu i també acreedor satisfet,
un del gran món, parlant de lo molt que
he treballat tota la vida i de la meva pro
bitat, ha dit que soc un burro de carga,
també paraules textuals.

MAXIM. - Elegancia sportiva.
JOAN.-Aquest es el fruit que he recullit fòra

de casa. D'aquí dins ...
MAXIM. -Just... El teu cunyat?
JOAN.- Oh t D'aquest no n parlo. El meu cu

nyat, quan va veure les coses arranjades, va
enviar-me la meva germana ...

MAXIM. - La tia Irene, la recordo.
JOAN.-A portar-me dèu mil lires,
MAXIM (amb un pam de boca). - I crec que es

arxi-milionari!
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JOAN. -Set milions li fan.
MAXIM. - Ja. Es natural I
JOAN.-No diguis. Massa ha fet. Per altra

part, la meva germana va dir-me ahir
que aquest matí vindria a saludar la seva'
fillola, la Nennele, i ho deia amb intenció.
Suposo que li deurà dur alguns quartets.

MAXIM. - No s'oferia a tenir-te la familia in
terinament?

JOAN.- Sí. I jo quasi hauria acceptat per estar
més deslligat al buscar casa; però després ...

MAXIM. - De casa ja n'hem trobada. Ei, si
t'agrada, s'entén. M'ho va telegrafiar abans
d'ahir el primer dependent meu. Es una
caseta de pagès, suissa, però que ja ha estat
habitada per gent acomodada. Té dos
pisos, arn sis peces a cada un, una situació
preciosa, fòra ciutat, i amb un gran prat
davant. El propdetari ha comprat la torra
del costat i se n'hi ha anat a viure. El meu
dependent l'ha mig emparaulada per sis
centes lires l'any. Jo m quedaria dues peces
d'abaix, per establir-hi I teu despaig, i n'a
bonaria cent lires. Les altres cinc-centes
anirien a carrec teu. T'està bé?

JOAN. - Divinament.
MAXIM.-Ja veusque no t dic res per induir-té

a deixar la familia aqui. Comprenc que t
serveixi de consol tenir-la aviat am tu.

JOAN.,,-Oh I No es això. (Pausa; després, amb
accent dolorós.) Sabs per què no l'hi;deixo?
No men fio.
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MAXIM. - De qui no t fies?
JOAN.-Dels meus. Ah! Sí sabessis lo que ha

passat en aquesta casa un cop s'han vist a
la ruína I La meva dòna t sembla frívola i
buida, eh?

MAXIM. - Mai he dit que...
JOAN. - Va portar-me un advocat per induir

me a estafar els acreedors. Me proposava
contractes simulats per cessió de la torra ..•
volia vendre aquests tapiços d'amagat•.. i
quan li vaig dir que això seria la bancarrota
fraudulenta, la causa criminal. .. la presó...
sabs què m responia? Que arribarien tard,
perquè ns escaparíem a temps.

MAXIM.-Jal
JOAN.-I el meu fill, allò que la Julia m'acon

sellava de fer, està persuadit que ho hauré
fet. Encara aquest no sab ni cala prou, i no
m'ho hauria aconsellat, n'estic segur; però,
així, vagament, ell creu que no he deixat
d'amagar.me la guardiola, i s'hi avé. Ah! I
no es l'ofensa que m'infereix'a mi lo que
més me cou, no: es l'estat d'esperit que
això revela, l'amenaça de lo que vindrà.

MAXIM. - Oh! Per lo successiu ja hi serem
nosaltres.

JOAN.-Tu, pot-ser. Però, jo? Els he arruinats.
MAXIM. - El meu pare m va deixar sense un

clau a catorze anys, i el beneeixo.
JOAN. - No tinc autoritat. Soc un burro de

treball i res més. Tu no sabs lo que m'ha
costat aq uests dies ser rigorós. No ho podria
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aguantar. L'autoritat no l'havia exercida
mai. No ho creia necessari. La riquesa ho
embelleix tant tot! Soc un mal pare, Maxim,
creu-me.

MAXIM. - Altres aires, altres aires, i veuras.
TOMMY (desde /'anti-cambra).-No, no... Entri,

entri. Tindran molt gust en veure-la.
JOAN. -Ara despidosl

ESCENA XI

ELS MATEIXOS, EN TOMMY, DONYA LAURA,

DESPRÉS LA ]ULIA, I DESPRÉS LA NENNELE

I LA LLUCIA

TOMMY. - Papà: danya Laura.
LAURA.-No més a saludar-los, no més a

saludar-los.
JOAN. - Moltes gracies.
TOMMY (a Ja porta de la Julia). - Mamà,

Nennele.
LAURA.-No ls dic re, no vui dir re: me fa

massa pena. Perdo ls meus millors amics.
Quina tristesa! El qui sen va no nota I buid;
però ls que s queden ... No he pogut dor
mir en tota la nit. (La Julia entra). Julial
Filla meva! No més dos minuts: el temps
d'abraçar-te. (L'abraça.)

JULIA.-Que bona que ets!
LAURA.-I la Nennelei' (Aquesta entra arn la
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Llucia). Ah I Vine, vine, estimada! (L'a
braça). No ho puc dir 10 que perdo.

TOMMY. - l a mi I Jo també men vaig.
LAURA. - A vostè, la mà. Totes dues, vaja.

(En Tommy les hi besa, una darrera l'altra.)
JOAN (desde l'altre costat d'escena, an en Ma

xim).-Mira-tels. Mira la meva dòna. Mira
el meu fill. Que t sembla, si s donen compte
de la situació? Ah I Tu no ho sabs, tu no
ho sabsl (S'està assegut en el sofà, amb els
col:{es clavats als genolls i la testa a les mans.)

LAURA. - Passareu pel sant Gottard?
JULIA.-No: per Modana.
LAURA.-Quin pecatl El sant Gottard es tant

pintoresc I (A la Nennele). Tu no hi has
estat mai a Suissa?

NENNELE. -Mai.
MAXIM (sacudint carinyosament an en Joan).

- Coratge, oncle I
JOAN. -Ja ho veus. No ls coneixia. La culpa

es meva. Es que la prosperitat ens cega.
Ah I La gracia, l'elegancia, la cortesia..• i
que n'amaguen de coses! Ja veus, ja veus.
Deixar-los aquí? Haurien seguit una vida
de dissipació equívoca. Ah, noI Arn mi,
arn mi I l això bastés I

MAXIM. - Oh I Què dius, home?
JOAN. -Ja ho veuras. No són per resistir la

ventada: no tenen fibra. AI primer .buf del
vent cauen, rodolen.
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ESCENA XII

ELS MATEIXOS, L'ANDREU, I DESPRES

DONYA IRENE

J9

ANDREU (an en Joan).-EI cotxe està a punt.
JOAN (aixecant-se). - Es hora de marxar. (An

en Maxim.) No ha vingut. (Tots cuiten a
posar-se ls guarda-pols, a pendre ombreles
i bastons.)

LAURA. - Anirem a trobar-vas-hi.
TOMMY. - Prometi-ho. A consolar els des

terrats.
LAURA (an en Joan).-A vostè no més li dic

una cosa: dolent.
JULIA.- I les meves flors? Aon són les meves

flors?
(La Llucia posa I barret i el guarda

pols a la Nennele.)
NENNELl<..- No m perdies de vista, eh, pobra

Llucia? (Aquesta li pol besar la mà, plo
rant). Psit, psit I

IRENE (entrant).-Ah! Encara us atrapo.
JOAN. - La meva germana.
IRENE. - Tenia una por d'haver fet tardI

Hauria anat a l'estació ... però tinc por da
plorar massa. Hi trobareu el meu marit.
Nennele: te porto un xic de xacolata ... pel
camí.
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MAXIM. - Mira, mira! Quin regalo! Dóna·li
les gracies, dòna! D'això n dic tia I

IRENE (tota torbada). - Qui es aquest? Qui
es?

JOAN.- En Maxim, el nostre nebot.
IRENE. - I que ha crescut!
MAXIM. - De quan?
JOAN. - Depressa.
NENNELE. - Adéu, tia.
IRENE. - Vinc, vinc, baixo am vosaltres.
LAURA. -Tornareu aviat: el cor m'ho diu.

(Surten garlant pel recibidor. En Joan

sels mira.)
MAXIM (an en Joan).-No tinguis por: torna

rem a començar.
(La Llucia, a soles, cau a una butaca,

plorant. La Nennele torna corrent, abraça
la Llucia i li omple la cara de petons.)

LLUCIA. - Nennele t Nennelel
NENNELE (fugint). - Psit, psi t, psit!

TELÓ



ACTE SEGON

Sala sem;}lla sense esser miserable ni mal endre
çada. Poc alta. Parets i sostre de justa. A la mà
esquerra de l'espectador, unafinestra més ampla que
alta, arn tampes practicables. Ajòra, arbres a tocar.
Aljons, dues portes. La de mà esquerra dóna a una
petita anti-cambra, i d'alli a l'escala. Es l'usual. La
de mà dreta es la de la cambra de la Julia. Entremig
d'amdues, i arrambat a la paret, hi ha un tinell o
aparador amb einam de cuina als prestatges. A la
paret de mà dreta, i a primer terme, la porta del
dormitori de la Nennele, i, entre aquesta i l'angle,
una tauleta al-rambada. Al mig deia sala, una taula
rodona am cobre-taula. Una cadira de jonc llarga al
peu de la finestra. Cadires de justa.

ESCENA I

EN JOAN, LA NENNELE l EN TOMMY

(La Nennele està llegint a la taula del mig.
En Tommy, cama ací, cama allà d'una cadira
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immediata a la finestra, filma amb llnapipa
curta de fusta a l'inglesa. En Joan entra per
l'usllal.)

JOAN. -Nennele.
NENNELE. - Papà.
JOAN. - Ahir vespre m demana ves diners, i

vaig dir-te que m'ho recordessis aquest
matí.

NENN'ELE. - Sí, es cert j però no he gosat.
JOAN. - Per què? Ara m'ha vingut a la me

moria, i he pujat a portar-tels. (Li dóna
monedes.)

NENNELE. -'- Massa.
JOAN. - Cent francs. Ne tindras fins a fi de

mes.
NENNELE.-Més mels estimo de mica en mica.
JOAN. - La gran sumal
NENNELE.-No, però... Dels ultims que m

vas donar, me falten trenta lires i. ..
JOAN. - Te falten?
NENNELE.-Segons els meus comptes, hauria

de tenir encara trenta lires, que no les trobo.
JOAN. - Te deus haver descuidat d'apuntar

alguna partida.
NENNELE. - Ho hem de dir així I Bé que, re

pensant-hi... 1) ¡'hauré perduda... De totes
maneres, prefereixo demanar-ten de mica
en mica. Pren. Me queden dos marengos.

JOAN. - No, pren-ho tot. Ja aniras aprenent.
(An en Tommy.) T'avorreixes, eh, pobre
Tommy?
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TOMMY.-Com no, vagant per força?
JOAN. - Ten paciencia.
TOMMy.-Oh, síl Tu rai pots dir-ho, que estas

ocupat tot el dia.
JOAN.-Ja trobarem, home, ja trobarem. (Sen

va.)
NENNELE. - Ten tornes a baix? Mira que ja

fa quatre dies q uc no has sortir de casa.

JOAN. - Tinc feina.
NENNELF.. - Fas una cara de cansat!
JOAN.-No. Això, no. Mai m'havia trobat tant

bé com en aquests tres mesos que som aquí.

Ah! Avui es dijous: en Maxim ha de venir.

TOMMY (am to de qui n'estiga cansat). - Sí.

JOAN.-Bé: aqueixa tarda, quan ell s'entorni,

l'acompanyaré a l'estació. Estas contenta?

NENNELE. - Sí, papà.
(En Joan sen va.)

ESCENA II

LA NENNELE I EN TOMMY

TOMMY.-Es ben cert que per ell no hi ha ha

gut cap cambi. I, si de cas, amb avantatge.
Aqu1 treballa com treballava a Milan. Cap

impertinent. Aires bons de campinya. Sen
va al llit a les nou. Dorm. (A la seva ger
mana.) Què fas?

NENNELE. - Estudio.
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TOMMY.-No: si fins jo, arn cent mil lires de
renda, amb una bona torra a l'iriglesa, en
lloc d'aquesta caseta infeliç; fins jo mateix
m'estaria aquí de bona gana.

NENNELE.-Què t'ha d'importar la casa, si,
en obrint la finestra, tot lo que veus es tant
hermósl

TOMMY.-Oh! Es que a la mateixa bellesa cal
embellir-la La naturalesa es un artista in
complet. Aquí sota m'hi falta un parc arn
grans arbres per fer bonic. I una bona extesa
d'herba ben retallada. I entre l'arbreda un
Hermes solitari. I no veure la mamà, al
bell mig de l'esplanada, asseguda a l'inno
ble tamboret, amb el cavallet davant, a
punt d'escarnir amb el pinzell la bellesa de
les coses.

NENNELE. - Encara està pintant?
TOMMY. - Imperterrita. Ui I A hores d'ara ja

haurà tornat a rebrègar segurament per
cinquantessima vegada I seu Mont Blanc
de cotó fluix, i el seu cinq uantessim llac
d'aigua anissada.

NENNELE. - Que s'està sola?
TOMMY. -Si t sembla! I els seus dos germans

en art, aquells grans mestres? Els grans
crims mai se cometen sense comp/ices. Sinó
que I Mont Blanc deixa fer: ni se n'adona.
Mira-tels. Semblen figures de moviment
tots tres. Aixequen el cap com pardalets
que esperen la becada, se xuclen amb els
ulls un troç de paisatge, i cuiten a estra-
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fer-lo horriblement sobre la tela. No ls has
vist mai de prop, aque1ls dos?

NENNELE. - A l'un sl. El vellet. Ve aquí al
guna vegada.

TOMMY.-Sí: l'envien. De quant en quant, la
nostra enginyosa madrastra s recorda de
que s'ha deixat a casa un tubo de color, un
pinzell, el vano, i el vellet té de córrer. El
jove no s mou mai. I, allavores, el tercet
pictoric se converteix en duo contem
platiu.

NENNELE.-Que mossegós que estasI Què
tens?

TOMMY. - No re.
NENNELE. - Alguna ten passa.
TOMMY. - Desde quant te falta aquell diner?
NENNELE. -Quin diner?
TOMMY. - Les trenta lires que deies.
NENNELE. - D'abans d'ahir.
TOMMY. -Aont el guardes?
N ENNELE. - Allí, al calaix de la tauleta.
TOMMY. - No t creuras pas que t'ho demani

per aprofitar-men, eh?
NENNELE. - Tommy I
TOMMY (després de pensar-s'hi una mica).-

Si n necessités, ten demanaria.
N ENNELE. - Ne vols?
TOMMY. - Pobra Nennele I
NENNELE. - Però tu ja n tenies de teus.
TOMMY. - Temps passat. Passat pròxim; però

passat.
NENNELE.-Poquet serà I que puga dar-te;
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però, si n vols... Aniré retallant del so
brant. (Va per obrir el calaix.)

TOMMY (vencent la temptació).-Tanca, tanca.
I ten-ho sempre tancat en clau. Convé no
ind uir ningú a tem ptació. Els artistes tenen
flaq ueses. (Indicant jòra la finestra.)

NENNELE. - No pensis mal. No t'has con
vençut, digues, de que I papà no s'havia
amagat ni un centim?

TOMMY.-Si t sembla ...
NENNELE. - Te sab greu?
TOMMY. - Figura-t!
NENNELE.-Doncs, ara, prepara-t a sentir-me.
TOMMY. - A sentir què?
NENNELE. - Si he après. Si ho sé. Pren. (Li

dóna un llibre.) Segueix am la vista sense
preguntar. Comença aquL L'article.

TOMMY. - L'article l Tu estudies aquestes co-
ses?

NENNELE. - Les haig d'ensenyar; no les sé ...
TOMMY. - No sabs què es l'article?
NENNELE. -Apa, diga.m'ho tu.
TOMMY. - La, lo...
NENNELE. -Sabs que aquestes paraules són

articles; però no m sabries dir nèt i clar
què es l'article. I això encara; però... i l'ad
verbi, l'interjecció? .. Ah! ...

TOMMY. - Veiam.
NENNELE. - L'article es una parauleta que s

pot declinar.
TOMMY. - Declinable, diu.
NENNELE.- Ei I Jo no t recitaré la lliçó: no
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la vui dir al peu de la lletra. Vui estar

segura d'haver-la entesa. Es una paraula

que s pot declinar, i que, colocada davant
d'un nom, indica, determina ... Sí, vaja,

indica si aquest es masculí o femení, sin
gular o plural. Per exemple, el presseguer,
la poma. El es article de sexe masculí, per
què presseguel' es masculí.

ESCENA III

ELS MATEIXOS l EN MAXIM

(En Maxim entra per l'usual, deixa un cis

tellet damunt de la primera cadira i es pam,

escoltant, sense esser vist pels altres dos.)

NENNELE (continuant).- I la es article de
sexe...

TOMMY. - No s diu sexe: se diu gènero. Sexe
es una paraula de mal gust.

NENNELE. - De gènero femení.
MAXIM. - Que diable esteu fentr
NENNELE. -Ai, tu eres aquir Estudio la

gramalica per ensenyar l'inglès.
MAXI~. - L'ensenyes en italiàr
NENNELE. - No: en francès.
MAXIM. - I per ensenyar !'inglès en francès

estudies la gramatica italiana?
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NENNELE.-Perquè de parlar-lo ja n sé: lo
que m falta són els elements. Saber què
són totes aquelles coses que són iguals en
totes les llengües. Entens?

MAXIM.-No.
NENNELE. - VaigJer un paper l'altre dia, en

aquella lliçó d'inglès que tu m vas propor
cionar, la del fill de la viuda RuilIet I

MAXIM. -Ahl Hi vas anar?
NENNELE. - Es impossible poder·m'hi gua

nyar la vida.
MAXIM. - La vida es molt.
NENNELE. - Oh, quin Ilocl El carni, la casa,

l'escala, el pis; els llims mateixos. I lluny I
Plovia a bots i a barrals. Tot eren sots d'ai
gua. Sort que en Tommy m'acompanyava.

MAXIM. - Per pendre un bany tots dos.
NENNELE. - Va agafar un cotxe.
TOMMY. - No li contis aquestes coses, dòna,'

que no li agraden.
MAXIM. - A mi? Ben al revés. Què hi han de

fer a la plaça els cotxes?
~ENNELE.-Arribo. En Tommy m deixa.

Pujo l'escala a les palpentes. El cor me
batia. Truco, i surt la viuda en persona a
obrir-me.

MAXIM. - Per què tant dali que dali ab la
viuda? Com si ella hagués mort al marit.

NENNELE.-Es que es la viuda tipa. Com de
naixença.

TOMMY (reptant-la ironicament). - Nennele!
Una senyora que t paga I
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MAXIM (mirant-sel, i després a la Nennele).
Segueix, segueix.

NENNELE. - La viu ... perdona... la senyora
me fa entrar a una especie de planxador
aon deuen menjar cols, a judicar pel tuf
que sen sentia. Me mira de cap a peus ...
amb un airel Després me pregunta quants
anys tinc.

MAXIM.-Bol
NENNELE.-Per què?
MAXIM.-JO t'havia fet més vella de lo que ets.

La teva joventut podia ser un impediment.
NENNELE.-Bél Per què no m'avisaves? No

hem pledejat poc. Ella m feia 26 anys, i jo
li disputava ls meus 22. Finalment cridà
el noi.

TOMMY. - L'orie.
NENNELE. - Que s diu Gaston. Un noi de

setze anys, que encara no se sab mocar bé.
Compareix en Gaston, obro I meu OlJen
dorf damunt la taula, per començar, i la
mare s'asseu al costat del noi, mirant-me
fit a fit com per desconcertar-me. Començo
a dir una preposició en francès, la traduei
xo a l'inglès i la faig repetir al deixeble.
Però, ella, sa marc, volia gramatica, les
regles, les definicions. Quin torment I En
un obrir i tancar d'ulls vaig midar tot l'a
bim de la meva ignorancia. Sabs que es lo
unic que ro va privar d'apretar a córrer?
La foscor d'aquella escala, que no hauria
pogut baixar corrent. No hi va haver més

4
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remei que deixar-la dir, 1 JO seguIr mtre

pida: el ganivetet del meu mestre, el vestit

de la tia, el para-sol del meu veí ...

ESCENA IV

ELS MATEIXOS 1 EL PRIMER PINTOR

(El Primer pintor es un vellet de cabellera

llaleJa, d'aspecte d'artista romantic. Entra pel

f01ls sense esser vist.)

PRIMER PINTOR (parlant com si silabagés).
Perdoni. El para-sol de la senyora.

NENNELE (tombant-se, tota sOlpresa). - Eh?

TOMMY (tombant-se, tot sorprès). - El pintor!

(La Nennele, en Tommy i en Maxim
esc/aten a riure.)

PRIMER PINTOR. - Perdonin. M'he equivo

cat, pot-ser? Demano l'ombrela de la se

nyora.
NENNELE (rient). - L'ombrela de la mamà,

vol dir. Tommy, no t moguis, no t mo

guis: vaig a buscar-la.
(Sen va per la dreta.)

TOMMY (al pintor). - Dispensi: ha dat la

casualitat de que, entrant, vostè repetís ...

PRIMER PINTOR.-Dispensi, dispensi, entenc.

Es que la senyora m'ha enviat perquè fa

un sol terrible.
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NENNELE (tornant am l'ombrela i donant-la
al pintor). - Tingui.

PRIMER PINTOR. - Moltes gracies, senyoreta.
Senyors...

(Sen va.)

ESCENA V

EN TOMMY, EN MAXIM, LA NENNELE,

I DESPRÉS LA MARTA I EL GROOM

MAXIM. - Qui es aquestr
TOMMY. - Un dels pintors de la mamà. Un

noruec. La mamà ha descobert dos pintors
noruecs al Circol dels Artistes, i ara treba
llen plegats.

MAXIM. - En el mateix quadro?
TOMMY. - No, no són tant discrets. Oh, si I

Ne fan tres de quadros. Tots plegats fan
del natural: copien el Mont-Blanc, però
cada hu fa I seu. No t va, així r

MAXIM. - No hi entenc re.
TOMMY. - Me sembla que ho desaproves.

La mamà ho fa per guanyar-hi diners, sabsr
Oh I Serà una font d'ingressos per casa.

MAXIM. - Que ls ven r
TOMMY. - Ah! Això ja es una altra cosa: els

vendria.
MAXIM (a la Nennele).-Doncs, i quantes lli·

çons has donat i'
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NENNELE. - No més aquella. Ahir havia de
donar la segona, però vaig escriure que
no m trobava bé.

TOMMY. - Ep 1 Diga-li que ho vas fer per
consell meu, ique fins jo t vaig dictar la
carta. Aquestà'es la veritat. Si en Maxim
no ho aprova, que sapiga al menos ambe
qui se les ha, d'haver.

MAXIM. - Realment no ho aprovo; però no
me les haig d'haver arn ,ningú. Era de
preveure.

NENNELE. - Arn gent tant ximpla 1
MAXIM. - No; propriament parlant, no volia

dir això, sinó que era de preveure que, a
la primera provatura, t'exageraries tu ma
teixa les dificultats de l'empresa i que t
descoralgeries. Es lo que passa a tot-hom.
Per lo demés, si la senyora Ruillet no ha
nascut ja ,viuda com tu dius, s'hi va que
dar als vuit mesos de matrimoni, perquè I
seu marit, enginyer, va morir en una mina
aont havia baixat després d'un esclat de
grisú. La viuda s manté d'una petita pen
sió que l'obliga a menjar més aviat cols que
tófones, encara que les t&fones no s recoma
nen tampoc per l'olor que fan. Aquell nen
se diu Gaston, perquè ls noms s'acostumen
a posar als primers dies de la vida, es a dir,
quan no som ni més ni menos lletjos tots.
Jo, si mai arribo a tenir fills, els hi posaré
Josepa, Climent o Bartomeu, per fugir
del perill de l'antítesi ironica i fins per
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una certa inclinació meva a trobar la poe
sia en les coses prosaiques. Però IW puc
pretendre que tot-hom tinga Imeu criteri.
De la pregunta sobre l'edat, ja te n'he dit
el per què. A les cases on no hi ha sala de
rebre, es n6tural que la mare s'estigui al
planxador, aduc quan el seu fill hi està
aprenent l'inglès d'una senyoreta italiana;
i, finalment, si aquella senyora no t calla
va arn la gramatica es perquè, al seu temps,
les llengües s'ensenyaven així i perquè l'ha
estudiada i la sab.

TOMMY.-Té, beu· te aquest ou.
NENNELE. -I jo no la sé.
MAXIM. - Déu meu I
NENNELE. - T'ho asseguro. Si no l'he estu

diada mai! Jo he passat de mans d'úna
niñel'a toscana a les d'una governante in
glesa, i d'aquesta a les d'una alemana.

MAXIM. - Ho has fet tot a lo senyor: sense
fadiga.

NENNELE. - I soc una ignorant.
MAXIM - Torna.hi i ten sortiras divinament.
TOMMY. - Ah, sí! A tres lires per lliçó, dues

lliçons la setmana, són sis lires setmanals,
vintiquatre lires al mes. Quasi I salari
d'una cuinera.

MAXIM. - Menos, menQs. Si n treus un franc
i mig de carruatge per lliçó, no més que
daran dotze francs al mes, quasi I jornal
de moltes aprenentes que van a peu fins
quan plou.
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TOMMY. - Bumm I
MAXIM.-Què vols dir?
TOMMY. - Re. Bumml Una canonada.
MAXIM. -1 tu t'acontentes de viure a esque-

nes del teu par~?

TOMMY. - Desde que soc al món que ho faig,
i no per això m'ha sigut negada mai Ja
consideració pública.

.MAXIM. - La consideració I
TOMMY. -Si, senyor. l, si vols que parlem

seriament, te diré fins el per què. Perquè
l'home no viu sols de pa.

MAXIM. - Doncs, tu, de què vius més? Quin
es el teu companatge?

TOMMY. - Hi ha en el món una mena de
~ent que té una missió purament intelec
tual: la de refinar les sensacions, de custo
diar les tradicions elegants ...

MAXIM. - Els armats.
TOMMY. - En una paraula :de fer lluir la be-

l\esa.
MAXIM.- Ah 1I tu tens aquesta missió, aquí?
TOMMY. - La tenia quan era ric.
MAXIM. - Bona I Es a dir que si no fossis tu

i no fossin els teus semblants, aq uest món,
pobret 1... Però, infeliç, si la bellesa la
portem nosaltres a dintre; si en duc més
jo que no pas tu, i més sencera i més
pura. Mira: a mi, aq uel! llac me remou
sempre, a qualsevol hora que I contempli,
sien les que s vulguin les circumstancies
en que m trobi; i tu, per disfrutar-ne, tu
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has d'haver dormit en un bon llit, has
d'anar ben empolainat i has d'estar·te ben
aclofat a la pol trona i arn b un cigarro a la
boca. En gran part, doncs, la teva bellesa
te la fan el matelacer, el sastre, l'ebanista i
l'estanquer. (A la Nennele') Creu-me a mi:
torna·hi.

TOMMY (enfadat). - No ho vui.
NENNELE. - Tommy!
TOMMY (an en Maxim). - Ja es hora d'acabar

arn l'Arcadia edificant que has procurat
introduir a casa nostra. Que la meva ger
mana, si troba feina, treballi, està molt bé.
Jo també n busco de feina. No ten riguis,
no, perquè he abandonat la teva empresa.
Bonic empleu el que m daves allí I Vigilar
els operaris que foraden una montanya
coberta de neu; el mellor camí per arribar
aviat a l'altre món. A fòra, tot gel, i a din
tre, ¡'Africa tenebrosa.

MAXIM. - Jo, hi ha més d'un any que ho faig.
TOMMY. - Tu, tu I I noranta lires al mes.
MAxIM.-Menjant i dormint a casa meva, ha-

vent de pagar jo encara un altre ajudant que
t'ajudés a tu i t'ensenyés l'ofici.

TOMMY. - Un fum humid i espès ... Uns ho
mes nusos, suats I Assumpta de vinyeta de
diari ilustraL En tres setmanes hi vaig
espatllar tres vestits.

MAXIM. - Com no, anant-hi vestit de blancr
TOMMY. - Ah, sí I Fins m'havia de fer ves

timenta nova? Bon negoci I (Tornant a
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seure a la poltrona.) Per ella per mi
vui un treball digne, ..

MAXIM. - De què?
TOMMY. - De la nostra posició.
MAXIM.-Aquestja l'has trobat. Una pipa

inglesa, bon tabac inglès. una poltrona al
peu de la finestra: ja està.

NENNELE. - Fes-me I favor de no usar aquest
tò amb el meu germà.

MAXIM.- El vostre'pare es a baix, eh?
NENNELE. - Sí.
MAxIM.-Men vaig a veure-I.

(Sen va. A la porta s topa am la Marta,
que acompanya un petit groom elegantis
sim, que porta ulla carta a la mà. La Mat·ta
s'entorna immediatament. El groom diu
an en i....laxim quelcom que 110 se sent.)

MAXIM - Qui? El senyor Rosani fill? Allí I
tens. Tomas: mira que t duen feina de la
teva,

(En Tommy hi acut. pren la carta i la
llegeix.)

MAXIM. -Ah I Irene.
NENNELE. - Ja t'he dit que m dic Nennele.
MAXIM. - Perdona: el teu nom es Irene, i el

del teu germà Tomas. Jo no hi tinc cap
culpa., però es així, i a cridar-vos d'altra
manera no m'hi sé fer. Detesto les pampli
nes. Volia dir-te que en aquell cistellet hi
trobaras sis truites de l'Arve, pescades la nit
passada a Chamonix, exquisides. Esmor
zaré am vosaltres. (Sen va definitivament.)
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ESCENA VI

EN TOMMY, LA. NENNELE, EL GRüüM

I DESPRÉS LA MARTA

57

(En Tommy, un cop llegida La cat'ta, s'as·
seu a La taula a escriure. Esqueixa un full, ne
comença un altre, expressant am moviments de
cap les vacilacions del seu sentiment. La Nen
nele, mentrestant, agafa I cistellet i crida .cLesde
la porta a la !-vlarta, que es ulla pagesa que va
molt humilment vestida.)

NENNELE. - Marta.
(Se mira al groom amb indiferencia .)

MARTA (entrant).
NF.NNELE. - Tingui. Són truites per ¡'esmor

zar.
(La Afarta sen va amb el cisteL/et.)

TOMMY (que ha acabat d 'escriut'e, crida I
groom). - Vine aquí. (Se l'emporta aprop
de la finestra i li paria en llell baixa.)

(La N ennele les emprèn cap a la porta
de la dreta.)

TOMMY. - No cal que t moguis, eh?
NENNELE. - No, fill, no: no sóc curiosa.
TOMMY.-Llestos. (Donant la carta al groom.)

Vés. (A la NenneLe.) A ¡'esmorzar no m'hi
espereu: no m vui trobar amb aquell cate
dratic.



58 Giacosa



Com les fulles 59

TOMMY. - Soc diferent?
NENNELE. -No. Vet·ho·aquí. No ets diferent.

I aquí, en aquesta casa, en la nostra situa
ció... això no pot anar. Sento que alguna
cosa s desconsagra. No t'ho sé dir.

'l'OMMY. - Hauré de pendre en Maxim per
patró, eh?

NENNELE (aprop de /:ol tau/a). - Uixl Quina
mala olor I (Agafa / sobre de /a carta por·
tada pel groom i e/ llença.)

TOMMY. - Ei, ei!
NENNELE. - Es el sobre no més, no t'espan·

tisI Aquí tens la mamà ... (Dirigint·se cor
rents'a sa cambra.) Ai, quines olors gasten
els teus comensals I Uix I (Sen va.)

ESCENA VII

EN TOMMY I LA ]ULIA, QUE, ENTRANT, DEIXA

LA CAPSA DE PINTURES

JULIA. - Una altra vegada feu·me I favor de
no mofar·vos dels meus amics que tenen
l'amabilitat de prestar-me algun servei.

TOM:MY. - Li he demanat perdÓ.
JULIA. - Ja m'ho ha dit ell, però no ha entès

de què rèieu i ha tornat tot avergonyit.
Quin perfum més ric I M'has pres la meva
ampolleta.
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TOMMY. - Mamà, no diguis això: te fas poc
favor.

JULIA. - Per què?
TOMMy.-T'asseguro que t fas poc favor...
JULIA (com entenent-lo). - Ah I Sí. Ja he vist

sortir el groom.
TOMMY. - Bé, quin groom?
JULIA. - Com si no fos prou conegut 1 Es la

tíbrea més he1'mosa de Ginebra i els seus
voltants. Vols veure ... ? (Obre la capseta on
duu t'estqdi.)

TOMMY. - Què?
JULIA. - El meu estudi d'avui. L'he fet tot

d'una estricada. Avui estava de vena. Aquell
Helmer Strile es un gran mestre. L'altre,
el vell, pobre home, no: té una certa tecni
ca, però del natural no n sab veure sinó
lo que hi ha. No penetra, no se sab expres·
sar. (Ensenyant la seJJapintut·a.) Mira quin
cel! Diga-m si ¡'aire no hi tremola. I pen
sar que a Milan pintava com una educan·
da! No ho faig encara arn la força de
l'Helmer, però no desconfio pas d'arribar a
tenir·la. Ell mateix m'ho assegura. Afigu
ra·t que aquest estudi se mel volia quedar.
Avui m'ha dit una gran cosa I «Vostè data
d'avui, - m'ha dit, - perquè comença a
pintar lo que no s veu.~ Té unes frases!
Diu que la pintura es la penetració de lo
amagat, que no s dirigeix als sentits, sinó
a l'ànima. En efecte, la seva transfigura ~ els
seus paisatges volen, tot té ales en'ells, tot.
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TOMMY. - Espera-t. Que no m podries donar
cent lires?

JULIA. - Què dius?
l'OMMY. - Que si m pots donar cent Hres. De

debò les necessito.
JULIA. - Però si no les tinc! Aquelles petites

economies ja han volat. No per mi, sabs?
Però no més el titol d'ingrés al Circol Ar
tistic ja fi costa cent-vuitanta lires. Prou
hauria pogut demanar-les al teu pare, per
què, al cap i a la fi, si vaig ficar-m'hi, no
vaser pas per dar-me un gust, sinó per
dar-me a conèixer; però... Després, fins he
tingut de comprar un quadro.

TOMMY. - Un quadro?
JULIA. - Un quadro. Veus que 1 director de

l'At·t-Romall té la mania de pintar? Bu
nyols, sabs? Però, per guanyar-me la volun
tat d'aquella revista que entre ls forasters
va de mà en mà, no hi havia més remei
que passar per allò. Així, ja no seran sols
els suissos els que podran comprar-me
quadros. Però, i tu? Què n'has fet d'aque
lles dotze mil lires?

TOMMY. - Ahir a la nit vaig perdre l'uhim
miler. M'havia anat aguantant fins ara,
però ahir va ser un desastre.

J ULlA. - Aon, aon? A casa de la Or/otr?
TOMMY. - Es clar I Aon vols que fos?
JULlA. - Que, en efecte, es russa?
TOMMY. - Russa es.
JULIA. -1 realment ha tingut marit?
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TOMMy.-Quina preguntal
JULIA. - Quina edat li fas?
TOMMY. - Trenta-dos anys.
JULIA.-Doncs, diuen quaranta-cinc, i diuen

que busca un altre marit.
TOMMY. - Murmuracions de Circol.
JULIA.-Fas mal de jugar, home.
TOMMY. - Per un home com jo es la sola

manera decent de refer-se una posició. Me
dol haver d'insistir tant; però dona-m
aque!les cent lires I

J ULlA. - Te dic que no les tinc. Pot-ser
demà...

TOMMY. - Per què demà i no avui?
JULIA. - Perquè hi hauria una ocasió, però I

teu pare no ho voldrà, ni la Nennele, que
es la que governa aquí casa, tampoc.

TOMMY. - Què hi té que veure la Nennele?
Quina ocasió es?

JULIA. -Aquest vespre hi ha concert al Cir
col per inaugurar la petita exposició de
temporada. Jo hi he enviat una dotzena
d'estudis. L'Helmer Strile insisteix en que
haig d'anar al concert, que m presentarà
an en Goupil, el famós negociant de París,
que s troba aquí de pas.

TOMMY. - Quin boig 1
JULIA. - Jo he dit que no. Però es lIastima,

perquè l'Helmer assegura que m faria
vendre tots els estudis.

TOMMY. - L1engual
JULIA. - No sé veure quin mal hi hauria.
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TOMMY.-Hi aniries ambel papà?
JULIA. -Oh, el pobre! A la nit està tant

cansat...
TOMMY. - Així, doncs, re.
JULlA.- I jugaves baix paraula?
TOMMY. - Què? No dec ni un centim. Però

avui me sento en vena.
JULIA. - Hi tornaras?
TOMMY. - Hi vaig a esmorzar.
JULIA.-I la Orlofftambé juga?
TOMMY. - Mai. Fins li desagrada.
JULIA (pera fer.se seu an en Tommy).-Quina

figura té més interessantl Sembla una
verge de Mastro Luca. Molts matins passa
per aquí guiant dos ponneys. Té un posat
misteriós, estatic.

TOMMY. - Ensavona-m ara, perquè jo t'ajudi.
Que baix que es això que estem pensant i
fenttuijo!

JULIA. - Baix? Per què?
TOMMY.-No ho entens? Doncs, vols dir que

'encara ets millor que jo, perquè jo ho
entenc L. (Parant la mà.) Vaja, cinquanta.

JULIA. -Com si I Circol no fos un lloc com
cal! Hi va tota la colonia extrangera.
L'Helmer s'oferia a venir-me a buscar i a
tornar·me. Però això no m va. No precisa
ment perquè sigui cap mal; però, en cer
tes coses, jo hi soc molt mirada. Vindria I
vell.

TOMMY. -A quina hora es el concert?
JULIA. - De nou a dotze. Oh I Però ja hi he
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renunciat ben bé. Ho diré al teu pare per
no haver·me de penedic després d'haver
despreciat l'ocasió. Però sense insistir,
sabs? En quan t a lo altre... (Treient-se de la
butxaca I p07·ta·monedes.) Aquí téns dos
marengos..

TOMMY. - I tres lires pel cotxe: allí no hi
puc pas arribar empolsat.

JULIA (dantles·hi). - Vaja.
TOMMY. - Gracies.
JULlA. - Però, si guanyes, anirem a mitges,

eh?
TOMMY. - Perfectament.

ESCENA VIII

ELS MATEIXOS I EN MAXIM

'MAXIM. - Tomas... (A la Julía.) Hola, tia,
Déu la guard.

J ULlA (apart). - L'home selvatge ha baixat
de les serres.

MAXIM. - Hem parlat amb el teu pare del
teu estat i m'ha dit que t'avorreixes de no
fer res.

TOMMY. - Al darrer punt.
MAXIM. - Millor. Tinc una idea.
TOMMY. - Ja n parlarem. Ara...
MAXIM. - No: t'ho haig de comunicar ara,

perquè, si t va, procuraré combinar·ho avui
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mateix. M'entorno ~.quest v.espr.e. Tinc
un amic aqul a Gineb;rll. que es amo d'una
gran serradora meca nica, i s# q4~ està
buscant secretari.

TOMMY. - Gracies, no.
JULIA • .,...,.Secretari d'un fusterl
M:AXIM. - Què diu ara?
JULlA. - Serrar o ribotejar, tant se val.
MAXlM. - Però, i qui es en Tomas? Un

princep de la casa d'Austria?
TOMMY. - Conec les teves raons, fins les he

llegides en lletres de motllo, però no tinc
temps de discutir-les ara. M'esperen per
un dejeuner. .

MAXlM. - Ah I Era una invitació l'esquela
d'aqu~Jll mico?

J ULlA. = Mjco I Sj ts~tissinl El groom de
la OrJoff.

MAXI1\1.;' De la 9rIof,f? (An en To,11lttlY') A
casa d'{\q\]esta flllana ,est.~s convíd¡it a
esmorzar?

TOMMY. =- Mjlxim I
MAXtM. -,.- Per dir-ho decentment. I tu hi

VilS?
TOMMY. -Sí que hi vaig. (Fugint.)
MA~IM (agafant-lo per Ull braç). -,- Cah l

Aq!JL Tia, faci.m el favor d'anar-sen un
mOW¡lnl. (,4nen Tommy, que /luitfl pera
e~caRar,) Mira que t'estriparé I vestit.

TOMMY. - Deixa-m anar.
MÚ:rM. -,- No. Quiet aqul, fins que jo vul

gui. Tia ...

5
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JULIA. - No facis escenes de força, no facis
escenes. Déu meu!

MAXIM. - Li demano que ns deixi sols: les
coses que li haig de dir no les pot sentir
sinó ell.

JULIA (an en Tomwy). - Vaig a dir-ho alIeu
pare. (Sen va per l'usual.)

ESCENA IX

EN MAXIM I EN TOMMY

MAXIM.-Primerament, perdona la meva vio
¡encia: no m'he sabut contenir. Sabs qui
es aqueixa Orloff? No respons? Doncs, jo
t'ho diré. Es una dòna que ha estat sot
mesa a la vigilancia de la policia.

TOMMy.-De la policia internacional politica.
MAXIM. - No. Això ho diu ella, calumniant

els nihilistes, perquè I fet era jà public i
calia trobar-hi un paliatiu. El suposat
senyor Orloff...

TOMMY. - Per què suposat? Era I seu marit.
MAXIM.-Conformes. I digne marit. Solament

que no s deia Orloff, sinó Borki. Orloff es
el nom d'un terme. El senyor Borki havia
tingut a Odessa una casa sospitosa. Un cop
enriquit, va voler mudar el plomàtge. Però
quan va morir, ara fa quatre anys, deixant
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cent mil lires a l'iglesia rUSSa de Ginebra,
els diaris d'Odessa van contar tota la seva
vida i miracles. Ho sabiesi'

TOMMY. - T'adverteixo que lo que estas fent
no pot sinó ind uir-me a anar-hi, per si
m'hagués quedat algun dubte.

MAxIM.-Ja I El recurs de tots els covards.
Volen poder dir que si han fet mal l'han
fet per carambola.

TOMMY.-Si t creus que per duescentes cin
quanta lires al mes que dones al meu pare,
el qual te les torna ben i ben doblades de
Sacrosant treball, tens dret de manar aqul
dins ...

MAXIM. - Dono al teu pare lo que hauria
donat a qualsevulga altre. No soc cap
benefactor. Per lo tant, puc parlar. I, si ho
fos, parlaria igual, perq uè despreclo aq uests
escrupols vostres tant ridicols. No s tracta
de tirania, bé que, si convingués, també t
sabria tancar dintre d'un quarto, arn tots
els teus vintisset anys, i no ten deixaria
sortir.

TOMMy.-Am quin dreti'
MAXIM.-Ambel dret que m donen dos braços

més forts que ls teus al servei d'un cap
més sà. Si t vegés a punt de suicidar-te,
tot-hom me reconeixeria I dret d'arran
car-te la pistola dels dits ni que fos agar·
rotades. Les teves relacions amb aquella
dòna serien, per tu i pels altres, més nocives
que un cop de revolver. I et desarmo.



68 Giacosa

TO\fMY. - Vaig conèixer an aquella senyora
ara fa dos anys, al venir a Ginebra pel par
tit de tennis, i era en una reunió selec
tissima -a la que vaig ser invitat. Allí
l'hauries vista a primer rengle, rodejada de
lo bo i millot del jovent sportiu.

MAXIM. - No del país: de la turba cosmo
polita.

TOMMY.- Fa tres mesos que la torno a veure.
Els seus modals són de gran senyora. El
seu nom figura al cap de totes les obres
benefiques. La seva casa es model d'ele
gancia i correcció. S'hi juga perquè I joc,
en la classe alta, significa aquell menyspreu
pel diner que caracterisa les persones su
periors. Tu aq uestes coses no les pots
entendre. Ella no juga. Deixa fer per pura
complacencia i perquè li agrada tenir
gent. I et dic que a casa seva hi trobaries
a qui faries gran~ barretades.

MAXIM.-Grans barretades! No n faig a nin
gú jo. Si diguessis a qui tornaria la cortesia,
pot-ser si. Parles de rics. Els rics que la
freqüenteh són uns imbecils, res més. Ara,
el pobre que s'hi tracti no pot ser sinó
un poca-vergonya.

TOMMY. - Fort, fort, als pobres.
MAXIM. - Perquè ls aprecio més. ¿ Que t pen

ses que t coneixeria a tu, si encara fossis
milionari? Vès si us vaig anar mai al dar
rera a tu ni als teus. Del parentiu jo no n
faig cas. No sento la veu de la sang, o, si
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de cas, no més la sento quan parla en ple·
na comunió de lluites, de sofriments o de
victories. Ah I Si sabessis les esperances
que vaig concebir quan tres mesos enrera
te vaig veure jove, inteligenti restituït a la
llei comú de la necessitat I Si tu haguessis
nascut pobre, avui series tot un home. kra
no ets bo sinó per llençar. Deixa, doncs,
que t tomi. Escolta. Prou de paraules as
pres. No t parlaré de devers: t'ensenyaré a
ser feliç. ¿Te creus que pot comparar-se
lo que jo he disfrutat de la vida arn lo que
n'hagis fruit tu? El sol goig de voler no
més I Ah, i el de vèncer I Què significa
aquell partit de tennis? El teu estament
es una nau buida. La vostra alegria, escu
ma de champagne. Que t creus que has
rigut mai tu amb aquella rialla que fa bona
sang iAue descarrega I cap com un estor
nut? Vosaltres no passeu de la rialleta i la
mofa: heus-ho-aquí tot. La riallera no us
ve sinó a rajolins. La prosperitat no us
alegra, l'adversitat us aterra. No us rieu
sinó de vosaltres mateixos. Dels altres, avui
no goseu riure·n perquè us fan por. Doncs
nosaltres ens riem de nosaltres, de vosaltres,
dels adveniments bons i dels adversos. Vos
altres escumeu l'olla, i el bon tall se queda
dins. Veu molt més un pobre marxant6
seguint la seva comarca, que no pas vo'sal
tres donant la volta al món. Vos planyeu
de que tots els paisos se semblen i no us
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adoneu de que tots els homes són diferents.
TOMMY. - Sí, burlem-nos de la riquesa I
MAXIM. - La riquesa I Si es allà fòra: mira-la

la riquesa. Són aquells prats, aquells bos
cos, aquell l,emman, aquelles vinyes. La
riquesa està en les coses.

TOMMY. - Però tu, mentrestant, t'afanyes en
conquistar-la.

MAXIM. - M'afanyo per bastar-me a mi ma
teix. La llei de la vida ns priva de viure a
costes d'altri. Ni dels vius, ni dels morts.
(Pausa.) ¿Per què hi vas an aquella casa?
Respon-me arn la mateixa bona fe arn que
t'ho pregunto jo. No t vui ja entretenir
més a Ja força. Te deixo en completa lli
bertat. Per què hi vas? Digues: no estas
enamorat d'aquella dòna?

TOMMY. - Qui ho sab?
MAXIM. - Vaja, seriament, de cara a cara.
TOMMY.-Hi vaig a cercar fortuna: res més.
MAXIM. - AI jòc? Al jòc, que es l'expressió

del menyspreu pel diner, Com deies fa un
moment? Ah! I el distintiu dels homes
superiors.

TOMMY.-No parlava de mi.
MAXIM. - Ho suposo.
TOMMY. - Si tu t creus que jo no m des-

precío!
MAXIM. - I jol
TOMMY.-Però si soc com soc, jo no m'he fet.
MAXIM. - Però pots refer-te.
TOMMY.-No sé voler.



Com les fulles 71

MAXIM. - Apoia-t en algú que vulga per tu.
TOMMY. - En tu, per exemple?
MAXIM. - En mi, en efecte.
TOMMY. - No ns entenem.
MAXIM. - En la teva germana.
TOMMY.-En la Nennele? En tanta con-

sideració tens a la Nennele?
MAXIM. - Sens dubte.
TOMMY. - Es curiós t
MAXIM. - Molta consideració i molta pietat.
TOMMY. - Per què pietat?
MAXIM. - Perquè les teves relacions no l'aju

daran pas gaire. J podrien fer-li perdre
algun bon partit. .

TOMMY.-Ah, ah, ahl Vet-aquí la causal Ja
m'extranyava tant de zel per la meva salut
morall

MAXIM. - Mai que jo tingués l'intenció de
casar-me arn la teva germana, aixís passes
sis per ser el més gran perdulari de la terra,
m 'hi casaria.

TOMMY. - Si ella t volgués.
MAXIM. -S'entén.
TOMMY. - J si no t volgués? Eh? Si no t vol

gués? Quina cara hi posaria la teva volun
tat? Digues. Si no t volgués? J no t voldrà,
no. Nosaltres som d'una altra fusta. Adéu.

MAXIM (fent-li bracet, amb ironia). - Diuen
- que la Orloff va darrera d'un segon marit.

Vès, home, si pesques.
TOMMY. -Mira: un bon pensament. (Veient

entrar a la Nennele.) La Nennele.
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ESCENA X

ELS MATEIXOS I LA NENNELE

MAXIM. - Vès si contens al teu germà, que
va a perdre-s. Jo ja he fet lo que he pogut.

NENNELE.-Jo també.
TOMMY• .....;.Tu?
NENNELE.-Ja ho sé Ílon vas. Quin merit,

eh? Passa per aquí sota cada matí, amb el
seu lacaiet. No sé qui es, però no serà pas
re de bo quan tu no has gosat dir-me que
èra. ella qui t'invitava. Has tingut de men
tir per desorientar-me.

:ESCENA XI

ELS MATEIXOS, LA JULIA I EN JOAN

JULlA (imt'rtint pelfondo). -- Nènnele, prepa
ra I teu mellor vestit per aquest vespre,
què vindràs arn mi al concert del Circol.

NENNELE. "-Jo?
TOMMY. - Què dius?
JULIA . .....;. No se m'havia ocòrregut. Es el vos

tre pare qui hi ha pensat. Anar-hi sota no
me semblava bé. La companyia-den Tom
my no basta. Melntres que, en oambi, sota
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la salvaguarda d'una senyoreta ... I té raG.
TOMMY. ""'- La Nennele no hi anirà pas.
JOAN. --"Què dius?
TOMMY. -- Perdona, però tu no sabs ...
JOAN. - Què? Explica-t.
TOMMY. - Allò no es una societat res...
JULIA ........ Que no es una societat respectable?

(An en Joan.) Pregunta-ho an en Max, que
coneix bé Ginebra.

TOMMY. --" Jo no he dit que ...
JULIA.-Pregunta-ho an en Max, pregunta-ho

an en Max. (An en Maxim.) Diga-ho tu
MAXIM.-Ahl Aquest Max soc jo? Mai me

recordo de que vostè m poetisi així. Es una
societat alegra i respectabilissima.

JULIA (an en Joan).--Ho veusi' (An ell

Tommy.) Tu pots...
TOMMY ........ Jo m referia a la meva germana.
NENNELE. - No més a mi?
TOMMY. - Si no es qüestió de la societat. (A n

en Joan.) Quan tu has permès que la mamà
hi entrés, es senyal que ...

JOAN........ Jo no vaig dar permís. M'ho va dir
quan ja era fet. Me va dior que no cos
tava un centim, que convenia per poder
cólócar els seus quadros.

TOMMY.-Com que la mamà es una artista, se
comprèn. Hi ha entrat amb entusiasme...
produeix...

NENNELE. "- Tu parles així!
TOMMY. -I el tracte amb els artistes pot

ajudar·la a fer camí. Però, la Nennele I



74 Giacosa

NENNELE. - Si hi pot anar la mamà, hi puc
anar jo. No sé veure la diferencia. Si fos
un mal l'anar-hi ... (An en Tornrny.) tu ja
t'hi hauries oposat fins per ella. No essent
cap mal, jo l'açompanyo.

MAXIM. - Dius bé, ben fet.
TOMMY (a la Nennele).-Tu sabs perfecta

ment...
JOAN.-Què, que sab la Nennele? Digues.

També ho haig de saber jo. No admeto
reticencies. Fòra.

TOMMY. - Vui dir que en les nostres circums
tancies ...

JULIA.-També pesen sobre tu aquestes
circumstancies... i tu freqüentes "el gran
món. Oh I I quin gran món I

JOAN (tot confós.) - Tommy I
JULIA.-No sen va avui a esmorzar a casa

la Orloff?
JOAN. - Qui es aquesta?
JULIA. - Una bellesa...
JOAN.-No t'ho demano a tu. (An en Maxirn

i all en Tornmy.) Qui es aquesta Orloff?
(Silenci.) Ah I Ningú m vol respondre?
Seré jo l'unic de casa que ho ignori?

NENNELE (arrencant arn força). -Ah! Papà,
has de vigilar, has de vigilar.

JULIA. - Ten compte en lo que dius...
JOAN. - Què vols que vegi del meu reconet

estant? No n surto en tot el dia, i enca
ra ...

NENNELE. - N'has de sortir, has de manar.
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No ho veus? Tot se disol en aquesta casa.
JULIA. - Pecò, què hi ha? Què es lo que s

disol? Diga-ho, veiam.
JOAN. - Calla, tu.
JULIA. - Ben tranquils vivíem ... Jo treba

llo... Tot se disoll
JOAN. - Calla, te dic.
TOMMY (an en Afaxim). - Ara deus estar

content, eh?
MAXIM. _ I tant!
NENNELE. - Has de manar, has de manar.

Què importa I diner? Si convé, jo us faré
de criada. Però, tu; però tu ... el teu go
vern es lo que falta. Aquí, aquí, com faltava
a Milan.

TOMMY.-Nennelel
JOAN. - Calla. Té raó. Te recordes, Maxim,

de lo que t deia a Mi/an? Un burro de
carga. Els he arruinat ... i no he sabut
armar-los per la ruína.

NENNELE. - Papà...
JULIA (an en Tommy).-Ja ho veus, ja ho

veus... Bon profit I
JOAN.-No t'ho deia, Maxim? Soc un mal

pare.
NENNELE. - No, no, no...
JOAN.-I havies d'esser tu qui m'ho tirés

en cara ...
NENNELE (acostant-se an ell). - No, no. Per·

dona-m. No, perdona-m.
TOMMY (an en Maxim).-Avui me presenta

ras al teu amic. Accepto la colocació.
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JULIA (an en Tommy i an en Maxim).
Aquella? Allò tant ordinari?

JOAN (acaronant a la Nennele).-Sí, filla, sí.
Ja sé que fi vols bé... Ho provaré... veu-
ras... deixa-m ... ara deixa-m Queda l'al·
tre encara ho vui saber tot falta que n
Tommy ..

MAXIM. - En Tomas ha renunciat al gran
món, que diu la teva dòna. Ja t'ho con
taré després. En quant al Circol...

JULIA. -Però, i qui hi pensa ja, amb el
Circol? Com si jo volgués divertir-me I

JOAN. - Per què en Tommy no volia que la
Nennele ... ?

MAXIM.-Tenia raó ... de recordar les circums
tandes en que esteu. La Nennele busca
lliçons, i quan veurien que va a diver
tir-se, li seria més dificil trobar·ne.

(La Marta apareix pel fondo.)
NENNELE (desseguida an ella). - Ve a parar

taula? Torni-sen. Jo fi basto.
(Pren les tovalles de l'aparador.)

JOAN (an en Maxim). - Avui parlarem llar
gament tu i jo.

MAXIM. - Quan vulguis.
(En Joan s'asseu tot pensatiu aprop de

la finestra.)
MAXIM (a /a Nennele).-Si t puc ajudar?
NENNELE. - Si vols...

(Paren /a taula amdós.)
JULIA (anen Tommy). - Ara jo haig d'es

criure una esquela.
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TOMMY. -Jo també... Però ... i qui la porta?
I que convé depressa ...

J ULlA. - Deixa-ho per mi. (Sen va a la seva
cambra.)

(En Tommy s posa a escriure a /a
tau/eta.)

NENNELE (an en Maxim). - Demà tornaré a
la lliçó.

MAXIM. - Oh I De tu no n dubto.
NENNELE. - I dels altres?
MAXIM. - No m vui fer i¡usions. Entrada de

cavall sicilià...

TELÓ



ACTE TERCER

La mateixa decoració del segon

ESCENA l

LA ]tJLIA, I DESPRÉS LA NENNELE

JULIA (a la pat·ta de la Nennele). - Nennele.
VEU DE LA NENNELE. - Mamà.
JULIA. - Dona-m la clau de la tauleta.
NENNELE.-De quina tauleta?
JULIA (signant l'arrambada a la paret).-

D'aquella.
NENNELE. - Per fer-ne què?
JULIA. - Dona-rne-la.
NENNELE. - Perdona. Per què la vols?
JULIA. - Per treure diners.
NENNELE. -Si has de pagar algun compte,

diga-m 'ho: aqul m tens a mi.
JULIA. - Cap compte. Per mi. T'haig de dar

més explicacions?
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NENNELE, - Cap, es cert. Pots demanar lo
que vulguis al papà i jo no n'haig de saber
res. Però aquells són per la casa, jo n sóc
responsable, i han de servir per la casa.

JULIA. -Que ets la mestressa tu, aquí dinsr
NENNELE. - No. I per aquesta mateixa raó no

puc disposar de lo que no es meu.
JULIA. - Ten demanés en Tommy...
NENNELE. - N'hi vaig oferir la setmana pas

sada.
JULIA.-No ho dic!
NENNELE. - Però avui ja no n'hi oferiria.

Com que he censurat la debilitat dels al
tres, no vui pecar de debil jo.

J ULlA. - Si t creusque I teu germà mateix
no troba ridicols aq uests aires que t dones...

NENNELE. - Ja he vist que aneu d'acord i
que ets la seva confiden ta.

JULIA. - Com té tant per confiar·mel Total,
que ha acceptat una calocació ingrata i
espera. En dubtes?

NENNELE.-No. Però no sé entendre per
què evita I trobar-se arn mi. Sembla que
m'amagui alguna cosa. Si treballa, cum
pleix el seu dever. M'he persuadit de que
aq u! cada hu ha de fer rigorosament lo
que li toca.

JULIA. - I a tu t toca fer-me d'institutriç a
mi, eh? Fa vuit dies que t duc cusida a les
faldilles. Ho deu haver ordenat aix! l'amo
de tots nosaltres, el senyor Max.

NENNELE. - No tens remés a dir me?
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JULIA....... Sf. Que si I senyor Max es per tu
un model de perfeccions, casa-t'hi, i acaba
rem d'una vegada.

NENNELE. - I, després d'això, re més? Sento
que I papà puja. Enten.te amb ell. (Se
n'entorna a la,¡;ambra.)

JULIA. - Impertinenta,1

ESCENA Il

:EN JOAl)T l LA JULlA

JOAN (amb un paquet.a la mà). - Han portat
això per tu.

JULIA ....... Què es?
JOAN. - No ho sé.
J:ULI.A. -Ah I Serà I sobrant <;lels meusestu.

dis; els qU.e no s'ha.uran venut.
JOAN. - Que n'has venut ,algun? (Va per tles

fer l'enJJ{)ltori.)
JULIA ram .somrís desdenyós). - Quinll pre

guntal Síestllcva,en la llista d',adquisicions
gel Círcol. No es~irisai~í, que ho faras
m,aJvet.

JOAN. - Porta unes tisores.
JULIA....... Desfés el nus. El cordó s podràapro

otar.
JOAN.~Bonamestressa I (Procura desfer-lo.)
JULIA. - Ah I Que t penses que no més ·ser

veix per se,r-ho la Nennele?
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JOAN. - Eh I Fòra avarícia I (Pren unes tisores
de la tauleta i' talla.) Quants n'hi tenies?

JULIA. - Dotze.
JOAN (comptant). - Tres, sis, nou ... Tels tor-

nen tots.
JULIA. - No pot ser.
JOAN. - Compta-Is.
JULIA. - S'han d'haver equivocat. Si era a

la llista. L'Helmer m'ho ha dit. Veuras
com vindran a demanar-los. (Arrenglera
els estudis damunt de l'aparador.)

JOAN. - Si t penses que m sab greu ...
JULIA. - Hola I A la primera apariencia de

falta d'èxit ja no tens fe en mi?
JOAN. - Oh I Es que mai n'hi he tingut. I gra

cies que dono a Déu de que no ho siguis
d'artista.

JULIA. - Ah I AquLsom? Doncs ara compen
dras que jo reprengui les atribucions que m
corresponen. Soc la teva dòna. Me corres
pon el pondo de la casa.

JOAN.- Rependre? A Milan, pels gastos ma
jors, teniem l'Andreu, el majordom, que
feia ls comptes am mi, i de lo petit sen
cuidava la Llucia a les ordres de la Nen
nele.

JULIA. - Perquè la noia aprengués...
JOAN. - Sí. I ella n'ha après.
JULIA. - I vols dir que haig d'estar subjecta

a la Nennele.
JOAN.-No estas subjecta a ningú, com jo

mateix.

6
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JULIA. - Si vui una taça de. cafè hauré de.
de.manar pe.rmÍs a la Nennele?

JOAN. - La demanes a la Marta. Que has tin
gut de demanar permís fins ara?

J ULlA. - Mentres m'heu cregut o pogut creu
re util per una altra cosa, se comprèn. No
feia lo possible per la casa?

JOAN.-Sí, sí.
J ULlA. - Però si no serveixo per allò, faré de.

mestressa, com deies.
JOAN. ~ Qui t priva de pintar?
JULIA. - Sense fe es impossible.. Tu t'alegres

de que no m comprin els quadros? Doncs,
magnifico Vinga la caixa, vinga la llibre.ta
dels comptes, un davantal blau i endavant.

JOAN. - Per Déu I No m donguis més pena.
JULIA.-No soc la teva dòna? No soc qui ha

de manar?
JOAN. - I. .. què soc jo?
JULIA. - No hi ha cap raó pe.rquè aquí s cap

giri l'ordre de la Naturalesa. La Nennele i
jo ns veurem les cares.

JOAN. - Dejxa estar la Nennele, santa cristia
na; deixa·la estar.

JULIA. -- Jal Perquè tens por de que cridi.
Doncs jo tam bé n tinc de veu, ho sabs?

JOAN. - Prou, prou que ho sé.
JULIA. -I que. m sentirà la damiscla.
JOAN. - Mira que ja no sé com tinc el cap;

que estic reventat, fadigadissim; que m'ar
ribaras a posar malalt. Tu no ho sabs,
ningú sab la vida que. porto tres mesos ha.
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Ningt1. Vés, pren el pondo, els comptes,
els diners; però que no sigui per arruinar
la casa, per caritat I

JULIA. - Oh I Però com? Li diras tu a la
Nennele?

JOAN. -Sí. Jo li diré.
JULIA.-Ara, ara mateix.
JOAN. - Bé podia Déu Nostre Senyor enviar

an algú l'inspiració de comprar·te aquells..•
JULIA (cridant). - Nennelel
JOAN. -Ara?
JULIA. -Sí, sl: de calent en calent se torç el

ferro. Ja veuras quin ordre poso jo aquí
dintre. I sense fer·me la gasiva.

ESCENA III

ELS MATEIXOS I LA NENNELE

NENNELE.-Que m cridaveu? Que ha vingut
en Maxim?

JOAN. - No encara.
NENl":ELE. - El tren arriba a les nou. Són les

onze...
JOAN.-Oh I Amb el temporal d'ahir i d'aquest

matÍ. .. Probablement haurà nevat a la
montanya i haurà perdut el tren.

NENNELE. - Hauria telegrafiat.
JOAN. - O I tindran entretingut per la ciutat

els seus negocis.
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NENNELE. - Ordinariament primer ve aqui.
JULIA. - El teu pare t volia parlar•..
JOAN. - Deixa-m fer. (S'endú la Ne"nele

apart.) Nennele, la mamà desitja tenir
d'aqui endavantel govern de la casa.

NENNELE. - I tu li dones?
JOAN.-Es un desig llegitim.
NENNELE.-JUSt. I aviat satisfet. Aqui ho

tens. (Va cap a la tauleta pera obrir el
calaix.)

. JOAN (seguint-la a poc a poc). - Que t sah
greu, filla?

NENNELE.-No.
JOAN. - Per tenir pau, sabsr
NENNELE. - Si.
JOAN.-Sonriu-me una mica, filla; sonriu-me.
NENNELE. - I que n'ets de bo I
JOAN. -Però, vigila, per això, eh I
NENNELE.-No tinguis por. (A la Jul¡a.)

Aqui tens seixanta-tres lires i trenta een
tims. Aqui I llibre, i aqui les llibretes dels
fornidors.

JOAN.-Usanuncio que diumeng.e us: portaré
a totes dues a Chamonix.

JULIA. -Ja era horat
NENNELE. -A què ferr
JOAN. - Ho hem convingut amb en Maxim.

En Maxim inaugurarà diumenge 1 seu
primer troç de ferro-carril. Jo estic cansat,
i dos dies d'aire fresc me faran bé. Els
necessito.

NENNELE. - Tu. Però, nosaltresr
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JULIA. - L'oquer durà lesoques a beure.
JOAN. - Es que tot sol no sé divertir-me. (A

la Nennele.) Lo del gasto no t'apuri. Hi
arribarem.

NENNELE. - Ne tenim tant...
JOAN.-Aquest dissipador te fa por, eh, avara?

Ja sé lo que m dic. Quan arribi en Maxim
envia-mel al despaig.(Sen va.)

NENNELE. - Està bé.

ESCENA IV

LA NENNELE l LA ]ULIA

NENNELE. - Me n'olvidava. Aqul tens la
clau del calaixet. Convé que I tinguis
tancat.

JULIA. -Què vols dir?
NENNELE. - La setmana passada sem van

fondre trenta lires. Ara fa tres dies m'he
adonat de que no tinc aquella soguilla
d'or que m va regalar la tia Irene. Sé bé
que la vaig dur de Milan, i que, desde
que som aqul, no m'havia recordat de
posarme-Ia. Qui sab de quan me falta I
Abans d'ahir vaig ordenar bé I meu calaix,
apuntant-me bé I lloc de cada coSa, per si
algú me les tocava, i ahir hi vaig trobar
de menos aquell porta-fotografies de plata.
Ten recordes?
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JULIA. - Me sembla que sl.
NENNELE. - De totes maneres...
JULIA. - Oh I Arn servei de poc preu ...
NENNELE. - Oh I La Marta es fiada.
JULIA. - Tantes coses donem per perdudes

que després trobem ...
NENNELE.-Si abans d'ahir jo l'havia desada ...

(A m to lleugerament ironic.) I a tu no t'ha
faltat mai re?

JULIA. - Per què somrius?
NENNELE. - Te preguntava si mai has per

dut...
JULIA.-Ui, qui sab quantes coses I Però jo m

fio de tot i de tot-hom. A mi, fins una
criatura me la podria fer.

NENNELE. - Vès.

ESCENA V

ELs MATEIXOS l EN JOAN l L'HELMER STRILE

JOAN.-Julia. Mira, que aquest senyor et de
mana.

JULI A (apressant-se). - Helmer.
HELMER. - Dispensin si vinc a una hora

intempestiva. (A la Julia, tot signant-li I
marit). El senyor Rosani? Vol fer-me I
favor ...

JULIA.-Com? No... ? Ohl Joan: Helmer
Strile, un gran mestre.
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HELMER. - Tinc tant gust ...
JOAN.-Moltes gracies.
JULIA (a la Nennele). - Helmer Strile. (A

l'Helmer.) La filla del meu marit. Sab
que m'han tornat tots els quadros?

HELMER. - Per això venia. Aon són?
JULIA. - Miri-sels. (Enduent-sen a l'Helmer

aprop dt! l'aparador.)
JOAN (en veu baixa a la Nennele). - Mestre

de què?
NENNELE. - Es un pintor. Se tracten de

mestre ells amb ells.
JOAN. - Que ja havia vingut altres vegades?
NENNELE. - Aquí, mai.
JOAN. -I que t'agrada a tu aquest tipa?
NENNELE. - A mi, gens.
JOAN.-A mi tampoc. (A l'Helmer.) Amb el

seu permís... Haig de tornar-men a baix.
HELMER. - Servidor de vostè.

(En Joan sen va.)

ESCENA VI

LA JULIA, L'HELMER l LA NENNELE

(La Nennele agafa un llibre i sen va a
llegir al peu de la fines/ra.)

HELMER. - Havien d'estar compresos en la
llista del Circol, però la quatreta dels gi
nebrins no ho ha volgut. Alaben, però
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diuen que fent tot just tres mesos que
vostè es aquí, ja s pot esperar.

JULIA.":'- Esperar! I tant I Com que deixaré
l'art.

HELMER. - No. digui heretgies I L'art no s
deixa: se du à'Ia sang. Per casualitat, un
amic meu que ls ha vist se n'ha enamorat
i m'ha encarregat de comprar-ne ...

JULIA. - Quants? Tots?
HELMER. - Per ara, un ... o dos. Dos, dos.

El preu ja I tractaré arn b el secretari del
Circo\. Nosaltres arn nosaltres no podem
parlar d'aquestes coses, veritat?

JULIA. - Has sentit, Nennele?
NENNELE. - Crec que sí.
JULIA. - He venut dos estudis. M'alegro de

que ho sapigues.
NENNELE. - Qui tels ha comprat?
HELMER (amb un xic d'embarras). - Un pai

sà meu, gran amateur.
NENNELE. - Ah! ah I
HELMER (baixet a la/ulia). - No se la veu en

lloc, ara. He vingut dos matins a baix i ...
JULIA (igualment i senyalant a la Nennele).

Aquesía n té la culpa. (A la Nennele.) Me
vols fer el favor, noia, de baixar aon tinc
els trastets de pintar, i de pendre de la
caixeta gran de colors aquella tauleta que
hi trobaras tot just esboçada? Ten comp
te, que es fresca.

HELMER. - Si pogués jo... .
(La Nennele sen va sense badàr boca.)



Com les fulles

ESCENA VII

LA JULIA I L'HELMER

J ULlA. - Li tinc preparat un petit record.
Esperi-s. (Sen va corrent a la seva cambra.)

HELMER (contemplant-se ls estudis). - Amb
un centenar de francs no més...

JULlA (tornant amb un retrat de mitja tarja
dintre d'un marc de plata, en un sobre de
vitela, l'entrega a l'Helmer).-A\ mestre
i a l'amic.

HELMER. - El seu retrat? Oh, que bonic I
Que guapa està! I quin marc més exquisit!
Que bé enquadra la blancor de la plata
amb el candor de vostè! Quina cosa més
bonica I Tantes gracies. (Besant-li la mà.)

JULIA. - Torni I a encarpetar depressa i vagi
sen desseguida, que si aquella ho vegés...
(Li pren i l'encarpeta. L'Helmer sel posa a
la butxaca.) Fa vuit dies que sempre surt
arn mi, m'acompanya per tot. L'altre dia \
vaig veure, volia baixar, però... ella també
seguia. Oh, quina vida I

HELMER. - He pres la costum de trebaIlar
arn vostè j, si m falta, l'univers se m'esbor
ra tot, les coses per mi ja no tenen veu ni
color, ni m diuen res.

JULIA. - Que vol què hi faci?
HELMER. - Un lloc tant bonic que he trobatl
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A l'altra banda del llac. Un recó patetic,
solemne...

JULIA. - Ai, no m'ho digui.
HELMER. - Però es possible que no s pugui

escapar ni un moment? Jo voldria que I
vegés.

JULIA. -Aont es?
HELMER. -Ah, noI Li vui acompanyar jo

mateix.
JULlA. - Vostè? Oh I Es impossible.
HELMER. - Vostè m'ha robat la pau del cor.
JULIA.- Psit .. Això no ho puc escoltar. Calli.

Es lluny d'aquí?
HELMER. - Gens. I trobariem fins el vellet.

Prometi-m que hi vindrà.
JULlA. - Jo, prou voldria. No m'ho demani

més. Estic tant lligada I
HELMER.-Però, i que no surt mai la noia?
JULIA.-Té Una lliçó a ciutat, dugues vegades

a la setmana.
HELMER. - Quan? Demà?
JULlA. - Sí, demà la té.
HELMER. - Doncs, l'esperaré al Circol? A

quina hora?
JULlA. -No, no: demà no vui.
HELMER. - Per què?
JULIA. - En divendres, mai.
HELMER. - Doncs. dissabte.
JULIA. - No té lliçó.
HELMER. -Diumenge.
JULlA.-Diumenge?... Diumenge pot-ser po

dré. Calli, que ve· ella. Parli alt.
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HELMER. - Els realistes no volen entendre
que 1simbol ...

ESCENA VIII

ELS MATEIXOS I LA NENNELE

(Aquesta entra sense dir re, i sen va a seure
aont era primer.)

JULIA. - I doncs?
NENNELE. -No hi havia cap tauleta esboça

da ni per esboçar.
JULIA. - No l'has trobada? A la caixa petita.
NENNELE. - M'has dit a la gran, però he mi-

rat també la petita.
JULIA. - Es extrany, perquè...
NENNELE. - Vaja, mamà I
HELMER. - Men puc emportar desseguida

aquests estudis?
JULIA.-Com vostè vulgui. Els hi embolica

ré. (Pren dos estudis.) Aquests dos?
HEi.MER. - Tots són prou bonics. Trii-Is

vostè mateixa.

ESCENA IX

ELS MATEIXOS I EN MAX IM

MAXIM.-Que tard, eh?
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JULIA. - Hola, Max I
MAXIM. - Bon dia, tia. (A la Nennele). Com

va?
NENNELE. - Com t'has fet esperar I
MAXIM. -Oh I Quants desastres 1 (A la Julia,

que està amdosestudis seus a les mans). Es
pintura seva això?

JULIA. - A tu no t'agradarà.
MAXIM. - A veure. Doncs, m'agrada.
JULIA.-De debò?
MAXIM.-Sí que m'agrada, sí. No sé per vostè

això serà un elogi.
HELMER. - L'art se sent: no s raona.
MAXIM. - Perdoni, senyor: jo I raono. M'a

grada la pintura que no entenc, i pre
cisament m'agrada perquè no l'entenc.

HELMER.- La penetració de lo oculte.
MAXIMó - Què diu?
HELMER. - Dic que per la penetració de lo

oculte.
MAXIM. - Això. Si això que vostè diu se

pogués trobar a la pintura, m'agradaria.
Els quadros que parlen clar, a un el ma
nen sempre. Això es un bosc. Això es un
prat. I jo no estic disposat sempre a veure
de gust un bosc o un prat. En cambi,
en aquests hi veig lo que vui segons l'hu
mor del moment. Soc jo que hi mano.

NENNELE. - Molt bé J Les millors pintures
són les taques de la paret.

HELMER. -Ohl
MAxIM.-Per què no? Al matí, quan me des-
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perto, me les contemplo, i ara hi veig nu
vols, ara dromedaris, ara grutes, un empe
rador, un pa de crostons...

JULIA (enutjada).-Art baratet. (Extén unfull
de paper sobre la taula.)

HELMJ':R. - Un moment. (Se treu el retrat.)
Hi ficaré això també...

JULIA (baixet).~ Alerta. (L'Helmerla l pa
quet.)

MAXIM (a la Nennele).-Me creia que no
arribariem. Que no ha fet mal temps també
aquí?

NENNELE. - També, també.
JULIA (davant de la taula, pera tapar a l'Hel

mer). - Ahir i la nit passada.
MAXIM.-Ohl Allà dalt ... desastres. L'Arve

s'ha desbordat, ha trencat dos ponts, ha
arrasat cases, se n'ha endut tres persones
riu avall ...

NENNELE. - Mortes?
MAXIM. - Oh I El que hi cau... En dos mi

nuts ... Ni I temps d'ofegar-se ... Rebatut pels
socs i per les penyes...

JULIA (a l'Helmer, que acaba d'empaquetar).
- Calli, que buscaré un lligam.

NENNELE. -Diumenge, anant a Chamonix,
en deurem veure I rastre.

MAXIM. -Ahl Hi veniu, doncs?
]ULIA. - Lo que es jo m'he repensat. (Co

mença a lligar el paquet que l'He/mer
aguanta.)

NENNELE. -Com? Si eres tu la qui insistia!
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JULIA.-Es que a mi no m'agrada mai debutar
de virtuosa. Reflexiono, i després resolc lo
que més convé.

NENNELE. - Ja.
(El paquet s'esbot"a i el retrat cau.)

MAXIM (a l'Helmer). - Miri què ha caigut.
(Ho recull i .la Julia li pren dels dits. La
!vennele, al )Jeure·ho, esclata a riure.)

MAXIM (a la Nennele). - Què es allò?
NENNELE (rient). - No res.
JULIA (reembolicant i lligant am furia).

Així. Aixl no se li escaparà més. (A l'Hel
mer.) Tingui. L'acompanyaré finsal reixat.

HELMER. - Gracies. Senyoreta ... Senyor...
(L'Helmer i la Julia sen)Jan.)

ESCENA X

EN MAXIM, LA NENNELE, I DESPRÉS LA ]ULIA

MAXIM. - Per què rius així?
NENNELE. - Es que m fa fastic, fastic, fastic.

S'ha fet comprar dos bunyols per aquest
fulano que la ronda fent-se I melancolic.
Ha comprès que era ell el comprador...
ell mateix, se moria de ganes de trair-se, i
m'han tret de per mig amb un pretext
pueril. Què s'han maquinat aquí, no ho sé;
però ella, que al principi estava boja d'anar
diumenge a Chamonix i que ja ha hagut
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de manxar per certes observacions que jo
hi feia ... ja has sentit ... ara, quanta cor
dura I Ai! Quina ànima més baixa I I jo
m'he passat una setmana fent l'odiós i
estupit paper de goç guardià! Això, això
tant ridicol he fet I Què t sembla? Una
noia de la meva edat custodiant la virtut
de sa madrastra I Ah I Te sorprèn que jo
parli aixl. Jo no ti ne de saber? No ho tinc de
veure? Eh I Mentida! Totes sabem, totes
veiem. Lescomedies que en el teatre ns-e són
privades, les veiem a casa, a casa, a casa.
Lo que m'extranya es que encara m'escan
dalitzi. Digues: no es veritat que t semblo
un no rè corromput i grotesc? Que t faig
pietat, tristesa, eh? Diga-m, Maxim, diga·m,
què penses de mi?

MAXIM. - Aprenc. M'adono de que la mena
de vida que porto m'ha deixat ignorar
moires coses. Però lo que penso de tu no t
pot desplaure: trobo molt saludable la
teva indignació.

N ENNELE. -- No, no puc més. Si sabessis
els pensaments que m'assalten en certs
moments! He arribat fins a enagenar-me
l'esperit del meu germà. Err Tommy, que
té un sentiment tant exqu isit de l'elegancia,
deu haver trobat tant miseres i tontes les
meves exigencies i la meva conducta, que
s'ha fet tot de la mamà. Van a la una.
Somriuen, s'ho enraonen tot, callen quan
arribo ...
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MAXIM. - I n'estas gelosa?
NENNELE. - Menos de lo que podia creure.
MAXIM. - L'orgullI ....
NENNELE. - No m comprens. Entristida, sí.

Que sabs alguna cosa den Tommy?
MAXIM. - No. Qué hi ha novetat?
NENNELE. - No ho sé.
MAXIM. - Cumpleix, al seu despatx?
NENNELE. - Penso que sí. Sen va cada mati,

ve a l'hora d'esmorzar, i torna a sortir fins
a l'hora de dinar. Però I seu aire es de des
content. I tant com he fet per infundir-li
una voluntat alegral He procurat voler per
ell. Tu m deies un dia que la voluntat ho
pot tot. ..

MAXIM. - Ben aplicada, s'entén.
NENNELE. -Creus que lo que s vol se pot

lograr sempre?
MAXIM. -Am temps i silenci, quasi sempre.
NENNELE. - Creus que fins jo podria?
MAXIM. - Dins dels limits de lo no absurda,

per què no? Es clar que si t proposessis fer
un home fort den Tommy, que té un sen
timent tant exquisit de ¡'elegancia... Des
prés, que en tu permaneix encara la dis
cordia amb els instints ... o, millor, entre ls
habits i la raó.

NENNELE.-No m comprensl
MAXIM. -Siga com vulga, ia voluntat no la

cansis mai en coses vanes. A qui s vulgui
perdre, deixa-l perdre. Què vols fer am la
teva madrastra, per exemple? Jo crec que I
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teu pare ja se la té ben pesada i judicada,
i que ja no més demana una cosa: que no I
distregui del treball.

NENNELE. - Però, no t subleva.a tu?
MAXIM.-Què n treu ras de sublevar-te contra

les fulles que I vent s'emporta? Podras
aturar-les? Molt boniques, molt elegants,
però no 5abs aont iran a parar. Aqueixa
gent no para. Cap d'ells farà mai la darrera
pillada. Van de vilesa en vilesa a perdre-s
en la vilesa universal. El millor dia t tom
bes, ja n~ ls veus més.

NENNELE. - Fins den Tommy penses això?
MAXIM.-No ho sé encara. Volia passar aquest

matí per casa I meu amic a saber-ne no
ticies; però amb aquell retraç... He tele
grafiat desde la darrera estació perquè m
telegrafiés aquí. Veurem.

(La Julia entra per l'usual.)
NENNELE (an en Maxim, al veure-la entrar).

-Mira que I papà t'espera al despaig. Així
que sapigues alguna cosa, vine a dir-m'ho,
eh?

(En Maxim sen va.)

ESCENA XI

LA JULIA l LA NENNELE

JULIA. -Que te l'has tret per quedar-te sola
arn mi?

7
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NENNBLB. - No. Perquè I papà m'ho ha
manat.

JULIA. - Se pot saber el per què d'aquella

rialla inconvenient? (Veient que la Nen
nele tracta d'anar-sen.) Vine aquí.

NENNELE. - Mamà, creu, val més que m
deixis anar.

JULIA.-Ja sé I què penses. Com si al món no

hi pogués haver més que un sol marc de
plata I

NENNELE.-No parlem d'aquestes coses. Són

tant vulgars I No ten dic res, no n vui saber

res.
JULIA. -T'has cregut que era I teu, eh?
NENNBLE.-Deixa-m anar. No n parlem: me

repugna.
J ULlA. - Ho sospitava. Per això m vas fer

aquell interrogatori.
NENNELE.-Era I meu, l'he vist ben bé. Abans

de parlar-ten ho sospitava, sí; després, ja

no m queda dubte. Ahir, tot passant, te

vaig veure entrar al meu quarto. Men

vaig baixar- a l'hort i em vaig posar a cantar

per allunyar-te les sospites. Tu hi vas

caure. Torno al cap de pocs minuts, trobo

el calaix obert i veig les coses -que m falten.
Si te n'he parlat es per fer-te entendre que

estava alerta; però no te n'hauria resat

més.
JULIA. - Tu t'ho inventes. No es veritat que

jo entrés al teu quarto.
NENNELE. - En Tommy ten va veure sortir.
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JULIA. - Devia haver empès la porta per bus
car-te.

NENNELE. - Si t'agradava, podies demanar
mel.

JULIA.-No m'agradava.
NENNELE. - Ho comprenc. Per l'ús a que I

destinaves...
JULIA. - Quin ús? Vet-en-aquí una altra.

Quin ús vols dtr? Volia mostrar el meu
agrahiment a qui s'ha pres la molestia
d'ensenyar-me l'art. M'he gratat la butxaca
per comprar un marc i he posat un retrat
meu. La cosa té tanta malicia que, ja ho
veus, fins te la dic. Era un retrat meu, i tu
ni menos ho sabies.

NENNELE. -:- Prou que ho sabia I
JULIA. - Oh I Tu n sabs tantes de coses I
NENNELE. - Moltes, més de les que t penses.
JULIA. -Ah, sí I No ho veig que fa temps

que m segueixes com un goçl Vaia un res
pectel Si he fet com que no me n'adonava,
ha sigut per miraments al pobre del teu
pare.

NENNELE (am rialleta amarga). - Ge...
JULIA.-Però, ara, que t'has atrevit a sospitar

de mi, vui aclarir-ho tot. Llum, llum.
NENNELE. - No, mamà, no, no fem de

sastres.
JULIA.-Res, ja està dit: vui que s'aclareixin.

Vinguen proves. M'acuses? Proves, doncs.
El teu pare judicarà.

NENNELE.-No, fes-me I favor.
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JULlA.-Ahl Tens por?
NENNELE. - Por?

ESCENA XII

LES MATElXES l EN T OMMY

NENNELE. - Ah 1 En Tommy? Vine, vine.
No podies escaure millor. (A la Julia). Te

sotmets an en Tommy?
J ULlA. - Prou I
TOMMY-Què passa?
JULIA. - La teva germana m'acusa de que li

remeno ls calaixos. Diu que ahir tu m vas
veure pendre...

NENNELE. - No he dit pendre, no. Tu ne

gaves haver entrat al meu quarto i jo he dit

que en Tommy te n'havia vist sortir.
TOMMY. - I ara! Quines qüestions teniu?

Anem ... Que m'expliqueu a mi 1
NENNELE. - Tommy, Tommy I No t facis el

desentès, per Déu 1 Vols fer-me passar per

embustera? Ahir, quan pujava de l'hort,

vaig trobar-te aqul. Te vaig demanar...
me recordo que ho vaig fer fins amb un tò

ben senzill per allunyar sospites... i et vaig

demanar, dic, si havies vist la mamà. No

volia córrer el risc d'entrar al quarto i tro

bar-rne-la encara a dins. M'hauria sofocat

tant I I tu m vas respondre... (En Tommy
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s 'haurà estat sempre impassible, mirani en
laire. La Nennelejitant-lo.) No es veritat?

TOMMY. - No ho recordo.
JULIA (victoriosa). - Ah I
TOMMY (baixet a la Julia). -Calla.
NENNELE. - I no t recordes tampoc d'haver

sigut tu qui m va inspirar la primera sos
pita?

TOMMY. - Quina sospita?
NENNELE. - Ohl Se t deu haver olvidat,

Tommy. Ets tant flac de memoria I
TOMMY.-Ehl Acabem.
NENNELE.-No, no: deixa-m afegir, perquè s

puga tenir la mida exacta de les meves
invencions, que avui fa vuit dies, preci
sament ¡'altre dijous, te vaig parlar de
trenta lires que ...

TOMMY. - Deus somniar.
NENNELE. - Mamà, te demano perdó: soc

una embustera.
JULIA. - Ho veus?
TOMMY (baixet a la Julia). - Fes-me ¡ favor ...
JULIA. - Prou, prou ... Aixl apendras ... Me

basta. (Entra a la seva cambra.)

ESCENA XIII

EN TOMMY, LA NENNELE, I DESPRÉS EN MAXIM

NENNELE (després d'un silenci).-Pobre Tom
my I Quant t'ha d'haver costat això t
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TOMMY (commogut, aguantant-se visiblement
el plor i am gran amargura). - Tu ets la
persona a qui estimo més del món.

NENNELE. -Ja ho sé.
TOMMY.- No m diguis re. (Va a seure a la

tauleta i hi apoiti I cap.)
MAXIM (del fons, amb un paper a la mà).

Nennele.
TOMMY. - Oh! (Fa per aixecar-se i anar-sen.)
NENNELE (an en Tommy).-No t moguis, no

et moguis, ja te I trauré. (En Tommy torna
a amagar el cap damunt la tauleta. La
Nennele s'endú an en Maxim apart i li diu
baixet.) Deixa-ns un moment. (Sel mira.)
Que groc que vens I Què passa?

MAXIM (donant-li un telegrama).-LIegeix. Es
d'aquell amic que va colocar al teu germà.
(La Nennele llegeix am creixent i dolorosa
sorpresa. En Maxim se queda l telegrama.)
No hi va anar sinó un sol dia. (Fa un pas
cap an en Tommy.)

NENNELE. - No n'hi parlis. Deixa-m ... Que
ho has dit al papà?

MAXIM. - No he tingut cor.
NENNELE.-Ves-ten ... ves-ten, abaix, al prat.

Ja t cridaré.
MAXIM. - Més val.

(En Maxim sen va.)
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ESCENA XIV

EN TOMMY I LA NENNELE

10J

NENNELE (va a trobar al seu germà, li aixeca
el cap j el besa). - Què serà de tu? Què de
nosaltres?

TOMMy.-Què t volia en Maxim?
NENNELE. 'L.. M'ha fet llegir un telegrama

d'aq uell amic seu. No més hi vas anar un
dia.

TOMMY (aixecant-se i fugint). - Eh, sí. Prou,
prou.

NENNELE.- Vine... vine aquí. .. aprop meu...
que n parlarem.

TOMMY. ..:... Què n treu rem ?
NENNELE. - Oh 1 Re, re. Sofrir una mica

més. La mamà ho sabia, eh? (En Tommy
fa que sí.) Era la teva confidenta I

TOMMY. - Ho va endevinar.
NENNELE.-JO no. No m'ho hauria pensat

mai. ¿Aont anaves, doncs, totes aquelles
hores que t passaves fòra de casa? Vols
dir-m'ho? Aont anaves? Oh I Diga.m'ho.
Ja sabs que a mi m'ho pots dir tot. Anaves
a casa d'aq uella senyora? Que n'estàs ena
morat? (En Tommy fa que no.) Un sol dia
va durar I Te cansava I Te vas sentir hu
miliat, eh? Com jo a la primera lliçó. ¿Te
va semblar una cosa mesquina, grollera,
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o ja vas pensar de bon principi que aquell
treball no duraria?

TOMMY. -Si sabessis la pena que m fa I tò
tant sols de la teva veu!

NENNELE.-Ho crec. Si m faig penaa mi matei
xa! Hem estat tant Iem ps junts tu i jo, i tant
bé I Si tu t perds, me perds a mi. Es la pri
mera vegada que no t'he endevinat els pen
saments. Tant bé que ns entenieml Quan
el papà va tornar-se a casar. .. ten recordes?...
mai vam dir-nos una paraula d'ell ni d'ella.
No més me duies a passeig cada matí. Ens
enteníem tant bé! Que bo que eres!

TOMMY. - M0It facil!
NENNELE.-Encara ho ets. (En Tommy som·

riu amargament.) Digues: t'ho pensaves ja
de bon principi que aquell treball no du
raria? T'ho pensaves ja, quan vas dir an en
Maxim que acceptaves?

TOMMY. - Per què insisteixes així?
NENNELE.-No ho sé. Me sembla que tot

depèn d'allò.
TOMMY. -No t'entenc.
NENNELE.-Me sembla que en allò s conté tot

el pervenir. Me sembla que es la pregunta
més important que t puc fer. No t'ho sé
explicar. Se m'acud així.

TOMMY. - Que extrany que se t'acudi pre
guntar-me lo mateix que se m'ha acudit a
mi tan tes vegades aq uests dies! Deus voler
dir si, al menos, vaig tenir un moment de
voluntat.



Com les fulles 105

NENNELE. - Pot-ser. Si. Al menos un mo
menti'

TOMMY. - Que ho sé jo? A l'acceptar estava
persuadit de que voldria que durés. Fins,
ja ho vas veure, me vaig posar a escriure
desseguida una esquela per enviar-la allà
on m'esperaven a esmorsar. I rnentres es
crivia, sentia una veu ironica dintre de mi
que deia: «Mult bé! Aquí tens una porta
oberta». I estava parat de que la decisió
no m'hagués costat més esforç. Jo m deia:
«Quan serà hora, voldré». Comptava arn
que les coses m'entrarien. Vaig anar-hi.
L'amo va ensenyar-me tota la fabrica. Molt
bél Un aparell d'energia delicat i segur.
Després se m'endugué al despatx i va
dar-me a escriure dugues o tres cartes ...
insignificants. Re va ferir-me. Cap fadiga,
cap disgust.

NENNELE. - Però cap dalè?
TOMMY. - I l'endemà nQ vaig tornar-hi.
NENNELE.- Però vas combatre?
TOMMY. - No. Ni tant sols vaig decidir no

tornar-hi. No hi vaig tornar.
NENNELE. - Les coses no t'havien pres.
TOMMY.-No.
NENNELE. -Cal entregar-s'hi a les coses.

què com ptes fer ara?
TOMMY. - No hi vui pensar.
NENNELE. - I ho pots conseguir, no pensar?
TOMMY. - Oh I El pensament hi es sempre,

però n faig passar d'altres davant. Les
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imatges no m fereixen. Me veig com dins
d'un mirall, com veuria a una persona'
indiferent. Sabré lo que ha de succeir, no
faré re perquè succeeixi, ni re perquè no
succeeixi: m'abandono a la cor.rent.

NENNELE (com continuant un pensament seu).
-A la corrent de l'Arve desbocat... que ni
temps dóna d'ofegar-se, rebatut pels socs i
'per les penyes...

TOMMY. - Què dius?
NENNELE. - No re. Me recordava d'unes pa

raules den Maxim ... tu has anomenat la
corrent... i ... Deixem-ho córrer. Coses
meves.

TOMMY. - I el papà... ho sab?
NENNELE.-No encara.
TOMMY.- Te pesa, eh, el viure arn la mamà?
NENNELE. -Oh! Ara.
TOMMY.- Es una inconscient. Caurà com jo:

a tomballons.
NENNELE. - Tu no n pots dir mal: te l'has

aliada.
TOMMY.-Com me desprecíesl (La Nennele

no respon.) I no ho sabs encara. Si ho
sabessis... Vols que t'ho digui tot? Ho vols?
Com en altres temps, eh?

NENNELE. - Diga·m'ho, sí ... Diga-m'ho tot.
Es una força I confiar·se. Quan més te
costi, més has de parlar. Qui sab! Diga
m'ho aviat... Tommy.

TOMMY. - Me ve a la memoria una arieta de
Metastasio: Voce dal sen fuggita ...
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NENNELE. -Oh, que trist!
TOMMY (taciturn i rabi6s).- Dec diners a una

dòna. Sents? Molts. No ls hi he pidolat, eh.
NENNELE. - No t'excusis.
TOMMY. - Tens raó. La veritat s'ha de dir

tota, bo i dolent d'ella. Ella mels oferia .
insistia... jo perdia, volia rescabalar· me .
hauria donat dèu anys de vida per tro
bar-ne ... i allí n trobava, facil, facilment.
A la vida tot m'ha estat facil, a mi.
Tot facil desde I principi, i continuament,
i sempre: faci I el viure, facil l'experien·
cia mateixa de la vida, facils els plaers,
facils els obsequis i la benevolença, facil la
compassió, facils els vicis ... una sola cosa
dificil: tenir voluntat, però no la neces
sitava. Fins tres mesos endarrera, la vo
luntat, per mi, se deia habit o capritxo...
El dia que m'ha convingut voler ...

NENNELE. - La tenies rovellada.
TOMMY.-Ohl Més que rovellada: sense roda,

sense joc.
NENNELE. - No podries voler ni I mal?
TOMMY. -Oh I El mal... deixa-l fer an ell. Hi

ha qui I vol per mi.
NENNELE. - Quan deus?
TOMMY. - Tot es inutil.
NENNELE.-Si escrivissim a la tia, que es tant

rica...
TOMMY. - M'en viaria una agulla de corbata.
NENNELE. - Ho demanaré an en Maxim.
TOMMY. - Aquest tels daria. Però, i després?
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Jo hi tornaria. Més val fer el capbuçó
d'una vegada.

NENNELE (fitant-lo amb ulls esparverats).
Elcapbuçó?

TOMMY (rient). ",,"":No a l'aigua, no ... Ja t
creies que parlava de malar·me. Cah I No
ho som d'aquells.

NENNELE. - No, eh?
TOMMY. - Llençar-me an els milions. Pago,

casan tom 'hi.
NENNELE. - Tu t cases amb aquella dònú
TOMMY.-N'hi he donat paraula. D'aqui vuit

dies.
NENNELE. - D'aquí vuit dies, te juro que no

t'hi casaras.
TOMMY. - Qui pot impedir.m'ho?
NENNELE. -Ja ho veuras.
TOMMY. - Mira que si en Maxim men diu

una sola paraula ...
NENNELE. -No...
TOMMY. - I fins t'aconsello que no ho diguis

al papà. No n treuries re. L'afligiries inuti!
ment abans d'hora. Si ho arribés a saber...
me n'iria de casa a¡l'acte. Soc lliure ... Una
vegada fet, ens en anirem de Ginebra... i
que ho sapiga.

NENNELE. - I aon vas ara?
TOMMY. - Allí.
NENNELE.-Oh, Tommyl
TOMMY. - No m miraras mai més la cara, eh?
NENNELE. - No sabs lo que t dius I Oh, Tom·

myl Oh, pobre Tommyl
(Aquest sen va precipitadament.)
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·ESCENA xv

LA NENNELE, I DESPRÉS EN MAXIM

I09

(La Nennele roman fixa, immobil, dreta,
al costat de la taula, teclejant en ella incons
cientment, mirant d'ací d'allà, en la buidor.)

NENNELE. - Tot sen va ... Tot sen va ... Tot se
n'ha anat ... La fi! (Se passa repetidament
una mà pel cap com allisant-se ls cabells.)
Aquesta nit...

MAXIM.-L'he vist sortir. Tuno m cridaves...
NENNELE.-Es veritat. Perdona-m. Sabs? Se

casa amb aquella dòna.
MAXIM. - No l'has pogut dissuadir?
NENNELE. -Ni tant sols ho he intentat. Tota

la casa tron tolla. Es la desfeta.
MAXIM. - El teu germà no es tota la casa.
NENNELE.-Ohl Lo que queda! La mamà,

aquesta sen va també per un altre carn!.
Si n'he vist avui de coses I Quina diada
d'ensenyances 1

MAXIM. - I el teu pare?
NENNELE.-S!. Es cert.
MAXIM. - Tant recte, tant bo.
NENNELE. - Es veritat. I voldria caure de

genolls davant d'ell, arn les mans plegades
perquè vegés l'amor que li porto. Però hi
ha moments en que totes les veritats sens
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presenten nues, inexorables. I ho hem de
reconèixer: fins ell es debil també.

MAXIM.-No.
NENNELE. - No té l'energia que venç les

coses i domina a les ànimes. Tu ets dèu
mil vegades més fort que ell.

MAXIM. - No ho crec. Jo tinc l'energia que
emprèn: eIl té la que resisteix, que es la
més dificil, la que dóna menos goigs.

NENNELE. - Oh, Maxim I Si sabessis lo que m
remordeix de dir-te certes coses I Són coses
tant petites I Però cal que les sapigues tu,
l'unic que li quedes an aquell pobret.

MAXIM. -Jo sol?
NENNELE. - Mira. Aquest matí m'ha pres el

govern de la casa per donar-lo a la mamà?
Quasi m fa riure pensar què t conto...
Estic tant Iluny d'això I Me l'ha pres, i,
sense que n'hi fes càrrecs, ha vingut desse
guida quasi a excusar·se i a dir·me, tot
baixet, que vigilés, per això I Eh I Eh I Eh I

MAXIM. - QueorguIlosa que etsl
NENNELE.-Oh, noI Està tant alt per mi,

que, d'ell, l'ombra més insignificant me
fereix més que les culpes dels altres. Sé lo
que guanya. AI principi anavem justets,
però d'un mes ençà gastem molt més... i
li he dit. .. i se n'ha rigut. Miseries, mise
ries meves, pensar-ho i dir-ho, però si per
ell no més s'escrostona l'enguixat, pels
altres cauen les parets. Es la desfeta.

MAXIM.- Vols casar·te arn mi, Irene?
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NENNELE. - No accepto caritats.
MAXIM. - No ho vols?
NENNELE.-Nó.
M"AXIM. - No ni pots estimar?
NENNELE. - No es això. Ni voldria haver-te

ofès amb... allò. Es que no crec que mai
hagis arribat fins al fons de la meva ànima.

MAXIM. - Oh I Fins al fons de tot.
NENNELE. - Sí?
MAXIM. - Per què t riuen així ls ullets?
NENNELJ<..-Trobes que m riuen? T'ho agraei-

xo; però, sabs, Maxim ... (Pausa llarga.)
T'entornes a Chamonix aq uesta nit?

MAXIM. - Per força. Hi tinc tanta feina! Per
què m'ho preguntes?

NEÑNELE.- Per re. Per dir. (En Maxim va per
sortir.) Me deixes?

MAXIM.-Si. Haig d'anar a esbargir-me. Men
vaig a baix a caminar.

NENNELE. - Vols que baixi arn tu?
MAXIM. - No. Necessito estar sol.
NENNELE. - Ten vas ofès?
MAXIM. - No. Me passejaré per aquí sota.

(Sen va.)
NENNELE (am tristor).-No m'ha entès!

TELÓ



ACTE QUART

La mateixa decoració

ESCENA UNICA

EN JOAN l LA NENNELE

(Es nit de lluna, però aquesta no entra a la
sala perquè la finestra està tancada. En Joan
està escrivint a la taula del mig, a la llum
d'un quinquè am pantalla. La Nennele surt
de puntetes de la seva cambra.)

JOAN.-Qui hi ha? (Girant-se cap a la cambra
de la seva filla, escolta un moment. La
Nennele s queda immobil, arrambada a la
paret.) Res I (Espolsa la ploma i reprèn la
feina.)

(La Nennele s'escorre de puntetes cap a
la porta usual, allunyant-se tant com pot
del seu pare. Un cop a la porta, se para i
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tira un petó an aquest. Prova d'obrir. El
pastell grinyola.)

JOAN. - I ara? (S'alça.) Qui hi ha? (Aixeca
la pantalla).

(La Nennele ha obert i s'esmuny per la
porta.)

JOAN'. -Nennelel (L'empaita, l'agafa i la
torna a fer entrar.) Què vol dir això? Què
significa? Aont anaves?

NENNELE (que du un xal fosc al cap i està
agitada).-No podia dormir L.. volia anar·
men a baix, a respirar.

JOAN. - Que no t trobes bé?
NENNELE. -Sí, molt bé ... Però la calor... No

ho sé... Necessito aire.
JOAN.-Però, què tens? Què tens?
NENNELE. - No ho sé ... Necessito aire. Dei

xa·m anar.
JOAN. - Aquí, aquí I (Se l'endú fins a la fines

tra i l'obra de bat a bat. El clar de l/ulla
amara la sala.) Sèu aquí. Aquí tindras
tant aire com vulguis.. i fresc. No sents
pas fred, eh?

NENNELE. - No.
JOAN. - Vols un xic de cognac? (Li posa la

mà al front, la polsa.) Tens el pols mogut.
Tu no estas bona. Vols una' taça de cama
milla? Cridaré a la mamà. Cridaré a la
Marta.

NENNELE. - No, no; no cridis a ningú. No
necessito res. Si m trobo bé I

JOAN.- Però si tota tremoles, si tremoles tota.

8
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NENNELE. - No, si estic bé, et dic... Era al
quarto, que m'ofegava. (Romp a plorar
convulsivament i llençant els braços al coll
del seu pare). Ohl Papà, papà!

JOAN.-Què tens? Què tens, filla? M'es
pantes tot. AnimolVaja, Nennele, ànimol

NgNNELE (sanglotant). - Deixa-m.
JOAN. - Plora, sí, plora, plora, filla meva.

Plora, que t farà bé. Després m'ho diras
tot. ..

NENNELE (se calma, i mira d'ací d'allà Ull

xic esverada).
JOAN. - Te passa un xic? Serà nerviós. Que

da-t quieta. Que ja eres al llit?
NENNELE. - No. M'he estat una gran estona

a la finestra del quarto.
JOAN.-Tant tranquila que estaves aquest

vespre. A dinar has menjat bé. Enraona
ves. Quan en Maxim estava per anar-sen
t'has rigut de l'excursió que farem diu
menge a Chamonix. Has estat molt cari
nyosa am la mamà. Jo n'estava tant con
tent I I no t s¡mties re allavores?

NENNELE. - Re.
JOAN.-Te dolia que en Tommy no fos a

taula, eh? Doncs, jo m'alegro de que s
dongui un xic d'esbarjo, veus? Que sabs
qui són els que l'han convidat?

NENNELE. -No.
JOAN. - La mamà m' ha dit que eren uns

amics de Milan.
NENNELE. - Així serà
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JOAN. -No ha tornat encara?
NENNELE. - No..
JOAN. - Fa una nit tant bona I
NENNELE (sempre un xic distreta). - M'esta

va a la finestra ... L'esperava ...
JOAN. - L'esperaves? Per garlar una mica?
NENNELE. - No... Esperava que entrés ...

Temia topar-m'hi.
JOAN. - Topar-t'hi?
NENNELE. - Hm... (Sacut el cap com qui

s'adona d'haver dit lo que no devia.) No, no
es això lo que jo volia dir.

JOAN. - Encara deus tenir el cap un xic
espès.

NENNELE. - Pot-ser sí.
JOAN. -Sabs lo que es? El temporal de l'altra

nit. Ha deixat una xafogor tot el dia que
jo me la sento als òssos. Quan m'has donat
la bona nit, llavors sí, m'ha semblat veu
re-t uns ulls tots extranys. Tant lluents I

NENNELE. - Ara ja m trobo bé. M'entornaré
al quarto.

JOAN. - Ja t'hi acompanyaré.
NENNELE (prompte). - No.
JOAN (somrient). - Oh I Oh I Quina manera

de dir noI AI teu pare? Mira quin tò, la
senyoreta I No I Doncs jo dic que sí. Anem.

NENNELE. - Llavors, quedem-nos aquí.
JOAN. - Què hi haurà al teu quarto que jo

no puga veure? Pot-ser grans misteris, eh?
Que n són d'extranys els nervis! Vols esti
rar-te? Té. (Li acosta una cadira.) Posa Is
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peus aquí. Així. I estigues quieteta. No
tens ganes de parlar, eh? Ens farem com
panyia. (Sell va a la taula a treballar de
llou.)

NENNELE (després d'ulla pausa). - Què fas?
JOAN. - Haig d'ac'àbar la feina.
NENNELE. - Fins a la nit, papà?
JOAN. - Convé. (Silellci.) Nennele.
NENNFLE. - Papà.
JOAN. - Quan, ara fa poc, anaves a sortir i jo

he cridat «Qui hi ha?», per què no has res
post?

NENNELE. - No t'havia sentit. (Silellci.) Però
fas mal de vetllar tota la nit. Te dóna
massa feina en Maxim.

JOAN. -Cahl
NENNE.LE.-OhJ Jo li diré!
JOAN.-Si no treballo per en Maxim, dòna.
NENNELE. -I doncs?
JOAN.-Vaja: ja que m'has cu[lit de sorpresa,

t'ho hauré de dir. Es un treball de més a
més que m'he procurat. Res ... Veia que I
salari no bastava. I he trobat una bona gent
que ...

NENNELE. - Oh I
JOAN. - Però ... Poca coseta.
NENNELE. - Desde quan?
JOAN.-Fa un mes i mig. Però no es cada nit,

sabs? I ara hauré acabat. Avui serà l'ulti
ma nit. No haig de fer sinó copiar una
relació ... Per això m'hi he posat aquí dalt.
Les altres nits ho feia a baix a l'estudi.
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(La Nennele s'alça i s'acosta al seu pal'e
am les ma1rs plegades.)

JOAN. - Què t passa?
NENNELE. - Perdona-m, papà.
JOAN. - De què? Què t'haig de perdonar?

(Rient.) Aquesta petita lTlolestia?
NENNELE. - No es això, no. Perdona·m.
JOAN.-i ara! Quins ulls? Ja tornen a sortir

els d'allavors? Vine aq uí. Què vols que t
perdoni? Què m'has fet, pobriçona? Di
gues. Aon,t ana ves? Per què no has respost
quan te cridava? M'has d'haver sentit, si.
Dugues vegades t'he cridat. Aont anaves?
Parla. Temies trobar-te amb en Tommy,
has dit? Què hi ha en el teu quarto que JO
no puga veure? Ah I (S'aixeca.)

NENNELE. - No, no ...
JOAN. -Quieta aquí. i no t moguis, eh?

(Agafa Iquinquè,va a tancar la porta usual
i després se fica corrents a la cambra de la
noia.)

(La Ne.nnele l'esta palplantada prop de
la taula.)

JOAN (tornant amb una carta a la mà). - Una
carta per mi. (Deixa I quinqué damunt la
taula) .

NENNELE. - Papà, no la llegeixi-s.
JOAN.-No cal. (Llença la carta damunt de

la taula.) Tu no ets una vagabonda: no
fugies per anar a rodar pel món. Fugies ...
per. .. (Pausa llarga.) Tu hauries fet això?
Tu, Nennele, has pogut concebir, has
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pogut acanclar aquesta idea monstruosa?
Has atravessat aquesta peça, m'has vist, i
hauries abandonat aquesta casa aon sóc
jo, i hauries ... l demà jo hauria anat pel
món, cridant com un boig, buscant la
meva filla, o aquesta nit mateixa t'haurien
portat aquí m'haurien cridat ... i t'hauria
vist... allà sense vida. Oh, Nennele me-
va! ... La meva Nennelel. .. (Pausa llarga.)
Per què? Però, per què?... Per què? Què ha
succeit? Haig de saber-ho ... tioc de saber
què t'ha passat ... Morir 1. .. Ah 1. .. Què t'he
fet jo? Què t'han fet els altres? Què passa a
casa meva que encara ignori?

NENNELE. - Estava boja ... estava boja ... no
preguntis més ... estava boja ...

JOAN.-Diga-m què ignoro de lo que passa?
Digacm'ho. T'ho mano. En Tomy... ?

NENNELE. - També. En Tommy està perdut.
Esposa una mala dòna. Dèu I En Maxim
t'ho explicarà: jo no n sé. Ho he sabut avui.

JOAN.-Aont es?
NENNELE. - Allí, crec... no ho sé ... no ho

sé... Sé que està perdut sense remei.
(En Joan resta aixafat.)

NENNELE. - I jo tdeixava quan més auxili
i consol necessitaves, quan més sol havies
de sentir-te; j no pensava en tu, en tu,
que no més penses en nosaltres i no vius
sinó per nosaltres.

JOAN (perseguint una idea). - Se dispersen ...
Sen van, sen van.
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NENNELE.-I pensava mal de tu i et judicava
malament. Fixa-t'hi, escolta-m a mi. No t
distreguis ... deixa-m'ho dir. .. m'haig de
confessar. .. es precís que tu sapigues lo
que pensava de tu. El mal que m feien els
altres era més gros, més violent; pero lo
que pensava de tu m rosegava fins a lo
més fondo i delicat de l'ànima. Me sembla
va que tu no feies prou per nosaltres.
Ho sents? Ho sents? No sents re d'això
que t dic?

JOAN. - Sí, cor meu, sí. Ho sento. I tenies
raó. No he fet prou, no, per vosaltres.

NENNELE. - Oh!
JOAN. - No aquí, no ara. Aquí no podia

obrar d 'altra manera, ni fer més. I veia, sí,
veia venir les coses. Oh f Quantes vegadesl
Però era impossible fer-hi res. A Milan, sí,
quan ereu nens. Me semblava que l'enri
quir-vos havia de bastar.

NENNELE. -Si sabessis lo alt que estas an
els meus ulls I Quin repòs, quina seguretat
trobo en la teva protecció vigilantl Per què
no n parlem mai d'aquestes coses? Per
què no ns ho diem mai tot? Ningú ho diu
mai tot. Tant bé que fa descobrir tota l'à
nima fins a dins de tot. Mai cap dolor,
cap goig, podran superar la dolcesa que
sento en aquests moments, arn tu, al teu
costat, coneixent-te, adorant-te. Me per
dones?

JOAN. - Filla! Te perdono i et beneeixo.
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(Li té I cap abraçat sobl'e I pit, li besa I
front i la deixa anal'; se passeja, va fins a
La finestra i guaita a fòra.) Quina nit més
hermosal Vine aquí. No tens pas fred?'

NENNELE. - No.
JOAN.-Has dit un no igual que quan eres

nena,lIarg, llarg, ple de vocals. Nooo. Que
poc has carn biat! Te reveig encara arn b
aquella carona ... (S'interromp pera mirar
fixament a fòra. Després reprèn.) arn la
carona d'allavors. Ara t'has amagrit. Eres
tant hermosa!

NENNELE. - Això no s diu!
JOAN. - Tot-hom se girava per ... (Torna a

mimr.)
NENNELE.-Però, què tens? Ja es la segona

vegada que t'interromps. Què mires?
JOAN. - Hauria dit que veia un home allà,

sota ls arbres. M'hauré enganyat. La lluna
i el fullatge ...

NENNELE. - No. Sí que hí ha algú.
JOAN. - Ho veus?
NENNELE. -Ara s'està quiet. Es a l'ombra.

No. (Guaita encara. Am melangia.) No,
no.

JOAN. - Ho dius arn tristesa. Que t sab greu
que no hi hagi ningú? Qui t creies?

NENNELE. - Pots pensar! Qui vols ... ?
JOAN. - En Tommy et creies?
NENNELE. - No. Ningú.
JOAN. - No tindras mai més aquells pensa

mentols, eh?
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NENNELE. - Oh, no! Mai mésl
JOAN.-No somniaràs mai més en deixar-me?

Deixar·me I Oh 1 Prou que arribarà 1 dia
que hauras de deixar-me 1 Hem de pen
sar-ho així. Ja esperava que ...

NENNELE (aferrant-lo per un braç). - Hi es!
Mira-tel! S'ha acostat a l'ombra del clos ...
per sentir-nos. El veus?

JOAN.-Aon?
NENNELE.-Allí, davant del prat. Repara

l'ombra que fa a la lluna. Veus? (.4mb
exaltació joiosa.) S'ha quedat! Vetllaval
S'ha quedat per mi, m'ha entès I

JOAN. -Què dius? Qui es?
NENNELE, - Vols que I cridi? Maxim! Vine!

TELÓ
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