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PERSONES

BEZSEMENOFF VASSlLI VASSILlEVlTCH, 58 anys
menestral acomodat, sindic dels pintors de
parets.

AKULINA IVANovNA, la seva dòna, 52 an}"S.

PERE, estudiant expulsat, :1:6 anYS}llurs fills.
TACJANA, mestra, 28 anys
NJL, fill adoptiu den Bezsemenoff, maquinis

ta, 27 anys.
PERTCHIKHINE, parent llunyà den Bezsemenoif,

aucellaire, 50 anys.
PAULETA, sa filla, cosidora a jornal, 21 anys.
ELENA NICOLAIEVNA KIRTZOFF, viuda d'un

director de presó, llogatera dels Bezseme
noff, 28 anys.

TETERKFF, xantre,. dispeser den Bezsemenoff.
CHlKHINE, estudiant, dispeser den Bezseme

noff.
SENYORETA ZVETAIEFF, mestra, amiga de Ta-

ciana, 25 anys.
STEPANIDA, cuinera.
U na dòna der carrer.
Un xicot pintor.
Un metge.

L'acció en una petita ciutat de provincia de
Russia,



AC:TE PRL\IFH

L'escena representa llna habitació en ¡lila casa
dI! menes/mIs acomodats. Al costal dret, dos envans
de cantell que formen angle recte, redueixen et
darrer terme, que pe a esser una petita habitació
separada de la principal pe1' una arcada. De l'una
part a l'altra de l'a7'cada, unfli. del qual penja una
cortina. Aljonsde l'habitacióg7"an. una poda que
condueix a i'a~I{p¡l-sal<¡ i a {'<lllra meitat de casa
ont hi ha la cuina i les habitacions de les dispeses .
.4. t'esquerra de la porta i',¡rma7'i de la pisa, gran i
feixuc; al recú, un bagul; a ta dreta, tm reUatge
1!eU dels de caixa. La pèndola. grossa com una
liuna, se gronxa lentament darrera del vidre. ¡,
quan et silenci regna en l'habitació. se sent fa
monotonia del seu «tic- tac» ..41 costal esquerre,
dugues porles: ['una condueix a l'habitació dels
l,ells, l'aitra a la den Pere. Ent1'e les portes una
estufa ornada amb rejoletes blanques d'Holanda.
Vora ¡'estufa, un canapè veli, cobert d'hule; davant,
una gran taJlla ont se menja i es pren el tè. Arram
bades a les parets, amb una regulü1'itat desespera,
dora, hi ha varies cadires de Viena barates. També
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a l'esquerra, en primer terme, hi ha una mena de
bagul de vidre, i a dins capsetes de diversos colors,
futeses de les mones de Pasqua, dugues palmatories
de bron{o, culleres de tè i de sopa, varies copes de
plata petites i altres petits objectes colorats i de
formà conica. A l'habitació més enllà de l'arcada,
contra la paret, de cara a l'espectador, hi ha un
piano, una .étagère contenint peces de musica, i en
el recÓ. en una torreta de fusta, U71 phi1odendron.
A. la paret de la dreta, dugues finestres; al peu de
les /inest7'es, torretes dejlors, i aprop d'elles també
una chaise-longue: vora d'aquesta, arrambada a
la parel del dovatlt. una tauleta.

Es prop de les cinc de la tarda. El crepuscol de
tardor entra pe7' [es jinestres. _4 l'habitació gran
es quasi/osc. La Taciana, mú(ajeguda a la chaise
¡oogue, llegeix un llibre; la Pauleta cus vora de la
taula.

TACIANA /llegint). - «Sortí la lluna. I feia
extrany, al veurt:-la tant petita i tant trista,
que escam pés sobre la terra tanta 11 um ten·
dra, d'un blau de plata.,.» .'Deixa caure'L
Liibre sobre'ls seus genolls. l : Ja es fosc.

PAULETA. - Vols encendre'¡ llum?
TACIANA. -No cal. Estic cansada de llegir.
PAVLETA.-Que està ben escrit! Tant senzilt

i tant tfist! Això'ns entra a l'ànima. (Una
pal/sa.) Que m'agradaria saber com acaba!
Se casaran, si o no?

TAClAt'A :'disgustada).-No·s tracta pas d'això.
PAlJLI!:TA.-A mi no m'agradaria un home

així, no,
TACIANA. - Per què?
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PAULETA. - Es pesat. Sempre's queixa perquè
no està segur de res. Un home ha de saber
lo que té de fer a la vida.

TAclANA (a mi/ja peu). - I.en Nil que ho sab?
PAULETA (amb certesa). - Sí que ho sab.
TACIANA. - Que es lo que sab, doncs?
PAULETA.-JO no us ho sabria explicar tant

facilmenl corn ell; però, això sí, la mala
gent, els dolents i els avariciosos, tindran
feina a entendre·se·les amb ell. En Nil no
els pot veure.

TAc[ANA.~Qui es el dolent? Qui es el bo?
PAULETA. - Ell ho sab.

(La Tacia1la calia sense mirar a la Pau
leta.)

PAULETA (somrient, prelz el llibre i se'l posa
sobre'ls seus genolls). - Que està ben escrit
aixòl Que es simpatica ella! Tant recta,
senzilla i amable! Quan sc veu una dòna
presentada d'una manera tant atraienta,
una mateixa se sent més bona.

TACIANA. - Que ets ignocenta i extranya,
Pauleta! A mi, veus?, tota aquesta historia
em fastigueja. Aquesta noia no ha existit. I
el castell, el xaragall i la lluna, res d'això
es veritat. Tot es imaginació. En els llibres
semprc's descriu la vida tal corn no es en
realitat. La nostra, la teva, per exemple...

PAULETA. - S'escriu lo que es interessant.
Quin interès té la nostra vida?

T ..o\CIANA (sense escoltar-la, irritada). - Moltes
vegades me sembla que'ls llibres són es-
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crits per hemes que no m'estimen gens i
que sempre-ro vénen a buscar raons. Sem~
bla que'\11 vulguin dir: «això es millor de
io que tu't creus i això es pitjor».

PAULETA.-A mh11 sembla que tots els es
criptors han de ser per força bons. Que
m'agradaria veure un escriptor!

T ""IANA (com si's parlés a sí mateixa). - Des
criuen 10 que es dalent i penós, no com jo
ho veig, sinó d'una manera singular. fent
ho gros, amb Ull 10 tragic, i el bé l'inn:ll
ten. Ningú fa declaracions com les que
escriueu ells. La vida no ho es pas de tra
gica, sinó que s'escorre amb calma, mono
lOna, com un gran riu terbo1. Quan se

. mira córrer un riu, els ulls se cansen, un
s'avorreix, el cap s'emboira i no vénen
ganes ni de pensar: per què corre'[ riu?

PAULETA (amb la mir'ada fixa al davant seu,
pensativa). - No: jo voldria veure l'autor.
Mentres Ilegieu jo anava pensant: com deu.
esser? jove? vell? moreno?

TACJ"-NA.-QUj?

PAULETA, - Aq uest escri plOf.

TAGIANA. - Es mort.
P,\ULETA, - Oh I Quina IJastima I Fa molt

temps? Jove?
TACIANA. - Allà a mitja edat. Bevia m.a~sa

aiguardent.
PAULETA.- El pobre I {Una pausa.j Per què

beuen així, uns homes tant inteligents?
A.quell, el nostre dispeser, el xantre, també

T
I
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es inteligent, i li agrada'¡ beure. Per què
ho fan això?

TACIANA. - S'avorreixen de viure.
PERE (mig endormiscat, sortint de la seva habi-

tació). - Quina foscor! Qui hi ha aquí?
PAIJLETA.-JO i la Taciana Vassilievna.
PERE. - Per què no enceneu el llum?
PAULETA. - Aquí'ns estem entre du;::ucs cla-

rors.
PERE. -Quina fortor d'oli del llum que ve dc

l'habitació dels vells cap a la mHa! Deu
ser per això que he somiat que bogava
sobre un riu d'aigua espessa com el quitrà.
Amb prou feines podia nedar, ¡ no sabia a
quin costat dirigir-me. No veia les vores
del riu: veia fustes i troncs, i a l'anar-los
a B.gafar se desfeien en pols, corcats, po
drits. Quin somni més bestia! (Se passeja
per l'habitació tot xiulaui entre den ls. I Vo
leu dir que no es hora de pendre'l tè?

PA\JLETA (encenent el llum). - Vaig a prepa
rar-lo. (Se'n va.)

PERE.-A la nit, a casa nostra, tot sembla
estret i negre. Sembla que tots aquests
objectes antidiluvians se tornin més gros
sos, més feixucs, i que, comprimint l'aire,
privin de respirar. (A mb la mà pica a l'ar
mari.) Aquest armari fa divuit anys que
es al mateix lloc. Divuit anys! Diuen que
la vida corre tant depressa J No ha fet pas
córrer aquest armari ni tant sols dos dits.
De petit, més d'una vegada m'hi vaig abo-
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nyegar el.front al topar-hi, i ara no sé per
què m fa nosa. Quin trastot més bestia!
Això no es un armari: això es un simbol.
Que'} diable se l'emporti!

TACIANA. - Que ets pesat, Pere 1 No t'es gens
bo viure així.

PERE. - Com així?
TACIANA.-No vas enlloc. No més a dalt, a

casa l'Elena, cada nit. Això fa malpensar
als vells.
(En Pere's passeja sense respondre i xiula.)

TACIA~A.-Me començo a cansar força. A
l'escola'ro cansen el soroll i el desordre;
aquí l'ordre i el silenci. Es veritat que
aquesta casa es més alegra d'ençà que hi
viu l'Elena. Sl, me canso molt I f les festes
són lluny encara. Novembre, Desembre...

(Toquen les sis.)
BEZSEMENOFF (traient el cap per la pot·ta).

Els petits cosacs s'han posat a cantar! Me
penso que tu encara no has escrit la de
manda.

PERE.- Sí, ja està, ja.
Bll:zsgMENoFF.-Ahl Ja era hora! (Desapareix.)
TACIANA. - Què es aquesta demanda?
PERE. - Per veure si's poden cobrar den Si.

soff, el negociant, 17 rubles j 50 ka pecs
per la pintura del sostre d'un cobert.

AKULlNA (elltrant amb un llum a la mà). - Ja
torna a ploure. (S'acosta a l'm'mari, va
treient plats, copes, etc., i para taula.j Fa
fred a casa nostra. Hem encès foc i tant

¡
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mateix fa fred. La casa es vella. El vent hi
bufa. Oh, oh, oh! I en, fills meus, torna a
estar malhumorat: diu que li fan mal els
ronyons. Ja ho veig, ja es vell també, i dis
gustos, desordres, el molt gastar...

TACIANA (al seu germà). - Vas anar a casa
l'Elena ahir?

PERE.-Sí.
TACIANA. - Estaven alegres?
PERE. - Com sempre. Se "a pendre tè, se \'8

cantar, discutir. ..
TACIAl'<A. - Qui va discutir?
PERE.-JO, amb en Nil i amb en Chikhine.
TACIANA. -Com de costum.
PEH.-Sí. En Nil va parlar entusiasmat de

revolució de la vida. Me fastigueja a no
poder més amb els seus discursos sobre'l
.:oratge i l'amor a la vida. Es ridicol! Sen·
tint an ell, un hom arriba a veure aquesta
vida que ningú coneix .. , com una tia d'A
merica que, plam!, se presenta i ens omple
de beneficis de tota mena. Mentrestant en
Chikhine predicava sobre l'utilitat de la
llet ï lo nociu que es el tabac, i em deia
que penso com un burgès~

TACIANA. - Sempre lo mateix.
PERE.-Sí, lo acostumat.
TACIANA. - T'agrada molt l'Elena?
PERE. - Bastant. Es simpatica, alegra ...
AKULINA. - Un penell de campanar! Quina

vida més buida! Tots els dies del bon Déu
se'n van en visites, en tès, en sucres, .. Alli's



Gork.i

canta, se balla, i amb tot això 11O'S pot com
prar un mal gerro per l'aigua. l's renta en
un gibrell tant poca proposit que escampa
tota l'aigua per terra i fa podrir la casa.

TACIANA. -Jo ahir vaig anar al club a la vet~

Ilada familiar. El regidor Somoff, l'admi
nistrador de la meva escola, amb prou fei
nes va saludat-me amb el cap. Però així
qUt: va entrar l'amistançada del jutge Ro
manoff li va córrer al davant, va saludar-la
com si hagués estat ja senyora del gover
nador i va besar-li Ja mà.

AKULlN.\, - Quin desvergonyit, eh? En lioc
d'oferir el braç a una noia honrada i fer-li
¡'honor d'acompanyar-la per Ja sala, digna
ment, davant de tothom ...

TACIANA /al seu gennà). - No, ja ho veus.
Per Ja gent. una mestra d'escola no mereix
tant com una dòna depravada, que's p[nta
la cara.

PERE.-No val la pena de parlar d'aquestes
petiteses, S'ha d'estar per sobre d'això. De
lates maneres, si bé es depra vada aq uesta
dòna, no's pinta la cara com tu dius,

AktJl.INA.-Què sabs tu? Suposo que no has
anat pas a llepar-li la cara! Han ofès a la
seva germana i encara defensa a Ja que'o
té la culpal

PERE,-I\-lare, per favor!
TACIANA. - No, no es possible parlar davant

de la mamà,
(Se senten passos pesats a l'avant-sala.)

1

I
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AXULlNA. - Vaja, vaja, ja esteu enfadats! Tu,
Pert:, valdria més que, enlloc de passejar
te, portessis el samova1·. La Stepanida's
queixa que es massa pesat per ella, veus?

STEPANIDA (porlant el samovm', posant-lo a
ten'a, aL peu de ia tau/a, i redreçant-se es
bufegant, dirigint-se a la seva mestressa/.
Vaja, feu lo que volgueu, jo us torno a dir
que no tinc força per arrocegar dimonis
com aquest: les cames se'm trenquen.

AKULl:-lA, - Potser voidries que llogués un
home exprés per aixà, eh?

STEPANlDA. - M'es igual. I el xantre per qt:è
no') pot portar? Què li fóra això an el]!'
Pere Vassilievilch, posa'¡ samovar a la tau
la: te juro que no puc més!

PERE. - Vaja, pana. Oh!
STEPANIDA. - Gracies, (Se-n va.
AKUL1NA. - I si, Peret: diga-li al xantre que

poni'¡ samovar. Veritat?
TACIANA (sospirant, disgustad<1). - Ah, Déu

meu!
PEPE. - POlser voldrieu també que li digués.

gue porti ¡'aigua, que fregui-¡ trespq,l, qUi;;

netegi les canyeries i fins que renti la roba?
AKlJLlNA (amb despit, KeslicuJallt com si tre

gués al¡j'ú de casa).~Per què parlar a tort i
a dret? Tot això' s fa prou bé sense ell.
Ara, en quant a portar el samovar_ ..

PBPE. - Mare! Cada nit tornem a lo meteix I
Qui ponarà'l samov'lr? Creieu-me, això
no s'acabarà fins que Haguem un porter.
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A¡":ULINA. - I quina necessitat tenim d'un
porter? El vostre pare neteja'ls baixos...

PERE, - D'això se'n diu un robatori, Quan se
tenen diners al banc no està bé de ser
avariciós...

AKULINA, - Pst! Calla. Si'l teu pare·t sent no
tindras mal banc! Sinó que'ls hi hagis por·
tats tu els diners al banc ...

PERE, - Escolteu.
TAclANA (impacienta .-Pere, deixa-ho córrer,

tu. Això fa perdre Ja paciencia.
PERE (aco,<,·tant-se all ella j, - Bé, no cridis!

Sense voler un s'enreda amb aquestes dis
cussions.

AKULINA. - Desseguida vénen els gemecs t La
mare no pot dir una sola paraula.

PERE. - Cada dia la mateixa cançó. Aquestes
disputes posen un rovell a ¡'ànima, un fum,

AK.ULINA (cridant a la porta de la cambra).
Tu, vine a pendre'¡ tè.

PERF..-Quan s'haurà acabat el temps de la
meva exclusió de l'Universitat me n'aniré
cap a Moscou i faré com abans: vindré
aquí no més per una setmana i prou. Amb
aquests tres anys de vida d'estudiant ja he
perdm la costum de la casa, de tota aquesta
iluiw per futeses i d'aquesta vanitat me
nestrala, Que es hermós viure sol, fòra de
les delides de la casa pairal!

TACIANA, - Jo no sé aont anar.
PERE. - Ja t'ho dic: vés-ten i procura entrar a

l'Universitat.

,
,

I
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TACIANA. - Què·o faré jo de l'Universitat? Jo
vui viure. Viure es el meu anhel i no es·
tudiar, comprens?

_AKlJLlNA (treien! la tetera del samovar se cre~

ma la mà ifa un crit).-Ahl Quina sort
més negra!

TACJANA (al seu germà).-No ho sé. No·m
puc figurar lo que vol dir això: viure! De
quina manera podria viure, jo?

PERE (pensatiuj.-Sí: s'ha de saber viure ...
amb prudenda.
(En Be::,semeno.ff sun de la cambra i, des

p"ésde mirar als nois, s'asseu a la taula.)
BEZSEMENOFF. - Heu cridat als dispesers?
AKULINA. - Peret 1Crida·is.

(En Pe,"e sUl'l. La Taciana s'acosta a La
taulet.)

BRZSEMENOFF. -Ja heu tornat a comprar su
cre mòlt? Quantes vegades he dit...

l'ACIANA. - Per<\, que no es igual, papà?
BEZSEMENOFF.-JO no·t dic res a tu: parlo

amb ta mare. Ja ho sé que a tu t'es igual.
AKULlNA,-No més n'he comprat una lliura.

Tenim un pa de sucre sencer, sinó que no
hem tingut temps de tallar-lo. No t'en
fadisl

BEZSEMENOFF. t- No m'enfado. Jo dic que'l
sucre mòlt es pesat i grosser, i més car. El
sucre sempre s'ha de comprar per pans i
lallar-se·1 un mateix. Se recullen les engru~

nes i serveixen per cuinar. 1 així aquest
. sucre es més lleuger i més dolç. (A la seva

2
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}illa.) Què volen dir aquestes ganyes I

aquests sospirs?
TACIANA.-Re, re: que es així mateix.
BEZSEMENOFF. -Si no es re, no cal que sospi

ris, doncs. Són tant penoses d'escoltar les
paraules del teu pare? Si he dit això no es
per mi, sinó per vosaltres, els joves. Nosal
tres ja hem viscut, ja som vells, i ara us
toca viure a vosaltres. r en bona fè que,
quan us miro, no comprenc de quina ma~

llera penseu viure I Quines intencions te
niu? Prou ho veiem i ho sentim que la
nostra manera de viure no us agrada... I
la vostra com es, quina nova manera heu
trobat? Aquí està la qüestió! Si ...

TACIA;'¡A.-Papàl Pensa quantes vegades m'ho
has dit això!

BEZSEMENOFF. - Altra vegada, doncs, i sense
parar mai, fins a la mort, t'ho diré. Perquè
em feu pena vosaltres. Com un beneit,
sense reflexionar, us he fet instruir. Jaquí
ho tinc: en Pere està expulsat; tu, ni capa
ça ets de casar-te.

T ¡\CIAi\'A. -10 treballo, jo.,
BEZSEME:'-iOFF.-Bé, si. I per qui serveix el teu

treball? :Ningú'ls necessita' ls vinticinc ru
bles que guanyes, ni tu mateixa. Casa-t,
com la llei mana, i jo te'n donaré cinquan
ta cada mes.
(CAkulúza, durant la conversa ent"e pare

i filla, se belluga inquieta a Ja cadü'Q,
p,'ova vQ"ies vegades de dir alguna cosa,
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, i perfi pregunta amb veu afalagadora:)
AKULINA. - Tu: vols un xic de coca? N'ha

sobrat de dinar. Eh?
BEZSE;\1ENOFF (girant-se cap an eUa, de cop

mirant·la enfadat, i després somrient per
sota-' nas, diu).-Vaja. vés a buscar la
coca, vés.,. He, he!
:l./Akulina !vanovlla corre cap al bufet i

en Be:;.semenoU segueix parlant a la seva
filla.

8EZSEMENoFF.-Veus? Ella us defensa contra
mi, com una oca que defensa'ls pollets
contra un goç. Sempre tremola, té por que •
jo no us ofengui amb alguna parau'.a_
Bah! L'sueel/aire! Ja ets aquí, perdut?
¡En Pertchikhinc apareix a la porta. Da'-·

ret'a d'ell, silenciosçment, entra la Pau
leta.)

PERTCHIKHINE.-Pau en aquesta casa, a l'amo
de cabells blancs, a la mestressa sempre
hermosa, als seu~ fills estimats, pels sigles
dels sigles!

BEZSEMENOFF. -la·t tornes a permetre la lli·
bertat de beure?

PERTCHIKHINE.-Es de pena que bec.
BEZSEMENOFF. - Quina pena?
PERTCHIKHINE (t'efregant-se les mans tot expli

cant-se). -Avui he venut un pinsà que
feia tres anys que'l tenia. Refilava tona
des del Tirol, i l'he venut. Amb motiu
d'això m'he sentit un mal home i m'he
afectat molt. Ara l'anyoro, cI pobre aucell:
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estava acostumat amb ell, me l'estimava...
rLa Pauleta, somrient, fa senyals al seu'

pare amb el cap.,
BEZSEMENOFF. -I, dOlies, per què'l venies?
PERTCHIKHJNE (caminant pel voltant de la tau

la, aguant.2nt~se als espatllers de les cadi
res).-Es que me n'han ofert molts diners.

AK~;LINA.-Què·ntreuras dels diners? De totes
maneres te'ls malgastaras...

PERTCHIKHINE fsomt'ient). - Tens raó, tu. El
diner no s'ha fet per mi. Es veritat.

BEZSEMENOFF. - Raó Del' no vendre. doncs.
PERTCHIKHINE.-Sí: hi havia una raó: l'aucell

se tornava cego... Aviat se morirà.
BEZSEMENOFF (somrient). - No ets tanta de!

tot.
PERTCHIKHINE. -Això no vol dir que sigui

inteligent. Es bai~esa de caracter i re més.
(E"trell ell Pere i en Tetere.ff.;

TAc(ANA.- I en Nil ont es?
PEPE.-Se n'ha anat amo en Chikhine a ¡'en-

saig.
BEZSEMENOFF. - Ont volen representar?
PF.RE.-AI Circol. Un espectacle pels soldats.
PERTCHIKHlNE (an en TeterejJ} ..-.Salut al di\'Í

flaviol! Anem a caçar a Ja carbonera,
germà?

TETEREFF. -Ja eslà dit. Quan?
PEPTCHIKHlNE. - Demà, si vols.
TETEREFF.-No pOl ser. Tinc un enterrament.
PERTCHIKHINE. - Abans de la missa.
TETEREFF. - Bé. Vine. No ha quedat res del

I
f
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dinar, Akulina Ivanovna? Farinetes o al
guna altra cosa?

AKULINA. - Si que n'ha quedat, company.
Pauleta: porta lo que hi ha.

(La Pauleta se'n va.)
TETEREFF.-Infinides gracies, perquè ja sabeu

que avui no he dinat amb motiu del casa
ment i de l'enterro...

AKULlNA. -Ja ho sé, ja ho sé.
(En Pere se'n va, amb el gol ple, a l'habila

ció de darrera l'arcada. Ei seu pare'l
segueix amb la mit'ada escrutadora i
l'observa i també en TeterejJ amb mit'a~

da poc amistosa. DUI'ant un moment
tots mengen i beue1l en silenci.)

BEZSEMENOFF. - Aquest mes guanJaras molts
diners, Terenty Khrisanfovitch: quasi un
enterrament cada dia.

TETEREFF. ~ NO'm puc queixar de la sorl.
BEZSEMENOFF. - l molts casamentS també.
TETEREFF.-Sí, també's casen molt.
BEZSE:'1ENOFF. - Arreplega diners i casa-t tu

després.
TETEFlEFF.-No·n tinc ganes.

/ La Taciana s'acosta al SBll germà i's posen
a parim' en veu baixa.)

PElt.TCHIKHINE. - No'! casis, no, creu·me. El
casament no es per nosaltres, els homes
apart. Val més que anem a caçar arrupits.

TETEREFF. - Ben cert.
PERTCHIKHINE. - Que es bonic caçar els arru

pits! Així que la neu s'ha fos, la terra sem~



22 Gorki

bla vestida de festa com .si·s posés la casu
lla de Pasqua; tot es nèt, brillant, clar i
silenciós. Sobre tot en 'un dia de sol,
l'ànima canta d'alegria! Les fulles 'dels
arbres, a Ja tardor, reflecten encara algun
raig d'or, però I.es branques ja "S cobreixen
de plata amb la neu que voleia suaument.
J veus.aquí que entre aquesta bellesa que
entendreix el COL .• lzum! lzum !.o. de
cop baixa del cel pur una volada d'aucelJs
vermellencs... lzit! lzit! lzit!". que s'es
campen com roselles. Petitonets, bonicois,
seriosos, semblen generals. Caminen. xis
clen, xiu-xiuegen i fan entendrir. Un
mateix voldria ser arrupit per rabejar-se
per la neu entre ells ... Eh I

BEZSEMENOFF. - Però es un auccll tonto l'a f-

rupit.
PERTCHIKHINE. - També ho soc jo de tonto.
TETEREFF. -No obstant, has parlat bé.
AKULINA (an en Pertchikhine).-;, Ets una cria-

lura.
PI<:RTCHlKHlNE. - Que m'agrada agafar els au

cellets! Hi ha re més bonic al món que un
auceJl cantaire?

BEZSEMENOFF. - Però no sabs que es pecat
caçar un aucelJ?

PERTCHIKHINE.-]a ho sé. Però m'agrada i no
sé fer re més. A mi'Jll sembla que l'amor
consagra totes les feines.

BEZSEMENOFF. - Totes?
TETEREFF. - Totes.

f
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BHZSEMENOFF. -I si algú posa amor en apro
piar-se lo que es dels altres?

PERTCHIKHJNE.-Això no es una feina: això es
robar.

BEZSEMENOFF. - Hm ... Es veritat...
AKtJLJNA (badallant). -Oh!. .. Oh! ... Oh!...

Quina tristesa I Sempre·ns avorrim a la
nit. Terenty: per què no pones la gui
tarra? La podries tocar.

TE1'EREFF (t1"allquilament).-Quan Yai,~ venir
a llogar-vos la meva cambra, senyora Aku
lina lvanovna, nO'm vaig pas obligar a
divertir-vos.

A KULlNA (no havent-fo comp1'ès) .-Què has dit?
TETEREFF. - Ben alt i ben clar.
BEZSF.MENOFF amb eXl1"anyesa i despit).~Com

més te miro més exuany me fa, Terenty.
Tu ets un home - permet l'expressió
que no vals res. res absolutament, però,

això sí, arrocegues un orgull de gran
senyor. D'ant te ve aquest orgull?

TETEREFF (trauquifament . - De naixenç8.
BEZSEMENoFF.-De què esta s orgullós, doncs,

diga-ho, per favor?
AKlJLlNA. - Però si tot això són extralHeses

d'ell! De què pot estar orgullós? J

T ACIANA. - Mamà!
AKULINA (ja causada de la sevafilla).-Ahl

Què tens? (La Taciana desdenyosament
abaixa·' cap.) Es que potser ja torno a dir
lo que no·01 pertoca? Doncs bé: no diré re
més, ara. Podeu estar tranquils I
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BEZSEMENOFF (Ofès). - Tu, vella, expressat
amb més prudencia. Estem entre gent ins
truida. Ells ho poden criticar tot, baix el
punt de vista de la cien cia i de les grans
qualitats de l'inteligencia; mentres que
nosaltres, tu, j-o i tots, som uns vells, uns
ton tos ..

AKUI.lNA (conciliadora). - Què hi vols fer?
Tant mateix es cert que saben molta cosa ...

PEPTCHIKHINE. - Germà, has dit la veritat.
Tot rient, aixà sí, però la veritat.

BEZSEMENOFF. - No, no rient.
PEFTCHIKHII\[<:. - Espera-t 1 En efecte, els vells

són uns tonlos.
BEZ.'iEMENOP'F. - Sobre tot mirant-te a tu.
PERTCHIKHINE.-JO no m'hi compto. Jo fins

crec que sense' ls vells no's farien bestieses.
Els vells pensen de la mateixa manera que
crema l'arbre mullar: molt de fum i poca
flama.

TETEREFF (somrient), -1\101t 'bé, noi 1
(La Pauleta, en silenci, mira'L seu pare i Li

passa la mà per l'espatlla, amoixant-Lo.
BEZSEMENOFl<' (rnalhumorat).-AixÒJ Què més?

Repapieja ... Continua...
En Pere i La Taciana trenquw la seva

conversa i, somn'en.t, miren an en Pert
chihhine.)

PERTCHIKHINE (barbotejant, animat). - Els
vells, primer que tot, són uns toçuts!
Un vell veu que s'equivoca, sent que no
comprèn una cosa, i no ho confessarà mai:
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no pot, de cap manera: l'orgull li priva I
Ha viscut, sabs?, ha viscut, ha espatllat
potser una quarantena de pantalons, i tot
d'una no eompendre les coses! Com pot
ser això? Quin insult I Aleshores no hi ha
més: com que es vell, ha de tenir r8ó.
Però de totes maneres l'enteniment ja se li
ha enfosquit. Mentres que'ls joves tenen
l'esperit rapid, lleuger.,.

BEZSEMENOFF (asprament). - No vagis tant
lluny, tu l Què véns a cantar aquí? Val
més que diguis això: «si som uns igno
rants, que se'ns ensenyi a ser inteUgents, a
explicar-nos bé».

PERTCHlKHJNE. -1 per què? Tirar a les pedres
es perdre'ls trets.

BEZSEMENOFF. - Espera-t, no m'interrompis!
Jo tinc més edat que tu. ¿Per què la gent
llesta se'n va de nosaltres, els vells, i desde
un reeó'ns fa mala cara i no' ns vol parlar?
Reflexiona una mica. Jo també me'n vaig
a reflexionar ... tot sol, ja que soc tonto per
estar arn b vosaltres ... (Aparta amb pio/encia
la cadira i, ja a la porta de la sepa habita
ció, diu:) .. ,fills instruïts.,.

rPausa.)
PERTCHIKHINE (an en Pet'e i la Taciana).

Nois: per què feu enfadar als vells?
PAUl.ETA (somrient). - Si ets tu qui'ls ha fet

enfadar!
PEFlTCHIKHINE. - Jo? En ma vida he fet enfa

dar a ningú.
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AKULlNA.-Vaja, amics: a casa nostra no anem
pas bé. Per què l'heu fet enfadar an el vell?
Tots esteu emmurriats i de~contents. Ell
es vell i necessita repòs. L'haurieu de re5
pectar una mica més: es el vostre pare.
~\le·n vaig amb ell. Pauleta: despara tauia
i renta· ls plats.

TACJANA (acostant-se a la tallla,'. - Per què
s'enfada així amb nosaltres, el pare?'

AKULINA (de la porta estant).-I tu vés-te allu
nyant d'ell, inteligental
(La Pauleta afxuga·ls plats i en Tetere.ff,

apafat a la taula, la mira amb ull boi
rós, cara a cara. En Perlchikhine s·a
costa an en Pere i s'l,.1Sseu a la taula.
La Taciana se'n va lentament a La seva
habitació.)

PAULETA (an en Tetereff). - Com es que"m
mireu així?

TETEREFF. - Així mateix.
PERTCHIKHI~E.- En què penses, Peret?
PERE. - En un lloc ant anar-meno
PERTCHIKHINE.-Ja fa temps que·l vui dema-

llar un favor. Diga·m: què es una canali
sació?

PERE. - J què n'has de fer d'això, home? Si
t'ho hagués d'explicar d'una manera clara
per tu, seria molt llarc i pesat.

PERTCHJKHINE. - I tu que ja ho sabs?
PERE. - Sí que ho sé.
PERTCHIKHINE (apartant la mirada den Pel'e

,1mb desconfiança). - Hm!
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PAULETA.-Que tarda en Nil a venir!
TETEREFF.- Quins ulls més hermosos teniu!
PAULETA• .....-Ja m'ho vareu dir ahir.
TETEREFF. - J:deOlà tornaré a dir-vas-ho.

w> PAULETA. - Per què? .
TETEREFF. - No ho sé. Que potser us penseu

que estic enamorat de vós?
PAuLinA. - No'Ol penso res, jo.
TETEREFl'. - Res? Es llastima! Penseu, de

totes maneres...
PAULETA. - Però, en què?
TETEREVF. - Penseu en lo que'm fa importu

nar-vos. Penseu i dieu-m'ho.
PAULI7A. - Que sou extrany!
TETEREFF. - Ja ho se. 1\1 'ho heu dit altres

vegades. l jo també us torno a dir: «Aneu
vos·en d'aquí! No us farà cap bé'l venir
en aquesta casa. Aneu-vas-en !».

PERE. - Que potser feu una declaració amo
rosa? Es necessari que me'n vagi?

TETEREFF. -No, no us mogueu. Jo no us
considero com un ser animat a vós.

PERE. - No heu estat pas feliç. ara.
PAlJLETA (an en Tetere1J). -Que agressiu que

sou I
(En Tetere1J s'allunya ¡'s pm'a a escoltar

amb atenció la C01lversa den Pere i en
Pel'tchikhille.)

TACIANA (sortint de la seva habitació, cobrint
se amb un xal, se·1l va al piano i, teclejant.
pregunta. - Encara no es aquí en Nil?

PAULETA.-No.
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PERTCHIKHINE. - Un s'avorreix. A proposit,
Peret: l'altre dia vaig llegir al diari que a
Inglaterra s'havien construït ·unes naus
voladores. Diu que a primera vista semblen
naus com les altres, però així que s'es f}
dins, s'apreta-un botó L.. tzum!... vet-aquí
que desseguida s'alcen com un aucell pels
aires i se t'emporten qui sab aont. Diu que
molts inglesos han desaparegut "per sem-
pre més. Es veritat això, Peret?

PERE. - Es una broma!
PERTCHIKH1NE. - Però si està imprès!
PERE. - S'imprimeixen tantes futeses!
PERTCHIKHINE. - Veritat? Moltes?

(La Taciana toca dolçament una tO'Iada
trista.)

PERE (contrariat. - Es clar, home, moltes!
PERTCHIKHINE.-Bé. no t'enfadis. ¿Es que tots

els joves ens heu de tractar a puntades de
peu, a nosaltres, els que anem cap per
baix? I ni tant sols voleu dirigir-nos la
paraula, per més pena! Això no està bé I

PERE. -- I després ...
PERTCHII-::HINE.-Després ... Veig que lo millor

es que me·n vagi. Us faig nosa. Pauleta:
que trigaras gaire a venir?

PAULETA. - No; no més vaig a endreçar els
plats.
(Surt i e'l Tetere1J la segueix amb la vista.)

PERTCHlI-::HINE. - Peret: t'has ben oblidat de
quan anavem a caçar canaris tots dos!
Aleshores m'estimaves tu.
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PERE. - I ara tam bé.
PERTCHIKHJNK. - Ja ho veig, ja ho sento com

t'has tornat ara I
PERE.-Aleshores també m'agradaven els bo·

bons, el pa de pessic, i ara ... ara, ni ganes
de tastar·Jo.

PERTCHIKHJNE. - Està comprès. Company Te
renty: anem a beure cervesa.

TnTEREFF. -No'n tinc ganes.
PERTCHIKHINE.-Doncs me n'hi vaig sol. La

taverna es alegra. Allí s'hi està corn a caSa,
mentres que aquí un s'hi mor de fastic, i
no ho dic pas per compliment. Passeu el
temps sense fer res ... no teniu gustos...
Voleu jugar a cartes? A la bescambrilla.
Som quatre justos.

En' Tetet'ejJ mira an en Pere i il'olm·iu..j
PERTCHIKHINE.-No voleu jugar? Bé, vosaltres

mateixos! Vaja, fins a més veure. (S"acosta
an efl Tete"ejJ, donant-se un cop a la gorja
amb ei dit.) Anem!

TETEREFF. - No.
(EfZ Pertchikhine se'n va desconsolat, mo·

vent el braç, agitat. Uns instants de silen
ci. Se senten clarament eis sons dolços
de la peça que la Taciana llegeix. En
Pel'e, ajaçat- a la chaise-longue, escolta
amb atenció la melodia i l'acompanya
xiulant,. en Teterejf s'alça de la cadira
i va amunt i avali de :'habitació. A l'a
vant·sala, darrera la porta, cau alguna
cosa de ferro, fent molt soroli (una
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galleda d·' tuba del samovar). Se sent
la veu de L'Stepa1lida: «Qui diable t'em
peny !»,

TACIANA (sense deixar de tocar).-Per què deu
tardar 1ant en N i I ?

PERE. - No ve ningú.
TAClAN.-\.. - Esperes a l'Elena?
PERE. - An ella o an algú altre.
TETEREFF. -No vindrà njn~ú a casa vostra.
TACIAC'A.. -Sempre feu aquest posat sinistre,

vós!
TETEREFF.-No yindrà ningú perquè no s'hi

guanya re de bo entre vosaltres.
PERE. - Aixà ho pensa en Terentyel teoleg.
TETEREFF'persistill(.-No veieu corn l"auce

llaire borratxó i envellit té l'esperit fresc i
l'ànima viva. mentres que vosaltres dos
sou ja mig morts al cOl1lençar la vida?

PERE. -I vós? Què opineu de vós mateix?
TACIAr-:A (alçant-se,.-Senyors, deixeu-ho cór

rerl Ja ho sé prou d'altres vegades! Ja heu
discutit prou sobre això mateix!

PERE. - La vostra manera de dir m'agrada,
Terenly. l el paper que feu, paper de jutge
de tots nosaltres, també m'agrada. Però
voldria saber per què heu escullit aquest
paper primer que un altre, Sempre'ns
parleu com si'ns resessiu un psalm pel
descans de l'ànima.

TETEREFF.-No n'hi han de psalms d'aquests.
PERE, -No hi fa re. Vui dir-vos que no'ns

porteu estimació.
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TETEREFF. - Bé...
PERE. - Gracies per la franquesa.

(La Pau/eta entra.)
TETEREFF. - Bona gana!
PAUf_ET.-\. -Què es lo que oferiu?
TACIANA. - Impertineneies.
TETEPEFF. - La veritat.
PAULETA.-Tinc ganes d'anar al teatre. Qui

vol venir amb mi?
TETEREFF. - Jo.
PEPE. - Què posen avui?
PAULEl'A. -« La Segona Joventut». Anetll,

Taciana.
TAClANA.-No. Es facil que aquesta tempora

da no hi vagi al teatre. M'hi avorreixo.
.\le pesen, m'irriten els nervis tots aquests
drames amb trets de revòlver, queixes i
plors. (En Tetere1J toca amb el dit una
teeia del piano, i una nota ,!:;"reu i u'ista
ressona per t'habitació.) Re d'això es veri
tal. La vida fa malbé la gent sense soroll,
sense crits, sense ¡¡agrimes, sense que un
se'n doni compte...

PERE (malhumorat). - La major part dels
drames tracten de l'amor i ningú veu el
drama que esqueixa l'ànima de ¡'home
que lluita entre'l «voler» i el .:dever:..
(En Tetere.ff, somrient, continua tocant les

tecles baixes del piano.)
PAULETA (confosa i somrient).-I a mi m'agra

da molt el teatre, moltl Aquí teniu, per
exemple, «Don Cesar de, Bazan, g~ntil
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hombre español». Està molt ben escrit!
Quin heroel

TETEREFF.-Que m'hi assemblo jo?
PAULETA.-I ara! No! Gens ni mica.
TETEREFF (rient). - Ah I L1astima!
TACIANA. -Quan un actor fa una declaració

d'amor al teatre, l'escolto i no'l puc resistir.
Allò no es veritat) no ha existit mai!

PAULETA.-Dol1cs, bé: jo me n'hi vaig. Que
veniu, Terenty?

TETEREFF (deixant de teclejar). - No. No vui
venir amb vós, si trobeu que no tinc cap
semblança amb el gentil home espanyol.

(La Pauleta se'n va rient.:'
PERE (seguint-la amb la mirada).-Què se n'hi

en dóna an ella del gentil home espanyol!
TETEREFF. - Es que en ell hi veu un home

sà...
TAC¡;\NA. - I ben compost.
TETEREFF.-I alegre. Un home alegre essem

pre un bon home. Els poca-vergonyes po
ques vegades són alegres.

PERE.-Doncs ... d'aquesta manera, vós deveu
ser el més gran malfactor de la terra.

TETEREFF (tornant a teclejar les notes baixes
del piano!. -Jo soc un mona ... i re més.
Sabeu per què hi ha tants borratxons a
Russia? Perquè es una cosa molt còmoda
això de ser borratxó. Aquesta mena de gen t
es estimada al nostre país. A un innova
dor, a un home coratjós, se'l detesta, i·als
borratxons s¡Y'Js estima. Perquè estimar una
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cosa insignificant, inutil. es sempre més
còmoda que estimar una cosa gran i bona.

PERE (passejant per l'habitació). - El nostre
pais, la Russia ... la Russia, el nostre pa[s...
Que extrany que sona aixòl Es que la
Russia es nostra? meva? vostra? Què som
els russos? Qui som nosaltres?

TETKP:ElF (taratlejant.-So-om aucells lliu-
res ...

TACIANA. - Terenty, per favor, acabeu de
tocarI Això pren un to massa funebre!

TETEREFF (continuanl;'.-Com el n,ostre hu

mor. ..
(La Taciana, disgustada, laça, se'n va de

l'habitaci6.)
PERE.-Si-i ... Vós en efecte, acabeu ... Això

irrita'ls nervis 1o'm penso que quan un
francès o un inglès diu «la França», <<l'In
glaterra», amb aquesta paraula evoca algu~

na cosa real, palpable, comprensible. Jo
dic «la_Russia», i sento que aquesta paraula
es buida per mi. No m'es possible fer que
aquest mot contingui res de clar, de pre
cís. (Una pausa. En Tetet·e./! continua
tocant.) Hi ha moltes paraul~s que's pro
nunden per costum, sense pensar lo que
amaguen. La vida ... La meva vida... Què
hi ha dintre d'aquestes paraules? (Calla
i torna a passejar·se. En Tetere!J, tocant
suaument les tec/es, omple l'habitació de
sons susp;"ejants, i J somrient, segueix an en
Pere amb la mirada.) El dimoni va em-

3
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penye·m a pendre part en aquells desor
dres imbecils. Havia entrat a ¡'Universitat
per estudiar i estudiava ... No toqueu més,
per favor!. .. No'm vaig donar compte que
hi hagués un regim que'm privés d'estu
diar el DretRomà. No I Parlant en concien
cia, no ho sentia. Això sí: sentia-¡ regim
del companyerisme ... i an ell -raig obeir.
Vet-aquí dos anys de la meva vida llen
çats. Això ha sigut. una violencia contra
mi, veritat? Jo havia pensat: «Acabaré' ls
estudis, seré advocat, treballaré, llegiré.
observaré ... i viuré... *

TETEREFF (ironicament'. - Per consol dels
pares, pel bé de la religió i de la patria,
com un bon servidor de la Sl/delat.

PERE. - La societat I La detesto. perquè aug
menta les seves exigencies amb l'individu,
sense donar-li cap possibilitat de desenrol
llar-se regularment. «L'home ha de ser ciu
tadà primer que tol», me deien els com
panys en Dom de la societat. Jo he sigut
CIUtadà... Que'¡ dimoni sC'ls emporti I Jo
no vuit no estic obligat a sotmetre'nI a les
exigencies de \a societatl Jo soc un individu,
una persona, i la persona es lliure. Escol
teu ... Deixeu aquesta rn usica del dimoni!

TETEREFF. - Home, jo us acompanyo, bur
gès que vareu ser 'ciutadà durant mitja
hora (

(Se sent un soroll que ve de l'avant-sala,)
PF:RE. - Vós... fòra burles I
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(En Teterejj mira an ell Pere amb aire
provocador i continua tocant. Entren en
Nit, l'Elena, en Chikhine, la senyoret61
ZvetaiejJ i despt'és la Tacialla.)

ELENA. - Què significa aquesta musica fUDe~

bre? Bona nit, papu! Bona nit, mig pro·
curador! Què feieu aquí?

PERE (malhumorat). - Bestieses.
TETEREH. -Jo... tocava la pregaria dels ago

nitzants per l'home caigut prematurament.
NIL (a Tetet·efJ). - Escolta: t'haig de dema~

nar un favor.
(Li parla a l'orella. En Tetere1! ja senyals

amb el cap.)
ZVETAIEFF.-Ohl Senyores i senyors, quin

ensaig tant interessant el d'avuil
EJ.ENA.~Ei, procurador! Haguessiu vist amb

quina fogositat me feia ¡'amor el tinent
Bykoffl

CHIKHINE. - El vedell Bykoff.
PF.RF..-Que ns creieu que hi tinc cap interès

en saber qui us ve a fer l'amor?
ELENA.-Ohl Oh! Que esteu malhumorat!
ZVETA1EFF. -En Pere sempre ho està de mal

humorat.
CHIKHINE.-Sí. El seu humor de sempre.
ELENA. - Taniera f1 Tu també, com de cos

tum, estas trista ... com una nit de tardor.
TACIANA, -Sí, com de costum.
ELENA:. - Jo estic alegra a no poder més I Di-

I) Diminutiu de Taciana.
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gueu~meJ senyores i senyors, per què estic
sempre tant al,egra?

NJL.-JO no vui respondre: com que també
estic sempre alegre...

ZVETAIEFF. -1 jai
CHIKHINE. -lo, no sempre, però ...
TACIANA. - Continuament.
ELENA. -Tanieta! Com treus. el teu talentl

Està molt bé! Papu! Digueu-me: per què
estic alegra, jo?

TETEREFF. - Oh! Lleugeresa personificada I
ELENA. - Com I la me les pagareu aquestes

paraules quan vingueu a fer-me declara
cions d'amor.

NIL, - De bona gana menjaria alguna cosa.
Me n'he d'anar: estic de servei.

ZVETAIEFF, - Per tota la nit? Pobre!
NIL. - Per totes les vintiquatre hores dei dia.

Me'n vaig a la cuina a demanar a ¡'Ste·
panida... ..

TACIANA (sortint amb en Nil).":' Vaig a dir-li
que".

TETEREFF (a l'Elena).-Ep! Escolteu. Creieu
que es facil que jo m'enamori de vós?

ELENA. -Sí, home insolent! Sí, monstre ne·
grel Síl Sí!

TETEREFF (reculant davant d'el/a). - Obeeixo.
Això no m'es dificil. Una vegada vaig
estar enamorat de dugues noies i d'una ca~

sada ai mateix temps.
ELENA (continua avançant cap an el/).-I què?
TETEREFF. - Tot inuti!.
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ELENA (a mitja veu, dirigint-se an en Pere
amb els ulls). - Què hi ha entre vosaltres
dos?

(En Tetere1l riu i parla en veu baixa.)
CHlKHINE (an en Pet·e). - Escolta, company:

me pots deixar un ruble per tres dies? Tinc
les bòtes estripades... Comprens?

PERE. - Té. Amb aquest fan set els que'm
deus.

CHIKHlNE. -Ja me-n recordo.
ZVETAIEFF". - Pere: per què no voleu pendre

part en les nostres representacions?'
PERE. - Però si jo no sé representar I
CHIKUINE. - I nosaltres que'o sabem?
ZVETAIEF'F. - AI menos veniu als ensaigs. Els

quintos són molt interessantsl N'hi ha un,
en Chirkoff, que es més divertit t Ignocent,
bo, somriu molt afablement, està molt
confós i no comprèn mai re.

PERE (girant de passada'ls ulls cap al costat
de l'Elena). - Vaja, perquè ho sapigueu,
no concebeixo com una gent que no com
prèn re pot ser interessant!

CHIKHINE. - Es que n'hi ha d'altres sense en
Chirkoff.

PER.E.- Encara que n'hi hagi tota una com~
panyia.

ZVETAIEFF.c-Com goseu dir semblants coses?
No comprenc Jo que teniu. Es aristocra-
tisme? .

TETEREFF (de sobte, en alta veu). - Jo no sé
plànyer.
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ELENA. - Psitl Psitl Psitl
PERE. - Ja sabeu que soc un petit burgès.
CHIKHINE.- Per això mateix, oo's comprèn la

teva actitut amb la gent senzilla.
TETEREFF. - Ningú m'ha planyut mai.
ELENA (a mitja veu). -No sabeu. doncs, que

s'ha de tornar bé per mal?
TETEREFF. - NO'n tinc ni a l'engròs ni a la

menuda d'això.
ELENA. - Oh l A poc a poc!
PERE (escoltant la COJlPersa de l'Elena z' den

Tetere1t). - No comprenc per quin motiu
us distreieu buscant simpaties entre aques
ta mena de gent.

ZVETAIEFP'. -Nosaltres nO'ns distreiem: par
tim lo que podem amb ells.

CWIKHINE. - Ni això tampoc. Senzillament
ens agrada estar entre ells. Són gent sense
artifici j entremig d'ells s'hi respira no sé
què de sà, com dins d'un bosc. No ns fa
mai mal de refrescar~nosa nosaltres, devo
radors de llibres.

P1i:RE (amb insiste'lcia i amb irritació mal dis·
simulades). -- Senzillament... us agrada
viure d'ilusions. I us acosteu als soldats
amb cena intenció secreta, ridicola. Per~

doneu la franquesa. Refrescar·se entre sol
dats, perdoneu que us diguí que es...

ZVETAIEFP". - Però no es per soldats solament:
ja sabeu que també organisem funcions al
deposit ...

PERE,. - No hi fa re. Jo us dic que al donar
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el nom d'interès vital a tota aquesta agita
ció, a totes aquestes curses, us equivoqueu
de mig a mig. Esteu convençuls, no es
cert?, que ajudeu al desenrotllament de la
personalitat, etc. Això també es un engany.
Demà vindran ¡'oficial o el contramestre,
donaran una bofetada a la personalitat, i
.treuran del cap d'aquesta gent tot 10 que
vosaltres hi haureu fet entrar, si es que heu
conseguit fer entrar· hi alguna cosa.

ZVETAIEFF. - Quins discursos més pesats!
CHIKHINE (ombrivol).-Si.i ... Discursos... do

lents ... No es la primera vegada que' ls
sento, i com més va més me desagraden.
la'n parlarem un dia, tu i jo, Pere, i per
sempre més que'o parlarem!

PERE (amb fredor i displicellcia) , - Estic tot
espantat! Creu-me que espero aquest dia
amb impacienèia_

ELENA (c1-idall! calo1'osamellt). - Per què us
enfadeu així? Escolteu! Chikhine: per què
voleu que se us cregui dolent?

PERE. - Me penso que per semblar original.
ZVETAIEFF. - Es cert. Això es pose! Tots els

homes posen davant de les dÒnes. L'un
fa-I pessimista, l'altre-¡ mefisrofelis. J, en
realitat, nc són més que una colla de
ganduls.

TETEREFF. - Poques paraules i ben dites I
ZVETkI!:FF.-Què voleu, doncs? Que us afala·

gui amb compliments? Sí, espereu I Ja us
conec!

,
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TKTEREP'F. - Aixl esteu més instruida que jo.
Potser també sabrieu contestar-me això:
«s'ha. de tornar el bé pel mal, si o no? Es
a dir, creieu que'l bé i el mal tinguin un
valor diferent, vós?

ZVETAIKFF. .....;.. Això són paradoxes què costen
de passar.

CHIKHINE. - Espereu-vos, deixeu·jo eXj)licar J
Es interessant. M'agrada sentir com parla
en Tetereff. Moltes vegades, tant mateix,
consegueix fer entrar un raig de llum a
l'enteniment. Si val li dir la veritat, tots els
nostres pensaments són ordinaris, gastats,
com velles monedes de coure.

PERE.- Ets massa generós d'atribuir les teves
qualitats personals a tots nosaltres.

CHIKHINE. - S'ha de dir la veritat, noi I Fins
en les coses petites s'ha de ser veridic. Jo
ho confesso francament: encara no he dit
una paraula original. I creieu-me que m'a
gradaria!

TETEREFF. - Ara n'acabes de dir una.
CHIKHiNE (vivament:;. - No es certl Quina es?
TETEREFF. - La veritat, l'has dita. Endevina-

la tu mateix.
CHJKHINE. - Aixf ha estat sense voler.
TETEREFF. - Expressament no s pot ser mai

original. Jo ho he provat.
ELENA. - Vaja, doncs, malhumorat, parleu

nos del bé i del mall
CHIKHINE. -Sí, vinga I Fes treballar la teva

maquineta fi-loso~ca.
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TETRRKFF (prenent l'actitut d'ull orador).
Honorables bipedesl Quan dieu que s'ha
de tornar el mal en bé us equivoqueu. El
mal es una qualitat innata en nosaltres i,
per 10 tant, de poc valor. El bé vosaltres
mateixos l'heu inventat. l'heu pagat hOfri~
blement car, i per això es una cosa precio
sa, una raresa, com no n'hi ha cap de més
hermosa en la terra. Voler, doncs, igualar
el bé i el mal es per vosaltres desavantatjós
i inuti!. ! jo us dic: torneu el bé solament
pel bé. I mai nO'n torneu, més del que ha
giu rebut, a fi de no despertar en ¡'home"
sentiment de l'usura. Perquè l'home es
cobdiciós. Si una sola vegada li doneu més
de Jo que li devieu, a la segona voldrà en
cara molt més. No li escatimeu tampoc
re de lo que li deveu, perquè, si l'enganyes
siu una vegada, l'home es rencuniós, us
dirà que heu «fallit», deixarà. d'es1Ïmar
vos, i una altra vegada ja no us voldrà·fer
bé: tot lo més que us dongui una mala
almoina. Germans! Sigueu estrictament
exactes al pagar ci bé que se us ha fetl
Perquè no hi ha re més trist i repulsiu al
món com un home que faci almoina al seu
proxim. En quant al mal, pagueu~losempre
centuplicat. Sigueu crudelment prodics al
recompensar el vostre proximpel mal que
us hagi fet I Si .80 I demanar-li un boci de pa
us ha donat una pedra, vosaltres aboqueu
n'hi tota una montanya al cap.
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(En Tetere1! comença bromejant, però a
poc a poc pren un to seriós i acaba'l dis
curs amb peemencia i convicció. Així que
ha acabat se'n va d<:l seu Uoe amb passos
feixucs. Un instant de silenci general.
Tots se senten molestats pet· haver sentit
en les seves paraules quelcom de penós i
de sincer.)

ELENA (en veu baixa). - Amb tot i això, vós
deveu haver sofert molt pels homes.

TETEREFF (mig rient).-Però això m'ha donat
l'alegra esperança de que ells també sofri~

rien per mi... més ben dit, de mi ...
NIL (entrant amb una sopera i una llesca de pa

a la mà. Parla cuidant de no vessar lo
que hi ha a la sopera. La Taciana" se
gueix). - Tot això són filosofies. Es una
mala costum, Taciana, que per la cosa<
més petita facis filosofies. Plou? Una filo
sofia. TellS mal al dit? Una altra. Sents
olor de fum? Una altra. Quan jo sento
aquestes filosofies per re, malgrat jo ma
teix, penso que no es bo per tothom ser
persona lletrada.

TACIANA. - Que ets grosser, Nil!
NIL '-posant·se a la taula i menjant).- Per què,

grosser? Tu t'avorreixes. Doncs ocupa-t
d'alguna cosa. Aquell que treballa no s'a
vorreix. No t'agrada quedar-te a casa?
Doncs vés·te·n al cam p, 'viu allí i ensenya.
O sinó vés a estudiar a Moscou.

ELENA. -Això! Això! Tireu dret, i ao aquest
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també. ?Senyalant an en TetereD.) Aquestl
NIL (mirant-lo de reull).- Vet-aqui un minyó

que's voldria fer passar per un Heraclitl
THTEREFF. - Diga-ro Swift, si no·t fa re.
NIL. - Massa honor per tu!
PERE. -Sí, un xic massa I
THTEREFF. - Doncs m'agradaria.
ZVETAIEFF.-Quin afany de llustre I
NIL (mirant la sopera}.-No t'enfadis. I, doncs,

la Pauleta que no ha vingut, es a dir, que
sabeu ant es?

TACIA..NA. - Al teatre. Per què?
NIL. - Re ... No.... Pregunto d'una manera

general.
TACIANA. - Que la necessites?
NIL.-No. No la necessito. Es a dir, en aquest

moment. Però, en general, la necessito
sempre. I aral Què diable repapiejo jo!

(Tots somriuen, menys la Tatiana.)
TA..CIANA.. (amb insistencia}.-Per què? Per què

la necessites?
(En Nil menja z no respon.)

ELENA (depressa, a la Taciana}.-Per què t'ho
deia allò en Nil? Digues.

ZVETAIEFF.-Si, es interessant I
CHIKHfNE. - M'agrada sentir com en Nil pre-

dica la moral.
PERE. - A mi m'agrada veure~l menjar.
NIL. - Tot ho faig prou bé.
ELENA. - Vaja, Taciana, digues"
TACIANA. - No'o tioc ganes.
ZVETAIEFF. - Mai té ganes de re!
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TACIANA.- Què sabs tu? Potser tinc moltes
ganes de morir!

ZVETAIEFF'. - Fòra I Quin horror!
ELENA.- Brr! No m'agrada parlar de la mort.
NJL.-Què·s pot dir de la mort fins al moment

abans de morir?
TETEREFF. - Vet.aquf i veritable filosop.
ELENA. - Anem a casa meva..Ja es hora: el

samovar temps ha que deu estar preparat.
CHJKHINE. -No aniria malament de pendre'l

tè, ara! Espero gue també menjarem un
bocí.

ELENA. - I doncs!
CHIKHINE (senyaLant an en Nil).-Ho confesso:

me'l miro í l'envejo, a tota hora!
NIL. - No m'envegis: ja m'ho he menjat tot!

Vinc amb vosaltres: encara tinc més d'una
hora per mi.

TACIANA. - Valdria més que reposessis abans
del servei.

NIL.-Oh! No t'amoínis!
ELENA. - Pere, que veniu?
PERE. -Si m'ho permeteu.
ELENA. - De tot cor que us ho permeto!

Doneu·me I braç 1
ZVETAIEFF.-Anem de dos en dos. En Nil amb

mi.
CHJKHINE (a la Taciana).-Aleshores, vós amb

mi.
TETEREFF.-J·S diu que a la terra hi ha més

dònes que homesl Doncs jo he viscut en
moltes ciutats, i sempre, per tot arreu,
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m'he trobat amb que no hi havia dòna
per mi.

ELENA (rient i cantant). - Anem, anem, fills
de la pa ... tria ...

CHIKHlNE (empenyent an en Pet'e per l'esquena).
- Fes via, més depressa, fill de la patria!
(Surten sorollosament rient i cantant. La

cambra resta sola durant alguns segons,
Despt'és la porta de l'habitació dels pells
s'obre i surt l'Akulina Ipanopna, i, tot
badallant, apaga'ls llums. Se sent la peu
monotona del pell que llegeix els salms a
la sepa habitació. Topant amb les cadires,
m la foscor, la vella s'entorna a la seva
cambra.)

TELÓ
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Ca mateixa habitació. /:.;s un mig-dia de tardor.
En Be!{semeno1f està assegut davant de la taula.
La Tatiana, lentament i sense fer soroll, se passeja
pe" la ,sala. En Pere. dret, a l'ora de l'em~à, mira
per la finestra.

BEZSEMENOFl'". - Ja fa llna bona estona que us
estic parlant, fills meus, però'ro deuen
mancar paraules per tocar els vostres cors.
L'un m'escolta girat d'esquena, ¡'altre va
i ve com una cornella per una vorada.

TACIANA. -Ja m'assec. 'S'asseu,)
PERE (girant eis ulls ver's el seu par'e/.

Digues clar què vols de nosaltres I
BEZSEMENOFf. - Vui compendre 10 que sou.

Vui saber quina mena d'home ets tu.
PEfUt. - Espera-I. Ja't respondré. Ho compen

dras, ho veuraS. Primer deixa-m acabar els'
estudis.

BEZSEMENOFF. - Ui I Els estudis I Estudia I
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Perb si tu no eiIudíesI Ho fas veure no
més, Has après a menysprear tOt lo d'el
món sense ha"'cr après a mesurar els teus
actes. T'han tret de l'Universitat, j·t creus
que ho han fet injustament? T'enganyes.
Un estudiant es un deixeble i no un direc
tor de la vida. Si cada minyó de vint anys
volgués ser l'amo de l'ordre, aleshores seria
el món tot un dal1abaix, i en tota la terra no
hi hauria un lloc per l'home seriós, Primer
tot aprèn, governa bé'ls teus negocis, i de
aleshores tindras dret a judicar. MenIres
no sigui així, tothom té'l dret absolut
d'endar·te a passeig amb els teus judicis.
I això no t'ho dic pas per malvolença: me
SUft del cor; perquè ets fill meu, sang
meva. Veus? An en Nil no li dic re: encara
que hagi patit molt per ell, al cap d'avall
no es més que un fil[ adoptiu. la no es
sang meva, I com més va menos me sem
bla de la familia. Prou que ho estic veient,
a la fi serà un canalla: serà un actor o algu
na cosa així. Qui sab si també esdevindrà
socialista! No hi fa re: tindrà la paga que's
mereix.

AKULINA (mirant per la porta, amb veu quei
xosa i timida).--Tu: que no es hora de
dinar?

BEZSEMENOFF (severament).-Vés·te'nl No·t
fiquis amb lo que no·t demanin. ¡L'Akulina
1JJallóvna desapareix. La Taciana mira al
seu pare desdenyosament i torna a ana,.
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amunt i avall per la sala.) Heu vist? La
vostra mare no para un instant de vigilar~

vos, sempre tement que jo no us maltracti.
Jo no vui mal a ningú. Soc jo'¡ maltrac~

tat, maltractat per vosaltres, amargament,..
A casa meva vaig amb molta prudencia,
com si'ls trespols estessin coberts de vidres
trencats. Els meus antics amics, els meus
companys, ja nO'rn vén~n a veure. Tens
fills instruits, me di uen; nosaltres som
senzills, i encara serien capaços de bur
lar-se de nosaltres. Més d'una vegada us
en havieu burlat i a mi'm feieu tornar
roig de vergonya. Tots els meus amics
m'han abandonat, com sd tenir fills ins~

truits fos una pesta. Vosaltres no us cuideu
per re del vostre pare: mai li dirigiu una
paraula amable, mai li parleu dels senti·
ments que us animen, de lo que aneu a fer.
Soc com un extrany per vosaltres. Però jo
us estimo... St, estimo. Compreneu lo que
vol dir això, estimar? A tu t'han expulsat i
això'm fa mal. La Taciana no troba marit,
i això'm fa pena i vergonya davant del
món. Es que la Taciana es pitjor que tan~

tes altres que's casen i demés? Jo voldria
l'eure·t un home i no ü:l estudiant, Pere.
Aquí tens el fiti den Felip NazlHoff, que ja
ha acabat els estudis, s'ha casat amb una
noia de dot i guanya dos mil rubles., l'any.
Arribarà a ser membre del consell muni
cipaL
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PERE. - Espereu. També'm casaré jo.
BEZSEMENOFF. - Prou, ja ho veig. Demà ma

teix estaries a punt. Però, ambe qui,
diga-m? Amb una esbogerrada, una des
vergonyida, i després viuda, per acabar-ho
d'adobar. Eh, eh!

PERE (fóra de s,í).-Vós no teniu el dret de
dir-li això!

BEZSEMENOFF. -Què? Això? Viuda o desver
gonyida?

TAcIANA.- Papà! Deixa-ho córrer, per favor!
Vos ho prego. Pere: vés-te'n o calla! Bé callo
jo. Escòlta: no ho puc compendre. Papà:
quan parles sento que tens raó. Sí, tens raó,
ja ho sé. Creu-me, jo ho sento perfecta
ment. Però la teva raó, Ja teva veritat, ens
esextranya a mi i an ell, comprens? Nosal
tres ja tenim la nostra. No t~nfadis, no,
espera. Dugues veritats, papà.

BEzsEMENoFF. - Mentidal No més n'hi ha una
de veritat: la meva. Quina es la vostra?
Ont es? Fes-mc-la veure!

PERE. - Pare, no cridis. Jo vaig a dir-t'ho
també. Sí, sí: tu tens raó. Però Ja teva
veritat ~ns ve estreta. No es prou gran per
hosahres, com el vestit de criatures que no
podem portar més. Ens ve just, ens ex
treny. Lo que tu vivies, la teva manera de
viure, això ja no es bo per nosaltres.

BEZSEMENOFF-Sí, es això! Vosaltres... vosl1l
tres ... com dir-ho... vosaltres esteu instru
íts, i jo soc un imbl.'cill Oh! Vosaltres!

4
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TACIANA. - No es pas això, papà, no es això.
BEZSEMENOFF. - Prou que es això. Durant

dies sencers vosaltres rebeu gent, feu soroll,
a la nit no deixeu dormir. Davant meu
mateix, tu t'enredes amb la llogatera. Tu
sempre estas emmurriada. 1 jo i ta mare no
tenim més remei que anar a recó.

AKULINA 'entrant de cop, diu amb veu planyi
vola J. - Colomets ineus! Però que no'm
veus a mi? Que dic alguna COsa jo? En un
recó, a la mateixa estable, que'lTJ sents
queixar mai? Sobre tot no us maltracteu!
No us atormenteu els uns als altres, est!·
mats meus!

BEZSEMENOFF (enr'elÚ'Qnt-la amb U1la mà i
empenyent-la amb l'a!tra).-Vés-te'n, vella,
que no't necessiten a tul No'ns necessiten
a nosaltres dos! Són inteligents elIsI Per
ells som uns extranys; nosaltres!

TAclANA (exhalant una queixa J. - Quina tor
tura! Quin suplici!

PERl!:'palit i desesperat). - Pare, mireu que
es estupid això! TM d'un cop, sense solta
ni volta ...

BEZSEMENOFF. - Tot d'un cop, dius? Mentida!
No es ara de sobte, 110: això anava madu
fant anys i anys dintre'l meu cor I

AKULlNA. - Peret, cedeix! No discuteixis!
Tanieta, tingueu pietat del pare!

BEZSEMENOFF, - Dius que es estupid! Ah, be
neitl Es esgarrifós i no estupidl Ara mateix,
pare i fills, vivien tranquils. De sobte, du-
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gues veritats ... Ah! Sou unes feres vosaltres!
TACIANA.-Pere, vés~te'nJ Calma't, pare! Cal

mat, t'ho prego I
BEZSEMENOFF. - Fills despiedat~, que'ns heu

arreconat! De què esteu orgullosos, què
heu fet? Nosaltres hem viscut, hem tre
ballat, hem aixecat cases per vosaltres; hem
pecat, hem pecat potser molt per vosaltres.

PERE (cridanl). - Es que jo t'hi demanat que
ho fessis tot això?

AKULlNA. - Pere, per favor!
TACIANA, - Vés-ten, Perel No puc aguantar

més, Jo me-n vaig.
BEZSEMENOFf.-Ahl Fugiu de la veriLat com

els dimonis dels encens. La conciencia se
us revolta.
(En Nil obre de bal a bal la porla de l'<wanl

sala i S'alw"a al brancal. Ve del treball,
lé la cara negra, plena defu11J i de sutge.
Porta les mans brutes, Vesteix un gec
curt, Uuent de gr'assa, a la cilltw'a una
corda de cuiro i gralls botes fins els
gellolls. )

NIL.- Doneu-me, depressa, vint kopecs per
pagar el cotxer!
(La seva a1Tibada inesperada i la seJ'a veu

tranquila, sentida de sobte, fan que des~
seguida se l'enovi fa calma per uns mo
ments. Tots el mire'l sense moure-s, si/en
ciosame1ll. Ell s'adona de l'efecte que ha
causat i, havent comprt:s de fo que's trac
tava., amb un somr'iure de compassió di.u:)
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NIL. - Què, què? Una altra baralla?
BEZSEMENOFF (cridant amb rudesa J. - Tu,

descregut, aont has entrat?
N(I-.-Com, aont?
BKZSEMENOFF.-Tu entres arn b el barret posat.
AKULINA.-Què es això? Brutcom vas, entres

de dret aquí a la sala. Fixa·t'hi una mica
més, home!

NIL.- Vaja, doneu-me"ls vint Jwpecs!
PERE (donant.li diners, li diu a mitja veu).

Torna aviat.
NIL (somriell!;'. - A calmar-vos? Es molt difi

cil, noi! 1\lés tard, si de cas.
BEZSEMENOF'F. - Plam! Aquí'] tens amb un

salt. Se li ha empeltat, no sé d'aont, una
certa cosa ... No té rc:specte per fes del món.

AKt;LI!'ÓA (imitant el to dei seu mm'it). - Es
veritat. Quina peça 1Tanieta, vés a la cuina
i digues a la Stepanida de dinar.

(La Taciana se'n va.)
BEZSEMENDFF"somrient. ombrivol). -1 an en

Pere aont l'enviaras? Ai, noia, que ets
bestia! Has de compendre que jo no soc
tant fercstcc. ,\le surt del cor això. Tinc
por per ells. Crido de pena i de dolor i no
per dolenteria. Per què mC'ls treus del
davant, doncs?

AKULlNA. - Però, si ja ho sé, home I Ho sé toL
Jo també'ls tinc pietat. Nosaltres dos som
vells, no ho veus? Què hi podem fer, si
som així? Per què som bons ja nosaltres,
Déu meu? Mentres que ells encara han de-
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viure. Els pobres han de veure encara
moltes miseries.

PE.RE.-Pare, ja·t dic jo que t'amoínes per ben
poca cosa. No sé Jo que t'has arribat a ima
ginar.

BEZSEMENOFF. - Es que tinc por. Corren uns

temps! Quina epoca més terrible! Tot tron
tolla, tot se trenca. La vida s'agita, i es
per tu que tinc por. S¡'t passa alguna cosa,
gui'ns podrà sostenir a la vellesa? Tu ets
el nostre sosteniment. Aquí tens en Nil:
ja ho veus com es. I aquest aucell de
Tetereff. No vagis amb ells, que nO'ns
estimen. No te'n fiis!

PERE.~Estigueu tranquils. NO'!l1 passarà re.
Esperaré algun temps no més i faré la
demanda.

AKUL!NA. - Sí, Perct: fes-la ben aviat, tran
quilisa'¡ tcu pare.

BEZSEMENOFF.-Jo crec en tu, fiU meu, quan
parles així reposadament. Me penso que
no has de viure pas més malament que jo;
però devegades...

PERE. - Vaja, deixem córrer això. Ja n'hi ha
prou! Penseu que's repeteixen massa sovint
aquestes escenes I

AKULINA. - Fills meuS estimats I
BEZSEMENOFF. - I la Taciana, per què no ha

de. deixar l'escola? Què li representa an
ella això? Cansaments i re més.

PERE, - Sí: necessita repòs.
AK.ULINA. -.,.- I tant sl'o necessita I
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NIL (entrant sense' / gec, amb una brusa b/ava,
sense haver-se 1'entat /a cara j. -- Que dinem
a.viat?
(En Pere, veient ell Nil que entra, se'n va

depressa a l'avant·sa/a,,1
BEZSEMENOFF ,-- Valdria més que'( rentessis

la cara abans de demanar el dinar.
NIL. - La meva Cara rai, que aviat es nèta I

Tinc' una fam de llop. La pluja, el vent,
el fred i una locomotora vella i dolenta,
m'han fet patir tota la nit, m'han deixat
sense forces, L'hagués de fer el quefe de la
tracció aquesl v:at[.:,-, amb un temps tant
dolent i una maquina tant gastad,d

BEZSRMENOFF, - Vés enraonant tu! Veig que
has començat a p<irlar mal dels quefes. J
això no va bé. '

NIL. - Als quefes rai, que tot els va bé!
AKULINA. - Ell parla de tu i no dels quefes.
NIL. - Ah IDe mi?
BEZSEMENOFF. - Sí, de tu.
NIL. - Oh I Ohl
BEZSEMENOFF. - No facis oh! oh! ¡escolta.
NIL. - Ja escolto.
BEZSEMENOFF,- Has començat a donar-te im

portancia.
NIL, - De quant ençà?
BEZSEMENOFF, _ Te proibe;xo parlar·me amb

aquest llenguatge. .
NIL. - No' més tinc una llen-gua;' ensenya la

llengua) i a tothom parlo amb-J¡rmateixa.
AKULINA (picant de mallS amb vio/encia).-
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Desvergonyitl A qui ensenyes la llengua tu?
BEZSEMENOFF .-Espera.t, espera-t l ,L'Akulina

Ivanovna, baixant el cap desdenyosament,
se'n va.) Te vui parlar a tu, inteligent.

NIL. - Després de dinar?
BEZSEMENOFF. - No, ara mateix.
NIl.. - Valdria més després de dinar. Creieu

me, tinc gana, estic cansat, rendit. Feu·me·1
favor de guardar-ho per més tard, l, des
prés, què'm podeu dir que no m'insulteu?
No m'agrada barallar-me amb vós. Valdria
més que'm diguessiu senzillament que
no'01 podeu sofrir ¡que jo...

BEZSEMENOFF. - Ah I Que'¡ dimoni se t'em
p0rti I (Se'n va a la sepa habitació, i d'una
revolada tanca la porta darrera d'ell.)

NIL (murmurant entre-dents!. -Molt bé! Prou
v.al més el dimoni que tu, (Se passeja pe,'
l'habitació taral·lejant. Entra la Taciana.)
h us heu tornat a barallar?

TACIANA. - No t'hó pots figurar.
NIL. - SI, m'ho figuro perfectament. Heu

representat una escena dramatica de l'in
terminable comedja titolada: «Ni aquí
ni allà».

T\C1ANA. - No Costa re de dir això. Tu rai
que sabs quedaHe enfora!

;'\J]L. -Jo sé desfer-me'o, sé allunyar.me de
tota aquesta comedia. I ben aviat ne fogiré
categoric8;ment per sempre. Demanaré un
cambi de plaça, ja sigui com montador de
maquines o d'empleat al diposit. Ja estic
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cansat de guiar trens de mercaderies a les
nits I Fossin trens de viatgers, encara! El
rapid, per exemple, que.talla ¡'airel Així un
correria a tot vapor I Mentres que ara t'arro·
cegues sol amb el fogonaire. Quin avorri
ment! A mi' m'agrada estar amb la gent.

TACIANA. -I encara fuges de nosaltres I
NJL. - Sí. Dispensa la veritat. Com vols que

no fugi? A mi m'agrada viure, m'agrada' I
soroll, el treball, la gent senzilla, alegra.
Però, vosaltres, que us penseu que viviu?
Lo que feu es rodar al voltant de la vida
i queixar-vos i planye-us, no sé per quina
raó, Contra qui? Per què fer tot això?
Es incomprensible!

TACIANA. - No ho comprens?
NIL. - De cap manera. Quan un home r.o jeu

bé d'un costat, se gira de l'altre; però quan
es tota la seva vida que no marxa bé, no fa
més que queixar-se. Fes un esforç, ta:nbé:
gira-t!

TACIANA. -Sabs? Un filosop ha dit que no més
hi ha'l beneita qui la vida li sembli senzilla.

NIL. - Vaia uns els filosops per dir bestieses!
Jo nO'm considero ser un home inleligent,
però trobo, senzillament, que viure anb
vosaltres, no sé per què, es una cosa tant
avorrida que's fa insoponable. Me pemo
que es perquè us agrada massa queixar-\'os
de tot i de tothom. Per què queixar-s~?

Qui us ajudarà? Ningú. Si no teniu a qJj

queixar~vos no val la pena de...
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TACIANA.-D'ont te ve aquesta duresa, Nil?
NIL.-Ahl Això es duresa?
TAcIANA.-Crudeltat es. Me penso que l'has

agafada per contagi den TeteretJ, que no
sé per què té odi a tothom,

NIL. - Ei! No pas a tothom. (Somrient.)
En Tetereft no·t sembla a tu que es com
una mena de destral?

TAC/A NA. - Una destral? Quina destral?
NIL. - Una destral de ferro, ordinaria, amb el

manec de fusta.
TACIANA. - No, no facis bromes, que no està

be. Sabs, Nil, que es molt agradable parlar
amb tu? Ets tant animador I Dones una
vida quan parles! Sinó que no ets gaire
atent.

NIL. -Atent a què?
TACIANA.-A les persones. A mi, per exemple.
NIL.-Hm! Segurament que no amb tothom

soc així.
TACIANA.-Amb mi.

NIL. - Amb tu? Sí.
(Tots dos callen. En Nil mira les seves

bòtes. Laíaciana mira an ell com qui
espera alguna cosa.)

NIl.. ·- Veus? Jo sento per tu .•. ·es a dir... jo...
(La Tacianafa un moviment cap atl ell. En
Nil no s'a'dona de re.) Te considero molt ...
i t'estimo. Però'm- desagrada que siguis
institutriu., Es un treball que no·t surt del
cor: te cansa, t'irrita. I la feina es gran~

diosa. Les criatures són els homes de demà.
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Se les ha de saber voler, se les ha d'esti
mar. Tota feina, per estar ben feta, ha de
ser estimada pel que la fa. Comprens?
A mi m'agrada bojament forjar. Tens da
vant teu una massa roja, informe, maligna,
que crema. Quina delicia'l pegar-li cops
de martell! T'escup els raigs de foc que
xiulen, te vol cremar els ulls, cegar-te,
fer-te enllà. Es una cosa elastica, viva. I
tu, a martellades, ne fas tot lo que't. dóna
la gana.

TACIANA. - Per fer això s'ha de ser fort.
NIL. -I traçut.
TACIANA. - Escolta, Nil: no planys mai a

ningú, lU?
NIL. -A qui?
ELENA (entrant. - Heu dinat ja aquí? No?

Veniu a casa, feu-me'] favor! Quin paté
he preparat! Gntes el procurador? Quin
paté mésexcelent!

NIL (acostant-se a l'Eielw). - Ja 'vinc! Oh I
Me menjaré tot el paté! M'estic morint de
g-ana i no·m donen menjar expressament!
Aquí estan enfadats amb mi d'alguna cosa.

ELENA. - De la vostra llengua, es cert Anem,
Tania?

TACIANA. - Vaig a dir·ho a la mamà.
(Se·n '-'a.)

NIL. - Com ho sabeu que he ensenyat la llen-
gua al vell? '

EUNA.-Què? Què dieu? No sé rel Què hi
ha de nour
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NIL. - Així no he dit re. Val més que'm
parleu de }'excelent paté!

ELENA, - Oh I Bé prou que ho sabré I En
quant al paté." sabeu?., un presidari con·
dem nat per assessí me' I va ensenyar de
fer. El meu marit li permetia fer d'ajudant
a la cuina. Era tant miserable, tant ma
grat!

NIl,.- El vostre marit?
ELENA. ~ Oh, senyor! El meu marit pesava

setanta kilos.
NIL, - Tant poca cosa?
ELENA. - Oh! Calleu. Tenia un bigoti així.

(Amb els dits senyala la llargada del bigo/i.)
D'un pam de llarg.

NIL. - Es la primera vegada que sento alabar
un home pet seu pes i per la llargada del
seu bigoti.

ELENA.-Ail Fòra del bigoti, ja no tenia altra
qualitat!

NIL. - Es bell trist! Continueu, parleu·me
del paté.

ELENA, - Aquest presidar,] era cuiner. Havia
mort a la sevadòna. Però a mi m'agradava
molt. L'havia morta aixi, sabeu .•.

NIL. - Sí, comprenc-: com aquell qui no fa re.
ELENA, - Deixeu-me estar tranquila! No vui

parlar més amb \!Ós. (La Taciana"s presenta
a la porta i se'Ls mira. Per l'altra porta
surt en Pere.. ) Procurador! Veniu a casa,
a menjar un xic de paté!

PERE.,-Amb molt gust.

,
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NIL. - El pare l'ha renyat de debò avui per
manca d'atenció.

PERE. - Bé, deixa córrer...
NIL. - l ara m'admiro que gosi venir a casa

vostra sense permís!
PERE (mirant inquiet cap a la porta dels vells).

-Vaja: si hi hem d'anar, anem desseguidaJ
TACIANA.-Aneu: jo vio.:. a l'instant.

"Ell Nil, en Pere i l'Elena surten, però ell
aquest moment se sent la vell d'Aku/ina
a ¡'habitació dels vells.)

AKULJNA. - Tania!
TAC1ANA (aturalt/-se i alçant Ics espatlles amb

impaciencia). - Què?
AKL'LINA (a la porta).- Vinc aquí. (Amb vell

molt baixa.) Què? J<¡ se n'ha tornat acasa
d'aquesta, en Peret? .'

TACIANA.-Sí. Jo tambe me n'hi vaig.
AKULINA. - Oh! [)e~gracia, desgracia nostral

Ah! Prou li girarà'l cervell an en Pere,
aquesta aixelabrada! Al menos tu parla·li
al teu germà. Diga-li: «Germà, atura-t, tin·
gues seny. Ella no es digna de fer parella
amb tu». Diga·li, diga·li! En quant a diners,
tampoc es gran cosa lo que té: trés mil
rubles, i ademés la pensió que té com a
"iuda. Ho sé del çoert.

TACIANA.-Mamà, no passis cngunia per això.
L'Elena nO'n fa cap cas den Pere.

AJC.ULlNA. - Ho fa expressament! Expressa
mentI Així l'encén, 'la mala pellI No més
ho fa veure; sembla que li 'vulgui d.ir:
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«Tu no m'interesses ». I al mateix temps
el vigila com un gat que vigila' un canari.

TACIANA. - Ah! Què'm fa a mi això? Què'm
fa a mi? Dieu-Ii vós mateixa: a mi deixeu
me estar tranquila! Estic e.ansada de t9t.
Cansada, comprrneu?

AK.IJLlNA. - Però si no es desseguida que li
has de dir! Vés, vés-te'n al llit: reposa una
estona.

TAC1ANA (quasi cridant) ...... Si no trobo lloc
per reposar! Si estic cansada per sempre!
Per sempre! Compreneu? Estic cansada
per tota la vida! Cansada de vosaltres,
de vós I
(Surt p,-ecipiladamenl cap a l'avant·sala,

L'Akulina fJJanovna avança un pas cap a
sa Ii/ta i com si volgués atw'Q,'-/a; però,
picant de mans, se queda al mateix lloc
amb La boca oberta.)

l:h:ZSEMENOFF (mirant pe,· la pOl'ta l, - Una
altra baralla?

AKUL.INA (tornant en sí). - No, no ha estat
re, re.

BEZSEMENOFF, - Com re? T'ha insultat pot
ser?

AKIJLINA (t·apidarr.enJ amb dissimul).-No re.
r ara! Què t'agafa? Vet-aquí que jo li he
dit: <<Ja es hora de dinar». I vet-aquí que
ella'fi respon: «No'o vui de dinar I»>. I jo
que li dic: «Com es que ria \'ols dinar?",. I
ella que...

BF.ZSRMF.NOFF. - Què barboteges ara?
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AKULINA. - Te juro que.
BEZSEMENOFF .-Quantes vegades no menteixes

per ells! Mira~m els ulls. Tu nÓ'm pots
enganyar, eh, vella? (L'Akulina [vallovna
queda dreta davant dei seu maht, siienciosa
i amb ei cap baix. Ell també caila, amanya
«ant, pensivoi, la seva barba. Després, sos
pirant, diu:) Anavem ben errats quan ens·e
sentíem tant orgullosos de la seva instruc-
ció! ...

AKULINA (doiçamellt).--No, no! Avui dia la
gent senzilla no es millor que ells tampoc.

BEZSEMEi'iOFF. - No s'ha de donar mai als fills
més de lo que té un mateix. Lo que'm fa
més pena es de veure que aquests nois no
tenen caracter. .. com ho diré? .. re de fort...
En tot home hi ha d'haver una certa
força, alguna cosa prop ria, ben seva, i ells
no ho tenen això, no tenen personalitat I
Aquí tens en Nil: esun insoltnt, un aixela
brat, però es un home que té caracter.
Es perillós, si tu vols, però ao ell se'l pot
cornpendre. Aquí'm tens a mi, per exem
ple: quar. era jove m'agr<ldava cantar a
J'iglesia, anar a culiir bolets, l an en Pere
què es lo que li agrada, diga-m?

AKULINA (timidamellt i sospirant).- Es dalt,
al pis de la llogatera,

BEZSEMENOFF. - Això mateix! Espera-t una
mical Ja me la pagarà la de daltl (Entt'a
en Tetere.ff enCQ1'a endormiscat, més mal·
hllmorat que mai. Pm'ta una botella d'ai-
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guardent i ungotel.) Terenty: ja heu tornat
a aixecar el colze? "

TETEREFF. - Sí: ahir després del servei de nit.
BEZSB:MENOFF. - I amb motiu de què?
TBTEREFF.-Sense motiu. Que anem a-dJ.nar?
AKULlNA. - Vaig a parar taula. (Comença a

parat' taula.)
BEZSEMENOFF .-Es una llastima, TerentJ! Ets

un home inteligent, i l'aiguardent t'acaba
de tirar per terra.

TF.TEREFF. -~urgès respectable, no diguis
mentides. No es pas l'aiguardent lo que'fi
pert, sinó la meva força. L'excés de força:
això es el meu mal.

BEZSEMENoFF.-De força mai se'n té massa!
TETEREFF. -Ja tornes a mentir. Avui dia oo's

necessita força: se necessita traça, astucia,
flexibilitat de serp. (A1Teboçant-se la ma
'Jega, ensenya'[ puny.) Mira: si amb això
dono un cop sobre la taula, te la faré a
bocins. Amb aquestes mans qüè's pot fer
avui al món? Veus? Puc asclar Henya,
però'ro seria dificil i ridieol l'escriure, per
exemple. No sé aont anar a emplear la
meva força. L'unie que puc trobar es una
barraca a la fira, i allí podria trencar cade
nes de ferro, aixecar grans pesos i demés
coses. Però jo hi fet els meus estudis i no
del tot malament: per això m'han tret del
seminari. He fet els meus estudis i nO'm
vui guanyar la vida fent-me ensenyar, no
vui que t~ vagis a una barraca dels afores
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i disfrutis tranquilament veient-me en es
pectacle. 10 vui que'ro vegeu amb un cert
disgust pertorbador.

BEZSEMENO¡;'[i'. - Ets dolent!
TETE.RE:FF. - Els animals de la meva força no

ho són de dolents. Se veu que tu no conei
xes la zoologia. La naturalesa es astuta.
Si a la meva força hi ajuntés la dolenteria,
di-ga-m, com se podria escapar de mi un
pobre home com tu? .

BEZSEMENOFf.-Jo no haig pas de fugir: soc
a casa meva.

AK:ULlNA. - No diguis re, tu.
TETEREFF. - Es \<"eritat. Ets 2 casa teva. Tota

Ja teva vida està tancada dins de casa teva,
dins d'aquest edifici. I vet-aquí perquè jo
no tinc lloc per viure, burgès.

BEZSEMENOFF. -e; La teva vida es buida. No té
raó de ser; però si tu volguessis ...

TETEREFF. - No tinc ganes de voler: es una
cosa qlje'm fa fastic. Per mi es més noble
emborratxar-me i perdre-m, que viure i
treballar per tu i per gent com tu. Diga-m,
burgès: me veus alguna vegada serè, ben
vestit i parlant la llengua esclava de! teu
criat? No, no m'hi veus mal aixi.
(Enit'<J la Pauleta, i veient an en Tele,'cD

recula. En Tete1"e.f!, /Jeien/-la,. baixa'l
cap. Fent lm llarg somrís i allargant-li
la mà, li diu:)

TETEREFF.-Bon dia. No tingueu por. No us
diré re més d'allò. Ara ja ho sé tot!
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PAULETA (confosa).-Què? Si no podeu sa·
ber re.

AKULlNA. - Ahl Ja ets aquf? Doncs vés a
dir a la Stepanida que porti Ja sopa.

I Se'n va,)
BEZSEMENOFF. -Ja es hora. (Ari en 'IeterejJ.) '

M'agrada sentir-te com t'expliques. Sobre
tot quan parles de tu mateix ho fas molt bé.
Aleshores me sembles un home terrible.
Però quan comences a exposar conceptes i
pensaments, es quan me dono compte de
la teva feblesa. (Riu content i tranquil,)

TETEREFF.-I tu també m'agrades. Ets inte
ligent i al mateix temps bestia; bo i dolent
al mateix temps; honrat i poc escrupulós;
covart i valent. Ets un burgès modelI
La teva persona encarna d'una manera
acabada la banalitat, aquesta força que
arriba a fer caure' ls heroes, i dura més que
tot i triomfa sempre. Vaja: fem una copeta
abans de la sopa, venerable taup I

BEZSEMENOFF. - Ara, espera·t, que portaran
beure. Però, mentrestant, diga-rn per què
insultes aixi? No s'han d'ofendre les per
sones sense motiu, S'ha d'anar pensant i
parlant d'una manera ordenada, suau, que·
interessi d'escoltar; però si amb les teves
paraules ofens a la gent, ningú t'escoltarà.,
i aquell que t'escolti serà un imbecil.

NIL (etJtrant).-Es aquí la Pau\eta?
TETEREFF (somrient). - Sí: es allà.

AKULINA. - Què t'importa a tu?

5
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NIL "sense respondre-li, dirigint-se an en Tele
reU J. - Vaja: ja has tornat a beure? Si
que has començat aviat!

TETEREFF. - Val més beure aiguardent que
sang humana, i més encara quan la sang
dels homes es pobra com avui dia, pobra,
dolenta i sense gust. No'o resta gaire de
sang bona, de sang redemptora: l'han xu
clada tota.
(Entren la Pautetil i la Stepanida, aquesta

portant la sopera. La Pau/eta, en un plat,
porta la CaI"n.)

NIL (acosta,¡t-se a la Pauleta).-Bon dia. Ja
Iens la resposta a punt?

PAULETA (a mitja veu).-No pas desseguida.
davant de tothom.

N1L.-I què hi fa? De què has de tenir por?
BEZSEM.ENOFF. - Qui es el que ha de tenir

por?
NlL. - Jo... ella...
AKULlNA. - No ho comprenc.
TETEREFF (somrient).-Jo sí que ho com

prenc. (Se posa aiguardent al got i beu.)
BEZSEMENoFF.-De què's tractar Què tens,

Pauleta?
PAULETA (confosa, en peu baixa). - Res.
.NIL (posant-se a ia tauia,-. - Un secreti Un

misteri !
BEZSEMENOFF. - Doncs, si es un secret, par

leu-ne en un altre I\oc, en un recó, i no da·
vant de tothom. Acabaré per dir-vos que
això es burlar~se de nosaltres. No manca
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sinó que us en aneu d'aquesta casal No sé
per què tantes se'Kyes, tantes reticencies,
tantes mitges paraules I A nosaltres nO'ns
queda més remei que fer el desentès i girar
els ulls. Diga-m, Nil: què represento jo,
per tu?

AKULlNA.-Sí, Nil, això mateix.
NIL (tranquilj.- Vós sou el meu pare adop

tiu. Més per això no hi ha motiu per enfa
dar-se i moure tantes raons. No ha passat
re de nou aquí.

PAULETA (alçant-se de la cadira aont s'acaMPa
d'asseure).-En Nil me va fer;.. me va
dir ahir vespre ... me va demanar...

BEZSEMENOFF .-Bé, digues: què't va demanar?
NIL (t,·anquilament). - No l'espanteu, vós.

Li vaig demanar si volia casar-se amb mi.
(En BeJ{semenojJ se' I mira sorprès, tenint

la cullera a la ml! i enlaire. També mira
a la Pauleta. L'Akulin« se resta com
clapada a la cadira. En Tetere.1! mira
davant d'ell guinyant amb pena'ls u/ls.
La mà closa que té sobre" seu genoll
li tremola a batJ{egades. La Pauleta abai
xa'l cap completament.)

NIL (continuant). - I ella'fi va dir que'fi
respondria avui. Es tOt lo que hi ha.

TETEREP"F (ag,itant la mà). - I es molt sen
zill... i re més.

BEZSEMENOFF. -Ja es això, sí. Eh efecte, molt
senzillI (Amargament.) I a l'ultima moda I
l,després d'això, què hi ha més?

•
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AKULINA. - Ets un descregutl Un descregut I
Ets un cap desgavell:t I Primer ens havies
de parlar a nosaltres.

NIL {descontent).-~i. perquè la cosa m'es
capés?

BEZSEMENOFF. - Deixa-ho córrer, noia I No es
assumpte nostre! Menja i calla. Jo també
callaré.

TETEREFF (animant.se). - I jo ... jo parlaré. De
primer callo, tot esperant també que.•.

BEZSEMENOFF. - Sí. Val més que callem tots;
Però tant mateix, Nil, no ets gaire generós
de pagar·me així'¡ pa que t'he donat. No ets
un home fra oc.

NIL.-EI pa que m'heu donat us l'he pagat amb
el meu treball i us el pagaré encara j però
de cap manera'ro puc sometre a la vostra
voluntat..¿A qui se li acut voler-me fer casar
amb aquesta imbecil de Sedoff no més
que perquè té dèu mil rubles de dot? Què'o
faríajo d'això? Mentres que a la Pauleta
me l'estimo, me l'estimo ja fa molt temps,
i no ho amago a ningú. He viscut sempre
obertament, i així viuré tota la vida. Amb
això, no teniu motiu de renyar-me, no hi ha
perquè sentir.v·os ofès per lo que hi fet.

BEZSEMENOFF (retenint·se) .....:..Això, això! Molt
bé 1 I, doncs, caseu-vos. No us en volem
privar pas. Però voldria que'ro diguessiu
amb què compteu per viure. Digueu·m'ho,
si no es cap secret l

NIL.-JO treballaré: ara'm coloquen al dipo-.
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sit. I ella•.. ella també tindrà la seva feina.
Jo us donaré, com abans, trenta rubles
cada mes.

BEZSEME){OFF. -Ja l\p veurem. El prometre
no fa pobre.

NIL. - Ja us firmaré un compromís.
TETEREFF.-Burgès: accepta-li un paper flr~

mat, accepta-l i I
BEZSEMENOFF. - Vós no us fiqueu allà ant no

us demanen.
AKULINA. - Bon un per donar consellsl
TETEREFF. -Creu-me, pren-ho, accepta-l'hil

Sinó que tu no ho faras: tens la conciencia
debil. Nil. dona-li un paper que digui:
«Me comprometo cada mes... ».

BEZSEMENOFF. - I per què 00 l'haig de poder
peodre aquest paper? Me sembla que hi
tinc un dret. De l'edat de dèu anys que'¡
maotinc, que'] vesteixo i el calço, fins als
vintisset. Me sembla ...

NIL. -No valdria més arreglar tot això nosal
tres dos, una altra hora i 00 ara?

BEZSEMENOFF. - Sí: pot arreglar-se una altra
hora. (Precipitant.se de sobte.) Però, això
sí, vui que·t recordis, Nil, que, d'avui en
avant, tu i jo... i jQ i tu ... som ja dos ene
mics. Sapigues que no·t perdonaré mai
aquest insulti

NIL. - Però, quio insult? Aont es l'insult?'
Me sembla que no devieu pas esperar que'm
casés arn b vós I

BEZSEMENOFF (crida sense escoltar-lo). - Re-
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corda-t'e.n! Burlar-se d'aquell que'l feia la
vida I I sense consultar-me, sense dema
nar·me re, secretament. I tu, la resignada!
La bona noia! Has èaixat el cap, he? Ah t
Calles! No sabs que jo'! podria...

NrL (a/çant-.,e de lacadíra).-Vós no podeu rel
Prou sorollI També hi soc amo jo en
aquesta casa. Fa dèu anys que treballo i
us dono tot Jo que guanyo. (Picant al {t-es
pol amb el peu i amb un gest senyalant -tot
el seu voltant.) Bastanta cosa hi he portat
jo aquí. L'amo es el qui treballa.
rDurant eL discurs den Ni/la Pau/eta s'alça

i se"n va~ trobant-se a la po,·ta amb en
Pere i /12 Taciana. En Pere dóna una
mirada a la sala i se'n Va. La Taciana's
queda recol:{.ada a la porta.)

BEZSEMENOFF (admirat i obrint molt els ulis).
Què? Tu ¡'amo?

AKULINA. - Anem's-en, noi t Anem I Fes-me'l
favor, anem's-en I (Amenaçant an en Nil
amb el puny.) Ja ho veuras, Nil! Espera.tl
(Escapant~li les l/agrimes.) Espera-t I Espe

. ra-t I Ja ho veurasl
NIL (amb insistencia).-Sí: l'amo es aquell

que trebatla. Recorqeu-ho bél
AK:ULINA i estirant al S11U marit).-Anem, tul

A·a·a-nem I Deixem-los estar I No parlis
més, no cridis! Tampoc ens escolten!

BEZSEMENOFF (cedint a la seva dòna).-Està bé:
queda-e .. amo! Ja ho veurem qui es ¡'amo!
Ja ho veurem!
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(Se'n van a la seva habitaci6. En Nil,
agitat, se passeja per la sa/a. Al carrer
se sent tocar un orgue.)

~1L.i-Quin escandol acabo d'armar I Per què
diable m'ha vingut l'idea de preguntar.li re?
Que soc imbecil! Està vist que no sé amagar
la més petita cosa. Tot va contra la meva
voluntat I Digues, tu ...

TETEREFF (an en Nil).-Això no es re. Una
escena molt interessanta i re més. Mirava
i escoltava amb molt de gust. creu·me.
Molt, molt bé! No·t neguitegis, company.
En bona fè, podries representar els papers
heroics. En aquest temps un heroe es neces
sari, Creu·me. En la nostra epoca tots els
homes s'han de di;vidir en heroes, o sigui'ls
tontos, i en bergants, o sigui'ls espavilats.

NIL. - No sé per què he fet passar a la Pauleta
aquest vergonyós tormentl S'ha espantat;
però no, que no es poruga. S'ha ofès, això
sl. Ex!
(La Taciana, que ha entrat sense que elis

se n'adonessin i ha restat a la porta,
quan sent el nom de la Pauleta fa un
moviment de sorpresa.)

TETEREII'F. - Es molt comodo dividir els ho
mes en ton tos i en bergants. Els bergants
són tota una multitut. Són com a feres
que no més creuen en la veritat de la força.
No de la meva força, que està reclosa aquí
dins del meu pit, sinó de la força de l'astu
cia. L'astucia, que es la força de la fera.
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NIL (que no l'escoJta).-Ara cal apressar el
casament. I bé! L'apressarem. Es cert que
ella encara no m'ha tornat la resposta;
però ja sé lo que'ffi dirà, la pobra noia.
I com detesto aquest home, aquesta casa,
tota aquesta vida, vida podrida! Aquí tots
són una colla de monstres. Ningú s'ado~

na de que ells mateixos han fet .malbé Ja
vida, l'han reduida, la converteixen en una
presó, en un desterro, en una desgracia.
Com han pogut arribar a tal extrem? No ho
comprenc. Però jO'ls detesto als homes que
fan malbé la vida.
(La Taciana avança IIn pas i s'atura,. des

prés, sense fer soroll, se'n va cap al rec6
i s'asseu damunt del bagul. Havent·se
encorbat, sembla encara més petita, més
poca cosa. '

TETEREFF. -Són els tontos que"ns han fet la
vida tant hermosal No n'hi ha gaires de'ton~

tos. Cerquen sempre lo que no necessiten
i d'altres els segueixen. Els agrada inven
tar perspectives de benestar general i altres
futeses per ¡'estil. Volen trobar el comença
ment i la fi de tot lo que existeix. I, en
general, no fan més que bestieses.

NIL [pensatiu).-Sí, bestieses. Ja hi ha passat
per aquí. Oh! Ella té un sentit practic
que jo no tinc. Estima la vida amb un
amor tant atent, tant tranquil! Sabs que'fi
sembla que viurem molt bé, noi? Tots dos
som ardits, i si volem una cosa, estic segur
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que l'obtindrem J Vaia' si ¡'obtindrem ella
i jaI Encara que sols sembli una noieta ...
(Riu.) Ja ho crec si viurem bé nosaltres
dosI

TXTEREFF. - Un tonto passarà tota la vida
pensant com es q ue'l vidre sigui trans
parent, i Ull bergant ne fa desseguida una
botella, del vidre.
(Torna a sent¡'·-se l'orgue, més aprop, qua·

si sota les }illestres.)
NIL.-Home, sempre parles de botelles, tul
TETERKFF.-No: jo'( parlo dels tontas. Veus?

El tonto pregunta «aont es el foc» mentres
està encès, i «què s'ha fet del foc» així que
s'ha apagat; mentres que'} bergant s'hi
acosta a la vora i s'escalfa.

NIL (pensatiu). - Si-i. .. s'escalfa.
TETBREFF. - En el fons tots dos són ton tos.

Sinó que ¡'un ho es d'una manera hermasa,
heroica. i ¡'altre ho es d'una manera estu
pida, a taJl de captaire. I tots dos, per
diferents camins, arriben, per fi, al mateix
lloc: a la tomba, re més que a la tomba.
amic meu. (Riu fort.)

(La Taeiana mou lentament el cap.)
NIL (an en TeterejJ).-Què tens?
TETEREFF. - Ric. Els tontos que han restat

en vida, mirant al confrare mort, pregun
ten: «Aont es, aont ha anat a parar?». I els
bergants senziJlament hereden ~Is béns del
difunt i continuen la vida plena, la vida
calenta i comoda. (Riu fortament.)
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NIL. - No hi fa re: has begut de valent avui.
Que no te n'entornes a casa teva?

TETEREFF.- Diga-ro aont es.
NIL. - Vaja, no diguis tanteries. Vols que

t'acompanyi?
TETEREFF.-NO, germà: no vui que m'acom

panyis. Jo no soc ni dels acusats ni de les
victimes: jo... jo soc un home apart. Jo
soc la prova material del crim I La vida
està feta malbé! Es que no la sabem corn
pendre. No està feta perquè la disfruü la
gent honrada, la vida. Els burgesos ¡'han
escursada. ¡'han tallada, l'han feta tornar
estreta, i aquí'ro tens a mi com a prova
material de que ¡'home no sab aont, ni de
què, ni per què té de viure.

NIL. - Vaja, vés, home, vésl
TETEREFF. - Deixa-ro estar! Te penses que

tinc de caure? No'o fa poc de temps que
he caigut, minyó I Jo'm creia un dia P04
der-me tornar a aixecar, però has passat tu,
i, sense adonar4te'n, sense voler, m'has aca
bat de tirar a terra I No es res això: tu passa,
que jo no~m queixol A tu t'es bo i digne
d'anar aont vulguis i com tu vulguis. Jo,
que soc un caigut, t'acompanyo amb una
mirada d'aprovació. Vés!

NIL.-Què véns a cantar aquí? Sembla inte
ressant lo que dius, però es tant incom
prensible I

TETEREFF.'-No ho comprens? Tampoc ne
tens necessitat! Hi ha coses que val més
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no compendre.les, ja que'l compendre-Ies
es del tot inuti!. Vés, vés, tul

NIL.-I bél Ja me'n vaig.
(Se'n va cap a l'avant·sa/a sense adonar·se

de la Taciana, que s'ha arraulit en el
ree6.)

T'''''FF (saludanl.la). - Te desitjo bona
sort, lladregot! Sense voler, m'has pres la
meva ultima esperança, i ... al diable I (S'a
costa a la taula aont havia deixat la botel/a,
i, adonarlt·se que hi ha algú al recó de la
sala, diu:) Eh! Qui hi ha aquf; sj's pot
saber?

TACIANA (dolçament).-Soc jo.
(Els sons de l'o"gue paren en aquest mo

ment.)
TETEREFF.- Vós? Hm I Jo que'fi pensava,

m'havia semblat...
TACIANA. - No: soc jo.
TETEREFF.-Ja ho veig. Però, que extrany,

vósl Per què sou aquí?
TACIANA (no amb veu molt alta, però clar i

nèt). - Perquè no sé aont, ni de què. ni
per què viure. (En Tetere.f! se li acosta,
silenciós i dolçament.) No sé per què estic
tant cansada, tant plena d'angoixa. Com
preneu? D'una.angoixa que fa parI No més
tinc vintivuit anys, i em fa vergonya, us
ho juro, molta vergonya, de sentir-me així,
tant feble, nula. Dins de mi, en el meu
cor, hi ha un buit I Tot hi està assecat,
consumit: ho sento i sofreixo. Me fa molt
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de mal. Sense que jo me n'hagi adonat,
s'ha anat fent un buit dintre la meva
ànima. Per què us haig de dir això, jo?

TETEREFF.-No us comprenc. He begut molt.
No comprenc re absolutament.

TACIANA.-Ningú·m parla com jo vui, com
jo voldria. He esperat, he esperat que ell
me parlés. Feia molt temps que esperava
en silenci. I aquesta vida, les baralles, la
banalitat, les petiteses, tot això m'ha apIa
nat, m'ha aplanat a poc a poc, sense jo
adonar·me·n. No tinc més força per viure,
i fins el meu desesper es sense força. Fa un
moment que tenia una por I De sobte me
ve una por...

TETEREFF (movent el cap, deixa la Taciana,
va a la porta i, havent·la oberta, diu, mo
vent amb dificultat la llengua). - Maledic~

ció en aq uesta casa I I re més I
(La Taciana se'n va lentament a la sepa

habitació. Un instant de soledat i silenci.
Rapida, però suaument, entren la Pau·
leta i en Nil, que la segueix. Sense dir
paraula se dirigeixen cap a les finestres,
i en Nil, pre,zent la mà de la Pau/eta,
li diu a mitja veu:)

NIL. - Perdona·m per lo que acaba de passar.
Ho he fet malament, però jo nO'm sé
aturar quan tinc ganes de dir alguna cosa.

PAULETA (molt baix).-M'es igual. Ara sí que
m'es igualI Què'ro són ara ells? M'es
igual.



,
El, Menestrals 77

NIL. -Ja sé que m'estimes. Ho veig. I no t'ho
pregunto. Que ets extranya I Ahir vas dir~

me: «Ja'! respondré demà. Gal que refle
xioni». Que ets extranyal Per què refle
xionar, si tu m'estimes?

PAULETA. -Sí, sl. Ja fa molt temps.
(La Taciana s'escm're per la porta de la

seJJQ habitació, s'amaga da,'rera la cor
tina i escolta.)

NIL.-Veuras que bé que viurem! Ets una
companya tant agradable tu I No tems lei
privacions, venceras les penes...

PAULETA (sen{illament).-Amb tu, que tinc
de témer? Jo mateixa, tal com me veus, no
soc poruga, no: puc ser callada...

NIL. - Ets una convençuda, ets forta, no'1
doblegaras. I bé, sí: estic content. la ho
sabia que 110 podia ser d'altra manera;
però DO hi fa fe: estic content.

PAULETA. -Jo també ho sabia tot per enda·
vant.

NIL. - Veritat? Ho sabies I Està bé. Que es
bona la vidal No es cert que t:S bona?

PAUI.ETA.-Sí que es bonal Estimat meu,
amic meu, home valent I

NIL. - Com has dit? Quina cosa més ben dita I
PAULETA. - Vaja, no m'alabis tant. Ens en

hem d'anar, ens en hem d'anar. Podria
venir algú.

NIL. - I dejxem~losl

PAULETA.-No: ens en hem d'anar! Vajal
Torna·m a besar I
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(Separant.se dels braços den Nil, se'n va i
passa' per davant de la Taciana sense
veure-la. En Nil la segueix somrient,
s'adona de la Taciana, s'atura al seu
davant, sorprès i revoltat de la seva pre
sencia. EUa calla mirant-lo €1mb ulls
apagats, amb un somrfsjorçat a la cara.)

NIL (amb menyspreu).-Has escoltat? Ens
espiaves? Eh, tu 1
(Surt rapidamen/. La Taciana's queda im

mobil, com petrificada. En Nil, al sortir,
deixa la porta de i'avant·sala oberta; se
sent un crit aspre del vell Be;;.semeno1J:
«Stepanida I Qui ha tirat el carbó per
terra? Que no ho veus? Arreplega·I!)Jo)

TELÓ



ACTE TERCER

La mateixa habitació. Al dematí. L'Stepan.ida
està espolsant els mobles

AX.ULINA (tot parlant aixuga'¡ servei del tè).
La carn DO es gaire grassa avui. Sabs lo
que pots fer? Com que ahir va quedar un
xic de lIan del rostit, el pots posar a la
sopa de cols i així semblarà més grassa.
Comprens?

STEPANIDA. - Perfectament.
AKULINA. - Quan facis rostir la vedeUa no

posis massa llart a la cassola. Dimecres en
vaig comprar cinc terces i ahir vaig veure
que amb prou feines te'n quedava una.

STEPANIDA. - L'hem gastat.
AKULINA. - Prou que ho veig que l'hem gas

tat, però també veig que n'hi ha en els
teus cabells més que sèu a les rodesd'im
carro.

STEPANIDA. - Que no sentiu amb l'olor que'ls
cabells me'ls unto amb oli d'oliva de la
lIantia?
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AKULINA. - Bé, bé: tu sempre tens raó. (Pau
sa.) Digues: aoot t'ha fet anar aquest matí
la Taciana?

STEPANIDA. - A la farmacia a buscar amaniac.
M'ha dit: «Vés a buscar vint kopecs d'amow

niac».
AKULINA. - Es que deu tenir mal de cap.

(Sospira.) Pobra criatura, sempre tant de
licada!

STEPANlDA. - Lo millor que podrien fer seria
casar-la: desseguida cambiaria tota: o'estic
segura.

AKULINA.-No es tant facil com sembla, avui,
casar una noia. J una noia instruída com
aquesta, enoara menos.

STEPANIDA. - Si li donessiu un bon dot, no
mancaria qui la voldria, instruída i tot.
(En Pere's presenta. a La porta de la seva

habitació i s'entorna al moment.)
AKULJNA.-Ahl No tindré l'alegria d'arribar·ho

a veure. No té ganes de casar-se la Taciana.
STEPAÑIDA. - Bé, vaja: aquesta no me ¡'em

passo. A la seva edat...
AKULINA. - Digues: qui es aquell subjecte

que ahir va anar a casa la llogatera de
dalt?

STEPANIDA. - El mestre, el ros.
AKULINA.-Aquell a qui li ha fugit la dòna?
STEPANIDA.-AqueJl mateix. Després l'empleat

de consums, aquell que està tant magre i
tant groc.

AKULINA.-Ja ho sé. Està casat amb la néta
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del comerciant Pimenoff. Sabs? D-iuen que
es tisic.

STEP'ANIDA.......Veritat? Prou que·s veu,.per això.
AKULINA.-Que també hiera·l nostre xantre?
STEPANIDA. -Sí, i en Pere també. El xantre

va cantar fins a les dugueside la matinada.
Semblava que bramés un bou.

AKvLINA.-I a quina hora ha entrat en peret?
STEPANIDA. - Oh I Ja començava a clarejar

quan jo li he obert la porta.
AKULINA. - Oh I Oh! Això no pot anar 1
PERE (entrant}.-Vaja,Stepanida, acaba aviat

d'aquí, i vés-te·n.
STEPANJDA. - Desseguida. Prou que m'agra

,daria a mi acabar més aviat I
PERE. - Millor. Doncs treballa més de pressa

i no enraonis tant.
(L'Stepanida se·n }Ja manifestant sorollosa

ment et seu descontent.)
PERE. -Mare, ja us he dit més d'una vegada

que teniu massa paraules amb ella. ¿No
compreneu que no ,es convenient tenir
converses intimes ambuna cuinera, i fer-li
'preguntes de tota mena? Això oo'S fa,
dònal

AKULINA (ofesa).-.¿ Es que per ventura t'haig
de demanar permís a tu per parlar amb
qui·m donguila gana? Ja que tu no·ns
parles gaire, ni a mi ni al teu pare, al
menos nO'm vinguis a privar la llibertat
de dir alguna paraula a la minyona.

PERE. - No compreneu que ella no es una

6
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persona del vostre braç? Què us pot dir,
fòra de les seves batxilleries?

AKULINA. - I tu que no·m dius mai re? 1:a -fa
sis mesos que ets amb nosaltres i ni una
so~a vegada has passat una hora arn b ta
mare. No m'has explicat re, re, de Moscou
i de quina manera s'hi ...

PERE. - Escolteu, mare.
AKUL1NA. - I si alguna vegada obres la boca,

no més ho fas per afligir-met per dir·me
que això no està bé, que això no t'agrada.
T'aferres amb tot per donar lliçons a la
teva mare, com si jo fos una nena que se l'ha
de renyar sempre, com si·t burlessis de mi.
(En Pere fa un gest piolent amb la mà

i se'n pa depressa cap a l'apant-sala.
L'Akulina lpanovna li dirigeix aquestes
paraules :)

AKULINA. - Sempre lo mateix.
(S'aixuga'ts ulis amb el dapantal i sanglota~

En Pertchikhine entra. Vesteix amb ro
bes estripades. Pels estrips se li peu sort;"
cotó fluix brut. Porta una corda a la
cintura, calça espardenyes i du una
gorra peluda.)

PERTCHIKHlNE, - Què tens, que ploriqueges?
Segurament que es per culpa den Peret.
Acaba de passar pel meu davant, depressa
com una falzilla. Ni m'ha donat el bon
dia, Es aqul la Pauleta?

AIWLINA (sospirant). - Es a la cuina, que
trinxa les cols.
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PEItTCHJKHINE.-Veus? Els aucells s'ban arran
jat millor baix aquest PUDt de vista. Així
que l'aucellet comença a treure plomes, ja
li es permès volar per tot arreu. Son pare
i sa mare no l'ensenyen oi'l molesten.
No us hauria quedat una miqueta de tè
per donar-me?

AKULJNA.-Que també practiques les costums
dels aucells per viure, tu?

PERTCHIKHINE. - Això mateix J l creu-me que
es una cosa meravellosa. Jo no tinc re i no
molesto a ningú. Com si visqués pels aires
i no a la terra .

AKULINA (despreciativament j. - Tam poc tens
ningú que t'estimi. Té: pren el tè. Ja-I
trobaras fret, i potser un xiquet fluix.

PERTCHIKHfNE (alçant el got i examinant-loj.
No es gaire fort, però es tè, de totes mane~
res. Gracies. No'ro sabria greu que fos un
xic més fort. Ara. en quant a l'estimació,
m'es igual: no m'estimen. Com que jo
tamp.oc estimo a ningú ...

AKUUNA.-Què·n fariem de Ja teva estimació?
Val tant poca cosa J

PERTCHIKHINE. - Molt bé. Veus? Jo observo'¡
món i vaig veient que aquells que busquen
guanyar-se'l bocí de pa se l'han de pen~
dre-ls uns dels altres. Jo no: jo busco' ls
meus aliments pels aires. Són els aucellets
del cel els que'm fan viure. D'això 51 que
se'n POt dir un treball ben meu I

AKVLJNA. - Diga-m: quan es el cAsament?
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PERTCHIK.HINE. - El casament? Qui es el que's
casa? Soc jo per ventura? La dòna que'm
voldria a mi potser encara ha de néixer.
I, si per fi neix, ja serà massa tart. Me
sobrarà temps de morir-me, tot esperant-la.

AKULINA.-Per favor. no bromegis, i diga-m
fran.cament: quan es que la cases?

PERTCHIKHINE.-A qui?
AKULINA.- Vaja, no facis l'ignorant.
PERTCHlKHINE. - La meva filla? Que's casi

quan vulgui, si troba promès.
AKULI:\'A. - Feia molt de temps que durava

això entre ells dos? •
PERTCH(K.HINE. ----, Quèl Entre qui vols dir?
AKULlNA. -No facis el pallasso. Te n'ha par-

lat a tu al menos?
PERTCHlKHINE. - De què?
AKULINA. - Del casament.
PERTCHlKHINE. - De quin casament?
AKULlNA.-Vaja, home! No·t fa vergonya a la

teva edat de ser tant pocsentat?
PERTCHIKHINE.-Esco!ta i no t'enfadis. Diga-ro

senzillament de qui's tracta.
AKULINA. - No tinc ganes d'enraonar.
PERTCHIKHINE. - Bé enraones. Fa una hora

que'ro parles i no sé de què.
AKULlNA (amb un tò sec, pLena d'enveja).

Diga-m: quin dia cases la Pauleta amb
en Nil?

.PERTCHIKHINE (sobressaLtat, admirat). -Què
diusl Amb en Nil? Es cert?

AKULINA.-Ql1èl Serà veritat que no t'ha dit
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re? Mireu la joventut d'avui I AI seu pare, ...
PERTCHIKHINE (content). - Però, què hi ha?

Vols dir que no bromeges? En Nil? Re
llamp I Així serà veritat, doncs? Molt bé,
fill s meus I Ai carat de Pauleta , Ah I Qu~na
manera d 'espavilar-se aq uesta xicota! Es
veritat que no m'enganyes? I que està "bé
això! Jo que m'havia pensat que en Nil se
casaria amb la Taciana I Perquè, vaja, sem·
blava que la cosa anés per aquest camí.

AKULlNA (ofesa), - Si l'haguessim donada
rai I Prou feina tenim amb un desmanyotat
com ell I

PERTCHlKHJNE.-Qui, en Nil? Què dius ara?
Si jo tingués dèu filles, les hi donaria totes
a ulls clucs. En Nil? Però si es capaç de
mantenir un centenar de persones! En Nil?
Oh! Quin unl

AKuLINA (ironicament).-Quan te miro penso
que en Nil tindrà un sogre excelent: molt
com cal, molt.

PERTCHIKHINE. - El sogre rai I Mal llamp I
Aq uest sogre, tal com el veus, no voldrà
que'ls altres el portin a l'espatlla. Ah I
De tanta alegria nO'm puc aguantar: tinc
ganes de ballar. Ara sí que ·tornaré a tenir
tota la llibertat I Per fi podré viure com
me sembli. Ja no se'm veurà més: me
n'aniré de dret cap al bosc, i adéu, Pertchj~

khine I Quin diablet aquesta Pauleta I Deve
gades jO'm trencava' I cap pensant amb la
meva filla, Com s'arreglarà per viure, la
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véns tant malament, es perquè no tens cap
consideració per -¡'amo de la casa. Per se
gona vegada't pregunto: .qui ets tur Un
captaire, un perdut, un ningú. Ho tens
entès?·1 ja s'ha acabat I Ara, vés-te'nl

PERTCHIKHINE (extranyat).-I per què això,
Vassili? Per quin ... ?

BEzsEMENoFF......;.Vés-te·nl No estic per futeses.
PERTCHIKHINE •.-Ja sabs bé'l que fas? En què

t'he faltat jo?
BEZSEMENOFF. - Au I Fes via, sinó.. :
PERTCHIKHINE (amb lò compassiu i desdenyós).

- Avant, company I lvle fas compassió I
Adéu I
(En Be:{semenoJt, redreçant-se, va i ve aml!

passos ferms i feixups, silenciós i mal·
humoral. L'Akuiina segueix aixugant els
gots. Les seves mans tremolen, els seus
llavis se belluguen i mm'mola algunes
RPraules.)

BEzsEMENoFF.-Q.uè tens, que mormoles cóm
una bruixar

AKULlNA. - Prego, Vassili, prego.
BEZSEMENoFF.-Sabs que no m'elegiran sindic

general? Prou ho veig ara que no ho seré!
Ah! Misé-rables J

AKuLINA. - No pot ser J Ah, Déu meu! l 'per
què, doncs?·Potser t'enganyes, home; pot~_

ser. ..
BEZSEMENOFF.-Què dius? Es en Teodor Dos

siekine, el sindic dels manyans, qui pretén
aquest lloc. Criatural BergantJ
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AKULlNA. - No l'enfadis. Potser no'\ vol·
dran.

BEZSEMENOFF. - Tot fa preveure queell serà'}
preferit. Aquest dematí arribo.8 les ofici
ne$ i el trobo allí engegant una de les seveS
prèdiques: la vida, diu ell, s'ha fet costosa,
es necessari que'ns donem les mans; es
necessari, diu, fer-ho tot en comú, fomen
tar el companyerisme. La fabrica, diu, ho
ha acaparat tot, els artesans no poden per~

manèixer desunits. I jo que li replico:
«Els jueus: aquests tenen la culpa de tot.
Es necessari lligar els braços als jueus. Es
necessari, li he dit, adreçar una queixa al
governador: els jueus tanquen el camí als
russos, i demanar-li que-ls faci expulsar»-.
(La Taciana obre la porta sense fer soroll,.
i silenciosa, JJadlant-li les cames, se'n va a la
seva habitació.) I ell, amb el seu somriure
dolent, vinga preguntar-me: i què·n fa~

rem d'aquests russos que són pitjors que'ls
jueus?,I vinga tirar indirectes, molt direc
tes, alusives a la meva persona. Però jo faig
veure,que no ho entenc, lo que no'm priva
de descobri.r; els seus intents. L'aixelabratl
M'he.ql,ledat encara un moment a escol
tar·lo, i després me n'he anat. Espera-t, he
pensat: ja me la pagaras aquesta! Però
no·t veig an en Miquel Kruko1f, el paleta,
que'm ve a trobar... sabs? .• i em diu:
4óTant mateix es en Dossiekine qui gua
nyarà». I, dient això, girava' ls ulls, vergo-
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nyós i torbat. Me venien unes ganes de
cridar: «1 udes, més que judes J~.

ELENA (entrant).-Bon dia, Vassili. Bon dia,
Akulina.

BKZSEMENOFF (secament}.-Ah I Sou vós? Ben..
vinguda sigueu. Què se us ofereix?

ELENA. - Vinc a pagar·vos el lloguer.
BEZSEMENOFF (més amable J.-Està bé. Quant

es? Vinticinc rubles. Se'm deuen encara,
per dos vidres trencats a la finestra del cor·
redor, uns quaranta kopecs. Després, per la
pimura de la porta del cobert, que la vos
tra cuinera va rompre, posem vint kopecs.

EI..ENA (somrient).-Quins comptes tant eXac~
tesi Teniu: no pono peces menudes. Aqui
teniu un bitllet de tres rubles.

AKULINA. - Hi ha, ademés, un sac de carbó
que la vostra cuinera va pendre.

BEZSEMENOFF. - Quant es?
AKULINA. - Trenta cinc kopecs el sac.
BEZSEMENOFF. -- Aid puja, doncs, tot plegat,

noranta cinc. Us haig de tornar dos rubles
cinc kopecs. Teniu. En quant a exactitut,
senyora,veig que us porteu bé. Veieu?
El món enter no s'aguanta més que per
la molta exactitut. El mateix sol s'alça i's
pon a l'hora exacta que li va ser marcada
desde'lcomençament del món. Doncs, si
¡'ordre regna en el cel, amb molta més raó
el necessitem aquí baix. Teniu: vós ma~
teixa, aixl que acaba de vèncer el terme,
me porteu el diner.
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ELENA. - Es que no m'agrada deixar deutes
per allà ont jo passo.

BEZSEMENOFF.-Això es parlar en plata. També
tothom tindrà confiança en vós.

ELENA. - Vaja, &:' més veurel Es hora- d'anar
me·n.

BEZSEMENoFF.-Se us saluda. (La segueix amb
la mirada i després diu:) Es maca, la mala:
pell! Però de bona gana l'engegaria al
carrer.

AKULlNA. - Sí que ho hau riem de ferl
BEZSEMENOFF. -No, Mentres sigui aquí'ls po

dem tenir l'ull a sobre. Una vegada a fòra,
en Peret començaria a anar-li al darrera i
ella se'l faria seu més aviat. Després, 00 's
pot despreciar tam?oc, perquè paga amb
molta puntualitat el lloguer, i sense rega·
tejar les remuntes qUe's ran al pis. Sí: per
en Pere es cert que hi ha perill, molt de
perill i tot .. ,

AKuLINA.-Ni tampoc deu pensar en casar·s'hi:
potser no més hi va per...

BEZSEMENOFF, -Si sabessim que no més hi va
per això, no valdria la pena de parlar.ne:
no hi hauria cap perill. En lloc d'anar per
les cases públiques, la té aquí mateix.
Jo crec que es preferible.
(Una queixa ronca ressona a l'habitació de

~ la l'adona.)
AKULINA (baix). -Callal
BEZSEMENOFF (baix}.-Què hi ha?
AKüLINA. (parlant en veu baixa, mira al seu
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voLtant p/ena d'inquietut, com si volgués
sentir alguna cosa). - Me sembla que es a
l'avant-sala.

BEZSEMENOFF (en veu alta). - Deu ser el gat.
AKULLNA (timidament). -Sabs, tu, te voldria

dir que.•.
BEZSEMENOFF. - Vinga.
AKULINA. -No·t sembla que ho has fet massa

fort amb en Pertchikhine? Després de tot,
es un home inofensiu.

BEZSEMENOFF.-J bé! Si es un home inofen
siu, oo's donarà per ofès; i, si·s dóna per
ofès, no hi perdrem pas gran cosa: la seva
amistat nO'nsfeia un gran honor. (Se sent
una aüra queixa més dolorosa que la pri
mera.) Què es això, tu?

AKULINA (agitant se). - No sé. No sé'¡ que
pot ser.

BEZSEMENOFF (corrent a la cambra den Pere).
- Es aquí? Pere?

AKULINA (corrent darrera d'eJl, espantada).
PereJ... PereJ... Peret!. ..

TACIANA (crida amb veu ronca). - Salveu-me,
mare l. .. Sal veu-me 1. •• Sal veu-me 1. ..
(En Betsemen01! i /'Akutina, de la cambra

den Pere, corren a III de la Taciana, agi
tats i silenciosos j s'aturen a la porta un
instant, com si tinguessin por d'entrar
hi; després se llencen tots do.s a dins,
aont ressonen seguidament els gemecs
de la Tadana.)

TACIANA.-Oh!... Oh! ... Me cremo!... Tinc
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mall... Beure.!'.. .. Doneu·me beureJ... Sal
veu·mel •..

AKULINA (surt correr!t de t'habitació, obre la
porta que condueix (l l'avant-sala i crida).
-Ah I Gent, gent amiga! No hi ha ningú?
Veniu! ... Correu I... Depressal ... Peret! ...
(Se sent a l'habitació de la Taciana la veu

apagada dei
BEZSEMENOFF. - Què tens, fil1eta~ Què tens,

filla estimada?
TACIANA.-Aigual. .. Me moro!... Tot cre

ma!. .. Oh 1. .. Déu meu I
AKULINA. -Veniu! Veniu per aquí I
BEZSEMENOFF (de la habitació estant). - Corre

a buscar un metge!
PERE (arribant corrent).-Què passa aquí? Què

teniu?
AKULlNA (agafant-lo pel braç, ofegant-se). ~

La Taciana... se'ns mor. ..
PERE (desprenent-se d'ella). - Deixeu-me, dei·

xeu-mel .
TETEREFF (corrent, lOl posant·se'l gec) ......;.Què?

Que s'ha calat foc?
BEZSEMENOFF. - Un metge I Pere, corre a

buscar un metge! Ofereix-li vinticinc ru
blesl

PERE (corrent de la cambra· de sa germana cap
an en Tetere.D. - Un metgeJ Depressa, un
metge I Digues un emmetzinament. .. una
dòna.~. una senyoreta... amb amoniac...
Depressa, depressa I

(En Teler'eJl se //e1lça a l'avant-sala.)
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STEPANIDA (venint depressa);-Ah. Déu meu!
TACIANA. - Pere, me creR'JO I.•. Me moro I.•.

Vui viure!... Viure! ... Doneu-me aigual
PERE.-Que n'has begut molt? Quant? Parlal
BEZ5EMENOFF. - Filleta meva... Tanieta..•
AKULINA. - Perdut, l'angel meu I
PERE. - Mare, retireu-vos I Stepanida, empor~

teu-vas-laI Aneu-vas-en, vos dicl (L'Elena
entra i corre cap a /a cambra de la Tacia
na.) Emporteu-vos Ja mare.
rEntra una dÓna del poble, s'aluf'a a pora la

porta7 dóna una mirada a la camb,'Q i
murmura alguna cosa.)

ELENA (portant a l'Ali.uLina, sostenint-la pels
braços, mormola). - Això no es re. No

; hi ha cap perill.
AKULlNA. - Oh, filleta! Filla estimada, què

t'he fet jo? En què t'he fet enfB,dar?
ELENA.-Això passarà. Vindrà') metge i la

curarà. Ah, quina desgracia I
LA nòNA DEL POBLE (agafant a rAkulina per

l'altre braçj.-No us afligiu, bona dòna.
Sabeu per ventura la desgracia que us pot
caure a sobre? Ai, pobra senyora I Mireu a
cal negociant SiUillOff: el cavall ha enfon
sat una costella al cotxer.

AKULINA.-Oh I Filla meva estimada I Què serà
de mi? Ma filla uniea!
(Se l'emporten. A /'habitacióde /a Tacianase

barregen les queixes d'el/a, /a veu fosca
del pare i la den Pere, nerviosa i agita
da. Se sent soroll de pisa que'S trellca,
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d'una cadira que .cau, el cruixit d'ull
llit de ferro, el soroll suaU d'un coixí
que cau a terra. L'Stepanida surt paries

, vegades corrent, de la cambra, escabel/a~
da, la boca oberta, e/s ulls oberts desme·
suradament; pren depressa alguns plats
j taces del bufet, trenca algunes peces i
desapareix. De l'avant-sala, ont se va
reunint una colla de gent, se van veient
cal'es desconegudes, anheloses de sa be"
/0 que passa, però ningú's decideix a
entrar. No obstant, un noi, aprenent de
pintor de pal-ets, se llença a t'escena i,
després d'haver donat un cop d'ull rapit
a la cambra de la Tadana, torna desse
guidaentre'/sa/tres i diu mormolant amb
veu perceptible: )

EL NOI. -S'està morint.
(Al pati se sent tocar un orgue, que pa,'a

desseguida. La gent de l'avant-sala con
persa a mitja veu, de la següent ma
nera:)

LA GENT. - L'ha assessinada? El vell diu
que li ha dit: «Tén com pte que un dia.. ,)llo

- Un cop al mig del cap... Amb què? No
ho sabs?-Què véns a cantar aquí, si ella
mateixa s'ha tallat el coll?

UNA VEU DE DÒNA (preguntant). - Es casada?
(Algú xiteja amb compassió.)

LA DÒNA DEL POBLE (sortint de la ca'mbra dels
Be~semenoO, passa per davant de la taula,
p"en un pa, se l'amaga sota· I davantal i,
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acostant-se a la porta, diu).-No feu soroll.
S'acaba. -

UNA VEU D'HOME. -Com se diu?
LA nòNA DEL POBLE. - Isabel.
UNA VEU DE DÒNA• ......- Com ha sigut això?
LA nÒNA DEL poaLE. - Diu que a la diada de

l'Assumpció ja li va dir: «IsabeL.» I diu
que...
(La gent s'agita un instant. Entren el metge

i en TeterejJ. El metge, que vesteix par
desús i porta" barret posat, se dirigeix
de dret cap a 'a cambra de 'a Taciana.
En Teterejj hi dóna un cop d'ull i's re
tira ombrival. A 'a cambra de 'a Tada
na segueix el mateix soroll de queixes,
gemecs i conver'ses apagades. A la cam
bra dets vells se senten els crits i plor's
de l'Akulina.)

AKULINA. - Deixeu-me! Deixeu-me anar amb
ella!
(A l'avant-sala, un sOI'oll apa¡;¡at de veus.

Se distingeIxen aquestes exclamaciolls:
- Un home seriósl-Es un xantre, ve"!
ritat?-Ben cert, de J'iglesia de Sant
Joan Baptista.)

TETEREFF (anant a la porta). - Què feu vos.
altres aquí? Vaja I Aneu-vas-en I

LA DÒNA DEL POBLE (posant-se com ell a la
porta). -Aneu, aneu, bona gent: això no
us interessa a vosaltres.

TETEREFF. - I tu, qui ets? Què véns a buscar
aquí?
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llegums: venc cebes i. ..

TETEREFF. - Però, què fas aquí?
LA DÓNA. DEL POBLE. -Anava a casa d'una

amiga meva, la Semiaguine...
TETEREFF. - Però, què hi fas aquí, en aquesta

casa?
LA OÒNA DEL POBLE.-Passava per aquí davant.

Jo que sento saraU. Me creia que s'havia
calat foc.

TETEREFF. - I aleshores?
LA DÓNA DEL POBLE. - He entrat per veure la

desgracia.
TETEREFF. - Vés~te·n. I vosaltres, endarrera!
STEPANIDA (venint con'cnt). - Porta aigua de

pressal Una galleda, depressa!
(A la porta"s p"esenta un vetiet, tot blanc,

la cara embenada, el quaL, tot fent·fi
senyal amb els uLls, diu an en TeterejJ:
Senyor, us ha robat un pa que hi havia
allà damunt de la taula. E,¡ TeterejJ
va a l'avant-sala i empeny la gent. Se
sent el soroll de les petjades i va";es
veus; un noiet xiscla: Ohl Oh I Algú
riu; un altre, renyant-lo, diu: Calleul)

TETERfi:FF (que no·s veu). -AI diable I Fòra
d'aquí!

PERE .'apareixent Jl la porta).-No feu sorollI
(Girant-se a l'interior de la cambra.) Vés,
papa, vés amb la mama. Vés, creu·mel
(Gú·ant·se cap a l'avant·sala, crida:) No
deixeu entrar ningú I
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(En Be~semenoff.surt tremo/ant-lil les ca~

mes. S'asseu a la cadira de vora la taula
i mira estupidament al seu davant. Des
p'-és s'alça i es dirigeix a la cambra
d'ont vénen els crits de i'Akulina.)

AKULINA.-Qlleno me l'estimava jo? Queno
la mimava?

ELENA. - A veure si us calmeu, bona dòna.
AKULINA. -Ah, Vassili I

(La por/a's tanca darrera den BeJ{semenojJ
i no s'entén t'acabament de la frase.
L'escella resta so/a. De l'un 'costat i de
L'altre se sent bt-ugit: el de la conversa a
la cambra dels velis, paraules breus,
gemecs i moviment a La de la Tacialla.
En Te/erejJ porta una galleda d'aigua,
la deixa davant de la porta, i amb el dit
truca suaument. La Stepanida obt'Q la
porta, pren la galleda i després pe també
a l'escena, aixugant-se la cara, plena de
suor.)

TETEREFF. - Què hi ha?
STEPANIDA. - Diuen que no es re.
TETEREFF. - Ho ha dit el metge?
STEPANIDA, - Ell mateix, Però, qui se'n fia

d'aquests metges? (Amb la mà fa U1l ges!
desesperal.) No hi deixen entrar ni'l pare
ni la mare.

TETEREFF. - Va millor?
STEPANIDA. - Qui ho sab això? No se Ja sent

gemegar més. S'ha tornat tota verda .. , Els
ulls grans, oberts ... Immobil... (En veu bai-
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xa, amb un tó desdenyós.} Jo ja'ls ho deia.
Quantes vegades nO'ls ho havia dit: «Ca~
seu-Ja, creieu-me, caseu-la!». No m'han
volgut escoltar, doncs ja ho tenen. Quç no
ho sabien que no es bo per una noia ·pas
sar sense marit fins a la seva edat? I, des
prés, eila no creia en Déu, no pregava mai,
ni s'arribava a senyar. l vet-aquí. ..

TETEREFF. - Calla tu, cornella!
ELENA (entrant). - I, doncs, com va?
TETEREFF.-No ho sé. Sembla que'l metge

ha declarat que no hi ha perill.
ELENA. - Els vells estan abatuts: fan compas

sió de veure.
(En Tetereff, per tota resposta, a/ça les

espatlles.)
STEPANlDA (sailant fòra de la sa/a).-Ai, Déu,

i la cuina? Me n'havia oblidat del tot.
ELENA.--' Per què ha estat això? Què ha pas

sat? Pobra Tacianal Deu sofrir moltI (Fa
una ganyota i s'extremeix.) I una cosa així
deu fer mal. Molt? Moltissim?

TETERKFF. - Ho ignoro, perquè mai he tastat
l'amoniac.

ELENA. - Encara goseu bromejar?
TETERKFF. - No bromejo pas.
ELENA (va a /a pOl'ta de la cambra den Pere i

li dóna una mirada). - En Pere encara es
allà dins amb ella?

TETEREFF.-Ben cert. Com que encara no ha
soniL ..

ELENA (cuidadosa). - Deu haver estat un cop
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terrible per ell I (Pausa.) Quan jo... quan
me trobo amb accidents com aquests, sento
un odi contra la dissort!

TETE~EFF (somrient). -Això es molt digne
d'elogi.

ELENA. -Compreneu? Me vénen unes ganes
d'agafar-la, de tirar-la a terra i d'aixafar-la
amb els peus, d'aixafar-la del tot i per
sempre I

TETEREFF. - A la dissort?
ELENA. -Sí, sl. A mi nO'rn fa por: es odi i

re més lo que sento per ella. A mi m'agra
da la vida alegra i variada, m'agrada veure
molta gent al meu voltant, i faig de mane
ra que jo i tots els que' r::s rodegen visquem
sense mals-de-cap, alegrament.

TETEREFF .-Això encara es més digne d'elogi.
ELENA.-Sabeu? Us vaig a ser franca. Soc

molt·dura i molt insensible, jo, 'Tant es
aido que ni compassió sento pels desgra~

ciats. Compreneu? Hi ha gent que, se-Is
faci lo que's vulgui. sempre seran desgra
ciats_ Poseu al cap de segons quin home
el mateix sol a tall de barret, què voleu
més magnific i brillant? No hi fa re:
aquest home ploriquejarà i gemegarà: «Ahl
Que soc desgraciat! Que abandonat que-fi
tenen 1 Ningú s'interessa per mi I La vida
es negra i avorrida... Ah I Oh I Ai I>lo. Quan
veig un tipu així-m vénen ganes de fer·lo
encara més desgraciat.

TETEREFF. - Escolteu. senyora-. Jo també us
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seré franc, doncs. No m'agrada veure les
dòries fent filosofies, però quan us veig a
vós posant·vos a refiexiQnar, me venen
unes ganes de besar-vos les mans I

ELENA (coqueta i cap,·itxosa).-Re més que
això? I quan me poso a reflexionar no més?
( Reprenent.se.) Déu meu I Jo bromejo,
meDtres que allà hi ha un ser humà que
sofreix.

TETEREFF (senyalant la cambra dels pells).
I allà també n'hi ha que sofreixen. I per
tot arreu, per tot ant senyaleu amb el dit,
per tot arreu sofreix ¡'home. Es una cos
tum en ell.

ELENA. - Més per això no deixa de sofrir.
TETEP.E!'F. - Ben cert.
ELENA. _1 se l'ha de compadir.
TETEREFF.-No sempre. I dubto que sigui

mai necessari planyer a algú. Val més so
corre~l.

ELENA.-No·s poden pas socórrer tots. I sense
tenir-ne compassió no se'ls socorre.

TETEREFF. - Bona senyoral Jo crec que'ls
sofriments vénen dels desigs. L'home- té
desigs que mereixen ser respectat.s i altres
que no. Ajudeu·li a satisfer els desigs del
cos que són necessaris perquè pugi fort
i sà i aquells que, ennoblint-lo, el realcin
per damunt de la bestia I

ELENA (sense escoltar-lo). - Potser... potser
que sigui aixL Però, què passa allà? S'ha
adormit? Quin silenci més profon! No més
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se sent un trist murmuri per allà. Els vells
també s'han retirat i s'han arraulit en un
recó. Que es extrany tot aixòl Fa un
moment tot era soroll, gemecs, crits i
agitació, i d~ sobte'l silenci, l'immobilitat.

TETEREFF.-Es la vida. Els homes criden i,
un cop cansats, callen. Així que han repo
sat, tornen a cridar. Però aquí, en aquesta
casa, tot s'acaba aviat: els crits i el dolor,
les rialles i l'alegria. Per ells totes tes com
mocions són com una bastonada al mig
del fang. El darrer crit sempre es el de la
banalitat,que es ]a fada d'aquesta casa.
Triomfanta o humiliada, es ella sempre la
que diu la darrera paraula.

ELENA (pensativa). - Quan vivia a la presó, la
meva vida era molt més interessant. El
meu marit sentia una gran passió per les
cartes, bevia molt i anava sovint a caçar.
Era una petita ciutat de districte. La gent
d'allà baix estava ... com us ho diré? ..
més ben disposada que la d'aquí. Jo era
II-iure, no feia visites, ni'n rebia, i passava
lot el temps en companyia dels presos.
Ells m'estimaven. Oh, síl Són extranys
quan se'ls veu d'apropo Uns homes paci
fics i tranquils a no poder més, us ho asse
guro. Devegades mirant·me·ls no podia
.arribar a compendre que aquest hagués fet
una mort, que aquell hagués robat, que'l
de més enllà hagués comès un altre crim.
Alguna vegada preguntava an algun d'ells:
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«Es veritat que tu bas fet una mon?». «Sí,
es cert que l'he feta, senyora Elena; l'he
feta. No hi podia fer més.» Me semblava
que aq uell assessl s'acum ulava sobre d'ell el
crim d'un altre, que no era més que la pedra
que una força desconeguda havia llençat,
JO'ls comprava llibres, distribuía jocs de
dames i de cartes pe.f totes les celdes, els
donava tabac ... i fins aiguardent, en petita
cantitat. A \.'hora del passeig se divertien,
se donaven als jocs de pilota i de bitlles
com si fossin criatures, paraula d'honori
Devegades els llegia rondalles humoristi
ques en veu alta, i ells m'escoltaven i es~

dataven en riallades plenes com les dels
nens. Vaig comprar auce1Js i gabies, i cada
celda tenia' I seu aucell, que ells cuidaven
i estimaven com a mi mateixa. I mai di
rieu lo que' ls agradava molt? Que jo portés
robes clares, cossos vermells o grocs. Que'ls
agradaven els colors vius i alegres I I jo,
per donar-los un gust, me posava expressa
men t els vestits més llam pants. t'Sospirant.)
Com hi disfrutav8 en la seva companyia I
Tres anys havien passat d'aquesta manera
sense jo adonar-me'n, i quan el cavall va
matar el meu marit, jo crec que, més que
per,ell, plorava per la presó. Me feia una
pena de deixar-la I Als .presos també, tam
bé'ls sabia greu. (,\fira' al seu voltant.)
Aquí, en aquesta ciutat, m'es més penosa
la vida. En aquesta casa hi ha no s~ què
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de dolcnt. No es la gent la que- no es bona.
sinó alguna altra cosa. Però.•. sabeu? .•
m'entra una tristesa I No sé què hi ha
quc'm pesa aqui. Ens estem parlant, i allà
potser s'està morint un ser humà.

TETERF.FF (tranquiJ). - I nosaltres no li tenim
compassió.

ELENA (rapidament}.-Quèl No ho deploreu?
TETEREFF. - Ni vós.
ELENA (baix). -Sí. teniu raó. Es trist, ja ho

veig, però no ho sento, Això sol passar,
no es cert? Compreneu que una cosa
es dolenta, però no la sentiu. Sabeu? Me
fa més compassió en Pere que ella. Ell sí
que'm fa penal No està bé aquí,veritat?

TETEREFF. - Aquí tothom està malament.
PAULETA (entrant). - Bon d...
ELENA.-Pstl Més baix! Sabeu? La Tania

s'ha emmetzinat.
PAULETA..-Què... dieu?
ELENA. - Sl, sí. Ja ho veureu. El metge el

seu germà són al capsal del seu llit.
PAULETA. - Se mor? Se morirà?
ELENA.-No se sab.
PAULRTA.- I per quin motiu? No ho ha dit

ella? No?
ELENA. - No ho sé. No.
PERE (so,·tint a Ja porta escabellat). - Elena:

veniu un moment.
(L' (Elena se'n "a corrent.)

PAULi\TA (an en Tetereff).-Com es que'fi
m'reu ai).l?
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TETEREFF.-Quantes vegades m'heu fet aques
ta pregunta?

PAULETA. -Com que sempre sou el mateix...
sem pre la mateixa mirada extranya... Per
què? (S'acosta molt aprop d'ell i li diu
seve,"ament:) Vaja, digueu·m'ho franca
ment: us penseu que... que jO"O tinc la
culpa d'això?

TETEREFF (amb Ull somriure mofeta). - I vós
que no sentiu, aquí dins, com una mena
de remordiment?

PAULETA.-]O sento que, com més va, més
us detesto: veus-ho-aquí. Val més que'm
digueu com ha passat tot això.

TETEREFF.-Ahir li van donàr una petita
empenta; avui, feble com es, ha caigut per
terra. Veus-ho-aq uí tot.

PAULETA. - Això no es veritat.
TETEREFF. - Què es lo que no es veritat?
PAULETA. -Ja sé a lo que us referiu. No es

veritat. En Nil ...
TETEREFF. - Si jo no us l'he anomenat per re

en Nill Què hi té que veure ell amb tot
això?

PAULETA. - Ni ell ni jo: cap dels dos hi tenim
re que veure. Per vós, no: ja sé que als
vostres ulls nosaltres som els culpables.
Què, després de tot? Jo l'estimo, elt m'es
tima... Ja fa molt de temps que això durava.

TETEREFF (amb gravetat). -Jo no us acuso
de re. Sou vós mateixa qui us acuseu de
no sé què, i que voleu justificar-vos davant
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del primer que se us presenta. I per què
això? Jo us vui molt bé. Qui es el que
sempre us deia: «Fugiu d'aquesta casa, no
la freqüenteu, que es malsana, que us
pertorbarà ¡'ànima més aviat del que us
creieu?». Això es el que jo us de"ia, sense
parar.

PAULETA. - I després?
TETKII:EFF. - Res. Us volia solament dir que,

si .00 haguessiu freqüentat aquesta casa, no
haurieu sentit mai el que ara sentiu, en
aquest moment. Veus-ho~aqui tot.

PAULETA.-Sí. Però, com va ella? Hi ha pe
rill? Què ha pres?

TETEREFF. -No ho sé.
(En Pere i el metge surten de /'habitaci6 de

/a Taciana.)
PERE. - Paul eta : feu el favor de donar un cop

de mà a l'Elena.
TETEREFF (an en Pere).-I doncs?
EL METGE. - A dir la veritat, no es re. Si ella

no fos tant nerviosa, tot aniria com una
seda. N'ha begut no més una petita quan
titat i s'ha cremat la gorja. A ¡'estomac
hi ha entrat molt poca cosa, i encara ha
sigut vomitada al moment.

PERE. - Esteu cansat, doctor. Feu el favor de
seure un moment.

EL METGE. - Gracies. Vuit dies de llit i estarà
bé. Com a cas interessant, un que n'he
tingut fa alguns dies. Un pintor de parets
que havia begut massa, va pendre un
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got de verniç creient-se que era cervesa.
(Entra en Be:{semenoO. S'ha aturat a la

porta silenciós i ombrivol, interrogant
al metge amb la mirada.)

PERE.- Tranqui1isa·t, pare, que no hi ha cap
perill.

EL METGE. - Perfectament. No tingueu por.
D'aquí a uns quants dies ja·s podrà llevar,.

BEZSEMENOFF. -. Es veritat? '
EL METGE. - Us ho asseguro.
BEZSEMENOFF. - Ah! Gracies I Si es veritat,

si no hi ha, cap p~ril1, moltes gracies.
Pere: cal d'allò ... Vine.
(En Pere va cap an ell. En Be{semenojJ

recula alguns passos. Se sent parlat·
baix i després el drlnc de monedes.)

TETEREFF (al metge;'.-J, doncs, què li ha
passat al pintor?

EL METGE. - Eh? Què dieu?
TETEREFF - El pintor com ha acabat?
EL METGE. - Eh, eh? S'ha curat. Hm. Me

sembla que' ns hem trobat en algun altre
Hac.

TETKREFF.-la pot ser.
EL METGE. - Digueq-me: no estaveu pas ma

lalt en el departament dels tifics?
TETEREFF.- En efecte.
EL METGE (content).-Això mateix. Vaial Ja

deia jo que us havia vist alguna altra ve~

gada I Permeteu. Era a la primavera, ve~

ritat? Me sembla que recordo' I vostre nom.
TETEREFF.-Sí, jo també us recordo.
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EL METGE. - Veritat?
TETEREFF. -Prou que us conec! Quan me

començava ,a llevar us vaig demanar que
m'aumentessiu la facció, i vós, fent una
ganyota, vareu dir: «Contenta·t amb això
que'( donen. Bé prou que n'hi ha de bor
ratxos i de vaga bons com tu, aquí !».

EL METGE (aturdit), - Permeteu ... Es... es
que... Dispenseu•.. Vós... el vostre nom,
si us plau ... Jo soc el metge Nicolau Tro
ieronkotf, L.

TETEREFF (acos/ant-seMI(!. - I jo soc J'alcoolic
hereditari i cavall~r del Serpent Verd Te~
renty Bogoslovsky. (El metge dóna alguns
passos endarrera.) No tinguis por: no'[
faré re.
(Passa per davant del metge. Aquest, tot

confós, el segueix amb la mirada, 1Jen
tant-se amb el barret. Entra en Pere.)

EL METGE (mirant a la porta que condueix a
l'ava'lt-saLa). - A més veure. M'esperen.
Si s tornés a sentir malament, doneu-li la
mateixa poció ... algunes gotes. Me penso
que no sent dolors ben forts. A més veure.
Eh? Feu-me·¡ favor: ara mateix, allà, hi
havia un senyor mo'lt original. Es un
parent vostle?

PERE. - No, es un dispeser.
EL METGE. - Ah, ah 1 Està bé. Molt original...

A més veure... Grades,
(Se'n pa, En Pe,'e l'acompanya fins a

L'avant-saLa. Eu Be~semenoJJil'Aku/ina

'.
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surten de la seva habitació i, avançant
amb precaució, de puntetes, sedirigeixen
a la cambra de la seva fil/a.)

BEZSBM.ENOFF. - Espera"t: no hi entrem. No
se sent re. Potser s'ha adormit, i la des
pertariem. (Se l'empat·ta cap al recó, prop
del bagul.) Ja veUS tu com estem. Com
s'enraonarà per Ja ciutatl Ohl No s'ho sa~

bran acabar.
AKuLINA.-Què dius? Què·ns fa això? Què'ns

importa l Que ho escampin per tot arreu I
El fet es que'ns visqui ellal Que ho·esbom·
bin amb repics de campanesl

BEZSEMENOFF. - Si, ja ho sé... Ja es això...
Sinó que tu ... Tu no comprens re. No
veus que això fa caure ¡'oprobi sobre nos
altres?

AKULlNA. - I per què? .Dnt es l'oprobi?
BEZSEMENOFF, - Pensa una mica: la nostra

filla s'ha emmetzinat. I bé I Quin mal li
hem fet nosaltres? Quina pena li hem cau~

sat? Hem estat dolents per ella? Què es lo
que no diran? Jo me'n ric, Estic dispo
sat a sofrir-ho tot pels meus fills; però, per
què té de passar tot això? Què hi ha? Si al
menos algú m'ho pogués arribar a explicar l
Els nois, aquí'ls tens amb nosaltres, sota'l
mateix sostre, però callats. Què hi ha al
fons de la seva ànima? No-ho sé. Què es
lo que agita·1 seu cervell? Ho ignoro. Això
es lo que m'oprimeix el cor.

AICULINA. - Prou que't comprenc. I jo, doncs?
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Que no soc la seva mare? No's pensa més
que en ells, tot se fa per ells, i ells ni's
prenen la molestia de manifestar el més
petit agraiment. Sí, ja't comprenc, pare.
Però, què hi vols fer? El fet es que'ls tin
guem vius i sa.ns... Però, plam 1...

PAüLETA (sortint de i'habitació de la Taciana).
-S'adorm. No feu soroll.

BEZSEMENOFF (alçant-se). -I, doncs, com va?
Se la pot veure?

AKULlNA. - Jo hi entraré ben a poc a poc, eh?
Jo i ell.

PAuLInA. - El metge ha donat ordre de no
deixar-hi entrar ningú.

BEZSEMENOFF (desconfiat). - Com ho s~bs? Si
tu encara no havies vingut quan el metge
era aquí.

PAULETA.-Però l'Elena m'ho ha dit.
BEZSEMENOFF.-J ella es allà dins? Així, una

dòna que no li va re pot estar-se al capsal
del seu l1it, i a nosaltres, els seus pares,
se·ns en priva! Es extrany.

AKULlNA. - Haurem de dinar a Ja cuina, per
no molestar-la. Ah I Filla meva, estem pri
vats de veure~tno més sigui per un instant.
(Fa un gest de despit amb la mà i se·n va a

la cuina. La Pauleta's queda dreta,
recol:{.ada al bufet, mirant a la cambra
de la Taciana. Se redressa extrenyent les
ce/ies, la boca tancada. En Be~semeno1f

està assegut a t@lacomsiesperésalguna
cosa.)
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PAULETA (baix). - No ha vingut avui el meu
pare?

BEZSEMENOFF.-No es el teu pare que busques
tu, no. Qui es el teu pare per tu? Prou
que ho sé a qui busques! (La Pau/e/a se'l
mira extranyada.) Si que ha vingut el teu
pare. Brut, esqueixat, ¡'aspecte fastigl)s ...
Però tu, de totes maneres, li has de tenir
consideració.

PAULETA. - Que nO'1 respecto? Per què m'ho
dieu?

BEzsEMENoFF.-Perquè ho comprenguis. Ton
pare no es més que un vagabon, sense lIarj
però tu, de totes maneres, no has de tenir
altra voluntat que la seva. Però si comen
ceu per no tenir ni idea de lo que es un
pare! Tots vosaltres no teniu cap senti
ment de res. Tu mateixa, per exemple, ets
una noia pobra, sense !lar ni res. Hauries
de ser modesta, amable amb tothom. Però
també vols discutir, no fas més que imitar
als que estan instruits. Sí. I vet-aquí que
tu·t cases, mentres que aquí mateix un ser
humà, si's descuida, posa fi a la seva exis·
ten cia.

PAULHTA.-No comprenc res del que dieu.
Com es això?

BEZSEMENOFF (com si hagués perdut ellil de les
seves idees, exasperat). -Comprèn·ho, pen
sa... Per això t'ho dic, perq.uè ho compren
guis. Qui ets tu? r, no obstant, te cases.
Mentres que la meva filla ... Què fas aqui?



Gar";

Vés a la cuina i fes una feina o altra ... Ja
vigilaré jo, aquí, vés! (La Pauleta, mirant
se'l perplexa~fa un pas per s01,tir.) Fa una
estona he insultat el teu pare.

P,\ULETA.- Per quin motiu?
BEZSEM.ENOFF•.....,Què n'has de fer tu? Vés·te·n.

vésl
(La Pauleta surt extranyada. En Be{seme

1l0if, a poc a poc, se dirigeix a la camb1'a
de la Taciana, i, havent·la oberta, va a
donar-hi una mirada. L'Elena, sortint,
l'aparta amb la mà.)

ELENA. -No entreu. Me sembla que s'ha
adormit. No se ¡'ha de molestar.

BEZSEMENOFF.- Hm 1 A nosaltres tothom ens
molesta, i com si res. I a vosaltres no pot
ser!

ELENA (admirada). - Què dieu? Ella està
malalta.

BEZSEMENoFF.-Ja ho sé, ja ho sé tot.
(Se'n va a"/'avant-sala. L'Elena arronsa les

espatt/es, seguint·lo amb la mirada, Va a
la finestra , s'asseu al sofà i, posant·se·ls
braços per darrera del cap, medita al
guna cosa. Apareix un somrís als seus
lLavis i tanca·ls u/ls somniadora. Entra
en Pere ombn'u i abatut, j mou el eap
com sj's volgués treure un pes de sobre.
A l'adonar-se de l'Elena s'atura.)

ELENA (sense obrir els ulls). - Qui hi ha
.qui?

PERE.-Què es això que us fa riure? Es molt
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extrany veure algú. que somrigui, aquf,
sobre tot en aquest moment.

ELENA. - Esteu enfadat, i cansat? Pobra
criatura I Quina pena'm feu I

PERE (asseient-se a la cadira, al costat d'ei/a).
-També me'n faig jO de pena.

ELENA. - Lo que heu de fer es deixar aquesta
casa.

PERE.-Sí, es cert. Després de tot, què es lo
que'fi reté aqui? Aquesta vida m'ofega.

ELENA. - Com voldrieu viure? Digueu. AI~

gunes vegades us havia fet preguntes refe·
rents an això, però vós nO'm contestaveu
mai.

PERE. - Costa molt de ser franc.
ELENA. -Amb mi?
PERE. -Amb vós i tot. Sé jo, per ventura, a

dir veritat, lo que vós sentiu per mi? De
quina manera jutjarieu lo que jo us podria
dir? En certs moments me sembla que
vós...

ELENA. -Què jo? Què?
PERE. - Que vós esteu ben ...
ELENA. - Estic .molt ... molt ben disposada

per vós, noi estimat.
PERE:amb calor). -Ja no soc un noi! Ah,

no I He reflexionat molt. Escolteu, digueu
me: es cert que us agrada. que trobeu in~

teressanta tota aquesta agitació a la qual se
llencen en Nil, en Chikhine, }'Zvetaie1f,
tota aquesta gent que' ls agrada fer soroll?
Dieu-me si creieu sincerament que les ¡ec-

8



Gorli.i

tures de grans llibres que fan plegats,
en petites reunions; que'ls espectacles que
organisen pels obrers; que les sanes dis·
traccions i tots aquests romanços; dieu-me
si tot això es un treball de veritable impor
taneia alqpal valgui la pena de consa
grar·hi la seva vida. Digueu.

ELENA. - Estimat, jo no soc una persona
instruida. No puc jutjar, no comprenc
prou, No ho veieu que no soc gaire seriosa
jo? Però m'agraden tots ells, en Nil, en
Chikhine, tots. Sempre tant contents,
sempre ocupats. A mi m'agrada la gent
alegra, perquè jo mateixa soc de natural
alegra, Però, per què m'heu fet aquesta
pregunta?

PERE. - Perquè tot això'fi fastigueja. Si'ls
agrada fer aquesta vida, si amb això troben
goig, millor per ells Jo no m'hi barrejo pas,
Me penso no molestar a ningú; però que'fi
deixin viure a mi de la manera que més
m'agradi. Per què volen donar tanta im~

portancia a les seves accions? Per què'fi
titllen de peresós i d'egoista?

ELENA (tocant-li'l cap). - Ens han fet irritar I
Estem cansats I

PERE.-~O. jo no estic gens cansat, sinó
fastiguejat, Jo tinc el dret de viure com mi~

llor me sembli. NO'l tinc aquest dret?
ELENA (amanyagant-li'ls cabells), - Una altra

pregunta massa complicada per mi. Jo no
més sé això: jo visc com puc i faig lo que
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vui. I si se'm vol convèncer de retirar-me
en un convent, no hi aniré pas. Si se'm
vol forçar, fugiré, m'ofegaré...

PERE. - Vós passeu moltes més estones amb
ells que amb mi, i ells us agraden molt
més que jo. Ho sento. Però us vui dir una
cosa, perquè la puc dir: són unes bótes
buides.

ELENA (admjrada).~Com? Què dieu que s6n?
PERE. - Unes bótes buides. Hi ha una faula

sobre això.
ELENA. - Ah I Sí,) ja lla sé. Així, doncs, jo

també soc buida?
PERE.-Ah, noI Vós, no. V6s sou animada, i,

com una corrent d'aigua viva, refresqueu
a l'home.

ELENA. - Bah I Me troben molt freda, doncs.
PERE.-No bromegeu. Per favor! Aquest mo

rnenL .. Però vós rieu. De què rieu? Es
que soc ridicol? Jo vui viure, vui viure
com a mi'm sembli, sense altra voluntat
que la meva.

ELENA. - Viviu. Qui us en priva?
PERE.-Qui? Hi ha..no sé qui, no sé què.

Quan jo penso com s'hauria de viure, sol,
independent, me sembla que algú'm diu:
«No, això no pot ser».

ELENA. - Es laconciencia.
PERE.-Què hi té que veure la conciencia?

Jo no... Es que per ventura vui cometre
un crim? Jo no més desitjo ser lliure, vui
dir. ..
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ELENA (inclinant-se cap an elia). - Això oO'S
diu així. Se manifesta d'una manera molt
més senzilla. Jo us vui ajudar. pobra cria
tura, a fi de que no enredeu unes coses
tant senzilles.

PERE.-ElenaNicolaievnal Me tortureu amb
les vostres bromes I Es erudel això I Tinc
ganes de dir-vos: «Aquí'ro teniu davant
vostre lai com soc».

ELENA. - Encara no es això, no ¡"
PERE. - Evidentment soc un home feble.

Aquesta vida es massa pesada per mi.
Sento damunt meu tota la seva banalitat,
però no la puc modificar en re: no hi puc
portar re de nou. Me'n vui anar i viure sol.

ELENA (prenent ei seu cap entre ses mans).
- Vaja, digueu, després de mi, digueu:
«Us estimo».

PERE. - Oh, si, sí I Però, no: vós bromegeu.
ELENA. - Creieu-me, molt seriosament, i de

temps ençà, us ho asseguro, he decidit
casar-me amb vós. Potser no està bé, però
ho desitjo vivament.

PERE. - Però... que soc ditxósl Jo US esti..
mo com ...
rDarrera la paret se sent la queixa de la

Taciana. En Pere s'alça bruscament del
seu /Joc i mira embarraçat ai seu voLtant.
L'Elena s'alça també, però tt"anquila.)

PERE rbaix).-Es la Taciana? I nosaltres que...
ELENA (passant pel seu davant). - No hem fet

res de mal.
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TAtIANA (invisible I. - eeure' !>oneu·rn.
beure I

ELENA. - Ja vinc.
(Surt somrient an en Pere. Ell resta dret,

s'agafa" cap entre ses mans i mira
estupidament' al seu davant. La porta de
l'avant-sala s'ob,'e i apareix i'Akulina,
que mormola fortament:)

AKULINA. - Peret! Peret I Aont ets?
PERE. - Aquí.
AKULINA.- Vine a dinar.
PERE. -No tinc gana, No'n vuL
ELENA (que surt de /a cambra de la Taciana),

- Dinarà a casa meva.
(L'Akulina li dóna una mala mirada i des

apareix.)
PERE (anant cap an el/a).- Això no ha estat

bé. no: ella sofrint allà, i nosaltres, nosal
tres ...

ELENA. - Vaja, veniu. Quin mal hi ha en lo
que hem fet? Fins al teatre, després d'un
drama, representen alguna cosa alegra.
Doncs en la vida encara'n tenim més
necessitat.
(En Pere se li acosta i l'Elena se l'emporta,

donant-IN braç.)
TACIANA (Jent gemecs roncs). - Lena 1. •.

Lena 1. •.
(La Pau/eta hi corre.)

TELÓ



ACTE QUART

La mateixa habitació. A la nit. La cambra està
iluminada per un quinqué que hi ha damunt de la
taula. La Pau[ela prepara'¡ servei del tè. La Ta
dana, malalta, està ajeguda al sofà en un recó
mig josc. La senyoreta Zvetaiejf està asseguda en
una cadira aprop d'eila.

TACIANA (baix, ,'ecollvenint-/a). - Te creus
que jo no voldria mirar·me la vida tant
alegrament i amb tanta valentia com tu?
Oh, 511 Sí que ho voldria! Però no puc!
He nascut sense fè a ¡'ànima. He començat
a reflexionar. ..

ZVETAIEFF.-Sí, estimada: tu medites massa.
Pensa, doncs, que no val la pena de ser
inteligenta unicament per passar la vida
meditant. La raó, no t'ho nego, està bé.
Però, veus?, perquè la vida no sigui penosa
ni avorrida, ¡'home ha de ser somniador.
Encara que no més sigui de quan en
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quan, ha de dirigiria mirada cap al seu
davant, cap al pervindre.
( La Pau/eta escolta amb molta ·atenció les

parau/es de la senyoreta Zvetaieff i som
riu tendra i pensativa.)

TACIA.NA.-Però, què s'hi veu en el pervindre?
ZVRTAJEFF. - Tot lo que s'hi vol veure.
TACIANA.-Sí: es necessari inventar.
ZVETAIEFF. - Es necessari tenir fè.
TACIANA.-En què?
ZVETAIEFF. - En el seu propri somni. Veus?

Quan jo miro en ets ulls dels meus petits
deixebles, penso: «Aquest serà un Novi
kow t. Acabarà.'ls estudis de primera ense
nyança, després entrarà a 1'1 nstitut, després
a ¡'Universitat, i serà doètor en medecina,
me sembla a mi». Un minyó tant robust,
concienci6s, bo, amb un front tant des
enrotllat... I es tant amorós 1 Treballarà
molt, amb desinterès i coratge; serà estimat
i benvolgut de tothom, n'estic cena. I un
dia, recordant-se de la seva infantesa, se
recordarà de la seva mestra Zvetaieff, la
qual, jugant amb ell, a l'hora d'esbarjo en
l'escola, li va fer mal al nas. També pot
ser que no se'n recordi. Què hi fa? Sí, sl,
que se'n recordarà! Jo bé ho crec. M'es
tima molt. També tinc en Klokoff, distret,
sempre llord i esbogerrat. Aquest es amic

I) llustre escriptor i home politic del sigle XVIII.
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de disputes i baralles, agressiu. Es un arfa
net que viu a casa'¡ seu oncle, que es
guarda de nit. Està en la més trista miseria;
però tant ardit, tant orgullós! Me sembla
queaquesl serà periodista. Ah ISi n'hi ha de
lipos interessants entre la meva quitxalla I
Jo no sé per què sempre estic pensant en lo
que seran tots ells" quin paper desempe
nyaran a la vida I Es interessantissim pen
sar lo que serà la vida dels meus deixebles.
Veus, Taoia, es poca cosa, però si sabessis
com ro 'anima això I

TACIANA. - I tu? Què esdevens amb tot això?
Els teus deixebles viuran bé, potser molt
bé, però tu, tu ja hauras...

ZVETAIEFF. - Desaparegut? Vaja, amiga J Me
proposo viure molt de temps.

PAULETA (baix, amable, com sospirant).
Que graciosa i bona sou, Marieta I

ZVItTAIEFF (somrient a la Pau/eta). - Ah I El
nostre passarell torna a cantar. Ja sabs,
Tania, que jo no soc gens sentimental. Però
quan començo a pensar en el pervindre,
en els homes del pcrvindre, en la vida,
una mena de sensació dolça i melancoliea
omple la meva ànima. Com si hi brillés un
dia de tardor, un dia clar i revifador, sabs?
Hi ha dies així a la tardor: el sol brilla en
el cel clar, dolç i tranquil, l'aire es profan
i transparent, al lluny tot se veu amb una
claredat mera vellosa... Fa un tem ps fresc,
sense fer fret; suau, sense ser calorós...



Els Mentst,-als Uf

,
,
,

I.

TACIANA.-Tot això es fantasia pura. Com·
prenc, de totes maneres, que vosahres;
tu, en Nil, en Chikhine i tots els que se us
assemblen, pagueu viure amb els vostres
somnis. Jo no puc.

ZVETAIEFF. - Però, no, escolta: això es al·
guna cosa més que somni.

TACJANA. - Mai hi ha hagut re de cert als
meus ulls, si no es, per exemple, que això
soc jo, allò una paret. Quan dic sí o no,
no ho dic per convicció: ho dic no sé per
què. No faig més que replicar: re més.
En bona fè! Devegades dic no i dessegui
da'fi pregunto jo mateixa: «Ja es just
això? No hauries de dir sí?,.,

ZVETAIEFF.-Es que a tu t'agrada això. Mira-t
bé tu mateixa. No es veritat que hi trobes
no sé què d'atractiu en aquest desdobla
ment de l'ànima? Potser també tens por de
creure, perquè la fè obliga.

TACIANA.-No ho sé, no ho sé. Vès si'fi pots
retornar la fè. Vosaltres arribeu a fer·la
néixer en altres ànimes la fè. (Riu .feble
ment.) La gent que us creu me fa compas
sió, perquè vosaltres l'enganyeu, con fes..
sa~hol La vida ha estat sempre com avui,
terbola, petita, i de la mateixa manera
serà sempre I

ZVETAIEFF (somrient). - Veritat? També pot
ser que no.

PAULETA (com per sí mateixa). - NoI
TACIANA. -.:.. Què dius?



PAULETA. - Dic que no, que no ho serà.
ZVETAIEFF.-Ohl La bona,la tendra aucelletal
TACIANA. -Aquí tens una d'aquestes pobres

creientes. Però pregunta-li per què no?
Per què la vida se modificarà? Pregunta-li.

PAUl.ETA (baix, acostant-se on eJles).- Veieu,
es que avui dia, tal com anem, hi ha molts
homes que no viuen. Són pocs, ben pocs,
els que's poden aprofitar de la vida: la
major part no tenen temps de viure: no
fan més que treballar per guanyar-se·¡ boci
de pa, però així que aquests ...

CHIKHINE (entrant precipztadament). - Bona
nit J (A la Pauleta ) Bona nit, noia dels
cabells rossos, filla del rei Duncan.

PA.ULETA. -Com? De quin rei?
CHIKHINE. - Ah J A ht Ja us he agafat. Prou

que's veu que no heu llegit a Heine, per
més que tingueu el llibre ja fa dugues set
manes. Déu vos guard, Taciana Vassili-
evnal .

TACIANA (allargant-li la mà).-Sí: està bé per
llibres aral Se casa.

CHIKHINE. -Bona cosa t Ambe qui?
ZVETAIEFF. -Amb en Nil.
CHIKHINE. - Ah I En aquest cas encara us

puc felicitar. Més, en general, no es una
broma gaire fina això de casar-se o come
tre altres bestieses per ¡'istil. El casament,
en la societat actual...

TACIANA.-Ah, no, ja'n tenim proul Feu-nos
el favor de callar. Més d'una vegada heu
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dit la vostra opinió sobre això mateix,
CHIKHINE. - Si es aixís, callo. Ademés. porto

mol ta pressa. (A la senyoreta Zvetaieff.
Que veniu amb mi? Ahl No e5 aqui ell
Pere? Calla, que ve bél

PAULETA. - Es a dalt.
CHIKHINE, - No pujaré pas a veure-I. Desitja

ria que vós, Taciana, o vós, Pauleta, me
fessiu el favor de dir-li que jo ja torno a
estar... sabeu? .. es a dir, que la plaça de
professor de casa Prokhoroff ja torna a
estar vacant.

ZVETAIEFF.-Altra vegada I Ja·s veu bé que
no esteu de 50rt I

TACIANA. - Heu tingut disputes amb ell,
potser?

CHIKHINE. -A dir (a veritat, no massa. Jo soc
un home retret.

ZVETAIEFF.-Doncs, per quin motiu us en heu
anat? No l'alabaveu an en Prokhoroff?

CHIKHINE. - Ai I Sí que l'he alabat. Que'¡
dimoni se l'emporti I I en el fons es millor
que molts altres: no es bestia: no més una
mica exagerat, massa enraonador i, tot
plegat (bruscament, amb ardorJ, bastant
animal l ,

TACIANA. - Me penso que en Pere no us
procurarà cap més lliçó.

CHIKHINE. -Sí, s'enfadarà probablement.
ZVETAIEFF. - Doncs, què ha passat entre vós

i ell?
CHIKHINE. - Aflgureu.vos, es antisemita I
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TACIANA. -Què us fa a vós això?
CHIKHINE,-Ja podeu compendre que no m'es

convenient. No es digne d'un inteleetual.
l, després, es un burgès I Aqui teniu un
fet, per exemple: la seva cambrera anava
a ¡'escola popular dominical. Molt bél Ell
mateix me demostrava, fios a fer-se'm
pesat, l'utilitat de les escoles dominicals,
cosa que jo no li preguntava pas, Fins
s'alabava d'haver eSlat un dels promotors
d'aquesta escola. Doncs vet-aqui que,.fa
pocs dies, un diumenge arriba a casa seva
i, horrorl, li obre la porta la mainadera
i no la cambrera, com de costum. «-Aont
es, Sacha?» «-A l'escola.» «-Com es
això?» I va privar-li de tornar·hi més.
Veiam qUè'o dieu d'això vosaltres?
(La Taciana arronsa les espatiles sense

l·espondre-li.)
ZVETAIEFF. - L'home tot paraules I
CHIKHINE. - Digui lo que vulgui, en Pere

. sembla que ho fací expressament: sem
pre'm busca lliçons a casa de xerrairots.

TACIANA (secament).-Me sembla com si'm
recordés que alabaveu molt el perceptor.

CHIKHINE.-Si, es veritat: era un bon vell I Però
es un numismatic I Me fastiguejava con
tinuament amb les seves monedes i diser
tacions sobre' ls Cessrs i els Faraons glorio
sos. Me fastiguejava tant; que no vaig
poder més i li vaigdir: «-Mireu, Vikenty
Vassilievitch: per mi tot això eS molt ab-
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surde: qualsevulga pedra del carrer es més
vella que les vostres monedeu. Se va enfa
dar i va dir: «-Així, doncs, jo he consagrat
quinze anys de la meva vida a coseS.absur
des?». Jo vaig fer una resposta afirmativa.
I eil,al despatxar-me, me va quedar a deure
una peça de cinquanta kopees. a fi de com
pletar la seva eoleceió probablement. En
demés, tot això no es re. Però. lo que toca
a Prokhoroff, si ... (Melancolic. Tinc molt
mal caraeterl (Amb vivesa.) Vaja, Maria
Nikitichna, anem's-en, que ja es horal

ZVETAIE:FF. - Estic a punt. A més veure,
Tania. Demà es diumenge: te vindré a
veure ja al demati.

TACIANA.-Gracies. La veritat, me sembla que
soc com una mena de planta sarmentosa,
entre'ls vostres peus, sense bellesa oi ale
gria, que, aferrant-se a les persones, les
priva de caminar.

CHIKHINE.-Quínes idees més dolentesl Fòral
ZVETAIEFF.-I ens ofenen a nosaltres, Tania.
TACIANA.-Oh, no! Mira... sabs? .. ara ja

comprenc, ja he comprès ]a lagica crudel
de la vida. «Aquell que no té fè no pot
viure: ha de desaparèixer. Sí I

ZVETAIEFF (somrient). - Veritat? Potser que
no sigui així.

TACIANA. - No·t burlis de mi, que no val la
pena I Val la pena de bromejar amb això?

ZV,ltTAJEFF. -No, Tania; na, estimada. Es la
teva malaltia, el teu cansament, que parlen
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per tu. Vaja, a més veure J I no diguis que
som crudels i dolents.

TACIANA.-Aneu. A més veure!
CHIKHINE (a la Pau/eta). - I, doncs, quan

llegireu Heine, vós? Ah, sil Recordo que
us caseu. Hm I S'hi podrien dir moltes
coses; però, a més veure I
(Surt seguint a la senyoreta Zvetaie1!. Una

pausa.)
PAULETA. - Les vespres deuran acabar aviat.

Que he de fer portar el samovar?
TACIANA.-Me sembla que'Jsvells no deuran

pendre tè. Ademés, fes lo que vulguis•.
(Una pausa.) Abans el silenci'fi pesava:
avui la calma m'es bona.

PAULETA. - No es pas hora de pendre la
medecina?

TACIANA. - Encara no. Tots aquests dies hi
havia massa agitació a casa nostra ¡,s feia
massa soroll. En Chikhine també es massa
sorollós.

PAULETA (acostant-se-li). - Es bo.
TACIANA. -Bo, però un xic tan to.
PAULETA. - Es generós, ardit. Així que veu

una injusticia ja intervé, Penseu: fer cas
de la cambrera. N'hi ha gaires que's pren
guin la molestia d'interessar-se per les cam
breres i demés gent que està al servei dels
rics? I si de totes maneres algú s'hi fixa,
qui es que s'hi barreja?

TACIANA (sense mirar la Pau/e/a). - Diga.m,
Pauleta: no tens por de casar·te amb en
Nil?
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PAULETA (tt"allquila i extranyada).-Què tinc
de témer? No, no temo re.

TAcIANA.-Què tens de témer? Jo tindria por.
Si te'n parlo es perquè t'estimo. Tu no ets
com ell. Tu ets senzilla, mentres que ell
ha llegit molt, es inslfuit. Potser que's
cansi al teu costat. No hi has pensat amb
això, Pauleta?

PAULETA. - No. Jo sé que eH m'estima.
TAclANA (amb despit). - Qui ho pot saber

això?
(En Tetere.D porta'l samovar.)

PAULETA. - Això es amable. Gracies. Me'n
vaig a buscar Ja llet. (Se'n va.)

TETEREFF (que té la cara inflada de les liba..
cions de la vetlla). - Passava per davant
de la cuina i la Stepanida que'fi demana:
«- Bon home I Porta' I samovar. Sempre
que vulguis te donaré cogombres i sal~

morra». I jo soc tant gurman que m'he
deixat temptar.

TACIANA. - Heu anat a les vespres?
TETEREFF.-No. El cap se m'obre. I vós com

esteu? Us trobeu millor?
TACIANA. - Gracies. Tot lo bé que puc estar.

Al menos m'ho pregunten vint vegades
al dia. Me trobaria molt millor si aqui
oo's fes tant de brugit. Aquest va·i-ve con·
tinuat m'írrita un xic els nervis; corren
d'ací d'allà, no sé cap aom, i sempre hi ha
qui's disputa. El pare s'enfada amb en Nil,
la mare gemega tot el dia, i jo, ageguda,
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observo i 00 puc arribar a trobar cap sentit
a 10 que ells, tots aquests, anomenen la
vida.

TETEREFF.-No, doncs es curiosa la vida.
Jo soc un home apart, extraoy a tot lo que
passa per la terra. Visc per curiositat i
trobo que es bastant interessant això d'aquí
baix.

TACIAN.A.-Ja sé que sou un home facil d'acon
tentar. Però, què es Jo que hi ha d'interes·
sant?

TETEREFF. - Doncs, observar la gent que's
proposa viure. Al teatre m'agrada sentir
com els musics afinen els violins i les trom
petes. L'orella apercebeix una varietat de
sons justos, devegades fins una frase" bella
i expressiva, i's tenen unes ganes de sentir
quan més aviat millor Jo que'ls musics
han de tocar I Qui es el solista entre ells?
Com es la peça? Aquí també afinem.

TACIANA. - Al teatre, sí, el director d'or
questa arriba, alça la batuta, i els musics
dolents, indiferents, comencen a tocar al·
guna peça vella i banal. Però aquí, tots
aquests, què són capaços de tocar? No
ho sé.

TETEREFF. - Alguna cosa molt forta, segons
sembla.

TACIANA.-Ja ho veurem. (Una pausa. En
Tetere1! encén la pipa.) Com es que fumeu
en pipa i no cigarrets?

TETERKFF.-Es més còmoda la pipa. No veieu



Els Menestrals

que jo SOC un caminant i passo lo més
herm6s del meu temps per les carreteres?
Aviat me n'hi entornaré. Aixi que haurem
entrat a l'hivern me n'aniré.

TACJANA. -AQnt?
TETEREFF.-No ho sé. Ademés, poc hi fa això.
TACIANA. -I morireu qui sab aont de fre't,

ubriac.
TETEREFF. - Pel camí no bec mai. I si de

totes maneres morís gelat, què hi fa? Més
m'estimo gelar-me caminant que podrir
me sense fer un esforç per mudar de lloc.

TACIANA. - Ho dieu per mi això?
TETEREFF (amb sobressalt, agitat).-Déu me-o

guard I Què dieu ara? Es que jo 00 soc una
bestia se[vatge I

TACIANA (somrient). - Calmeu-vos. Creieu
que això·m pot ofendre? He perdut la
sensibilitat del dolor I (Amargament.) Tot
hom sab que a mi no se'm pot ofendre, ja.
La Pauleta, l'Elena, la Maria, totes fan
amb mi 10 mateix que' ls rics que's recor
den poc de lo que sem el captaire, de lo
que pensa davant dels bons menjars amb
que ells se regalen.

TETE~EFF (enfurrunyant-se, entre-dents}.
Per què humiliar-se? Un s'ha de respectar.

TACIANA. - Vaja, deixem-ho córrer. (Una
pausa.) Dieu-me alguna cosa de vós.Com
es que no parleu mai de vós?

TETEREFF_ - Oh I Això si que es un gran
assumpte, però que manca d'interès.

9
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,
TACIANA. - Parleu·me'o de totes maneres I

Per què feu una vida tant extranya? Me
sembla que sou un home inteligent. dotat
de facultats. Què us ha passat, doncs, en
la vostra vida?

TETEREFF (m-oJeta). - Què m'ha passat? Ohl
Es una historia massa llarga i massa enfa
dosa per contar en detall.

Vaig anà a cerca..! 5;01 i l'alegria.
vaig retornar estripat, amb els peus nusos,
vella la roba, morta ¡'esperança,
caminant per les llargues carreteres.

Però això, encara que sigui curt, es massa'
bonic per pintar el meu cas. Ademés, us he
de dir que a Russia, l'ubeïac i'l vagabon
tenen una vida més còmoda i més tran~

quila que ¡'home sobri, honrat i bo per
alguna cosa. (Entren en Pere i en Nil.)
No més se poden obrir camí 'Is homes
despietadament rectes i ferms com a glavis
que ... Té, en Nil. D'ont véns?

NIL. - Del deposit, ont he tingut una batalla
i una victoria tremenda. Aquest quefe que
té'l cap de fusta ...

PERE. - Ben segur que·t depatxaran aviat.
N¡'L. - Prou trobaré feina en altres llocs.
TACIANA. -Sabs, Pere? En Chikhine s'ha

barallat amb en Prokhoroff, i com que no
gosava dir-t'ho ell mateix...

PERE (rabiós).-Que'l dimoni se l'emporti I
Això no's pot aguantar I En quin com
promis nO'm posa davant den Prokhoroffl
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I, després, me priva completament d'aju
dar a altres companys.

NIL. - Espera-t abans d'enfadar-te. Primer
hauriem de saber de qui es la culpa.

PERE.-Ja ho sél
TACIANA. -An en Chikhine no li plau' que

en Prokhorufi sigui antisemita.
NIL (somrient).-Ahl Quin gall tantvalentl
PERE. - Això t'agrada 1 Això t'agrada a tu I

Com que tu tampoc sabs, respectar les
opinions dels altres! Selvatgesl

NIL. -I tu ets capaç, per ventura, d'estimar
a un antisemita?

PERE. - Mai me creuré amb el dret d'extrè
nyer la gorja a ningú.

NIL. -I jo de bona gana l'extrenyeria.
TETEREFF (mirant als adversaris, l'un després

de l'altre). - Amunt I
PERE.-Qui t'ha donat, qui t'ha donat el dret?
NIL. - Els drets no's donen: se prenen.

L'home s'ha de conquig.tar els seus drets,
si no vol ser aixafat pel dever brutal.

PERE. - Permet. ..
TACIANA (enutjada). - Tornem a les discus

sions, a les discussions de sempre I No n'es
teu cansals encara?

PERE (reprenent-se).- Perdona: ja he acabat.
Però la veritat es que aquest Chikhine ...

TACIANA. - Ja ho sé: es un bestia.
NIL - Un valent minyó I Ben lluny de dei

Xar-se aixalar per aquest o per l'altre, serà
ell el que primer els aixafarà I Es molt bo
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tenir-"tant aferrat el sentiment de la dig
nitat d'home.

TACIANA. -Són criaturades tot això.
NIL.-No, nol I encara que fossin criatura

des, sem pce es bo I
PERE. - Ridicol.
NIL. - Perdona: quan se llença l'u nie boci

de pa que·s té, no més que perquè aqueU
que'ns el fa guanyar ens es antipatic...

PERE. - Es que aquell queol llença no té
encara massa gana. Ja sé que'fi replicaras.
Però si no ets més que un nen d'escola tu.
Ara mateix, ja que ve a tom, t'esforces en
demostrar ai meu pare que no li portes cap
mena d'estimació. Per què això?

NIL.-I per què ho tinc de dissimular?
TETEREFF.-Criatura! Les conveniencies exi

geixen que'ls homes menteixin.
PERE. - Però, quina solta té això? Digues.
NIL. - Comprens, tu i jo no estem fets per

entendre-ns. NO'n parlem més. Tot lo
que fa i diu ton pare'm fa fastic. '

PERE. - Potser a mi també'm passa igual.
I, no obstant, me retinc, menlres que tu,
tU'1 fastigueges tot el dia, i ma germana
i jO'n toquem els resultats.

TACIANA.-Ja n'hi ha prou 1Que es pesat això I
(En Nil li dóna ulla mirada i s'acosta a la

taula. )
PERE.- Te pesa la nostra discussió?
TACIANA. - Ja n'estic cansada. Sempre la

mateixa cosa, sempre 1
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(La Pauleta entra amb un pot de llet a la
mà. Adonant-se que en Nil somriu, som
niador, se-ls mira a tots i diu:)

PAVLETA.-Mireu-me aquest bon homeI
TETEREF'F.- De què rius?
NIL.-JO? Me recordo de quina manera he

cantat les veritats al quefe del depositl
No hi fa re: es una cosa ben interessanta
la vida I

TETEREFF (i11flant la veu) _- Amén I
PERE (alçant les espatlles). - Es extranyl Són

cegos de naixença aquests optimistes!
NIL. - Optimista o no, poc hi fa, però jo

estimo la vida. (S'alça ¡'s posa a caminar.
Es un gran gust això de viure aquí baixI

TETEREFF _- Si, es curiós.
PERE. - El dos sou divertits, si sou sincers.
NIL.-I tu ... no sé com calificar-te. Sé, i ningú

ho ignora, que estimes i que ets estimat.
Doncs bé: per això sol no més, no·t vénen
ganes de cantar i ballar? Es que ni això
t'omple d'alegria?
(La Pauleta's mira satisfeta a tothom, de

darrera'l samo1Jar; la Taciaua's remou
agitada pera veure Ja cara den Nil; en
Teteretf, somrient, buida la seva pipa.)

PERE. - Però tu no fas cas dels molts obsta
cles que tinc de vèncer encara. Pdmer:
que'is estudiants no tenen el dret de casar·
se j segon: que hauré de sosten~ una bata
lla amb la meva familia; tercer ...

NIL. -I què es tot això, gran Déu? D'aquesta,
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manera no tens més remei que fugir, fugir
cap al deserti

(La Pau/eta somriu.)
TACIANA. - No diguis bufonades, Nil.
NIL.-No, Peret,no. Viure, fins no estan

enamorat, ja es per sí una brava cosa. Con
duir màquines dolentes, a les nits de tar
dor, dessota del vent i de la pluja, o bé
a l'hivern, dessota un torb de neu, quan al
vostre voltant manca l'espai i tot està ane
gat en les tenebres, conf6s sota la neu...
es pesat de conduir amb un mal temps
així, dificil, perillós, si tu vols; però tot
això té-I seu encís. Si, fins això! No més
hi ha una cosa que no puc veure amb gust,
i es que nosaltres, els homes honrats, tenim
per amos una gent porca, estupida i lladra.
Però la vida no es tota per ells sols, no I Ells
passaran, desapareixeran com un abscés
en un cos sà. No hi ha temps que no mudi I

PERE. - Quantes vegades he sentit aquests dis
cllrsosl Veurem quina resposta't ponarà la
vidal

NIL. -Jo la faré respondre a la meva manera.
No intentis fer-me por. Jo sé millor que tu,
perquè ho he tocat, que la vida es difi~i1,

que devegades es innoblement feréstega,
que la força brutal desenfrenada arrecona
i ofega, l'home. Ho sé això, i no solament
no m'agrada, sinó que m'indigna. No vui
que les coses segueixin d'aquesta maneral
Jo sé que la vida es un treball seriós, però
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no regulat encara; que per organisar.la
exigirà totes les meves forces i tota la
meva inteligencia. Sé també que no soc
cap gegant i solament un home honrat
i sà; però de totes maneres m'atreveixo
a dir: «No hi fa re I La victoria serà
nostra l:t. I arn b totes les forces de la meva
ànima procuraré satisfer el meu desig d'en
fonsar-me a les entranyes de la vida, de
teixir-la segons la meva voluntat, d'aturar
els uns, de socórrer als altres. Veus-aquí
ont es l'alegria de viure I

TETEREFF (amb un somrís). - Vcus.aqui'¡
sentit de la més profonda ciencia I El sentit
també de la filosofia entera I 1 que tota
altra filosofia sigui anatema I

ELENA (a la porta). - Quin es el motiu
d'aquest soroll i d'aquestes gesticulacions?

NIl. (corrent cap an ella). -Senyora! Vós
al menos me compendreu I Acabo de can
tar la gloria de la vida I Dieu, doncs, des
seguida: la vida es un gran goig I

PAULETA (poc altj. - Es molt bo de viure I

ELENA. - Qui diu lo contrari?
NIL (a la Pauletaj,-Ah!... Tu. cor meul
ELENA. - Fòra galanteries al meu davant!
PER!. - Perd completament el cap: sembla

que estigui embriagat.
(La Taciana deixa caure'l seu cap al res

patller del sofà, alça lentament les mans
i's cobreix la cara.)

ELENA. - Vaja 1 Esteu a punt de pendre" tè.
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I jo que us venia a c~rcar perquè') pren
guessiu a casa meva I Doncs bé: resto
amb vosaltres, ja que s'està alegre agul,
aquesta nit. (An en TeterejJ.) No més vós,
corb manso, esteu emmurriat. Què teniu?

TETEREFF. - Jo 'també estic alegre. Sinó que
a mi m'agrada disfrutar en silenci i avor
rir-me sorollosament.

NIL. - Com tots el goçots inteligents i mal
humorats.

ELENA. - En ma vida us he vist ni trist ni
alegre: no feu més que filosofar. No ho
sabeu, senyors? No ho sabs, Taoia? M'en
senya filosofia. Ahir va donar·me tota una
lliçó sobre una llei de la raó suficient. I jo
he oblidat completament com està formu
lada aquesta admirable llei. En quins ter
mes? En quins?

TETEREFF (amb un somrís J. - No existeix re
sense raó per la qual això existeix.

ELENA. - Ho sentiu? Ja ho veieu quines coses
tant savies que sé. Vosaltres, vosaltres no
sabeu que aquesta llei presenta... presen
ta ... es precisament aquest terme filosofic ...
presenta... una cosa com una alzina per
què té quatre arrels. Es exacte?

TETEREFF.-No gosaré pas contradir-voS'.
ELENA. - Us crec. Goseu, doncs I La pri

mera arrel, - també pot ser que no sigui
la primera, -la llei de la raó suficienta
de ser. Ser es la mate ria formada. Jo, per
exemple, soc materia havent pres-no
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sense raó-la forma d'una dòna; però, al
contrari,-sense cap raó ja,--despullada
d'existencia. L'existencia es eterna, men
tres que la mate ria formada passa per la
terra L.. fuig. Es exacte?

TETEREFF. - Està bé. Amuntl
ELENA. -També sé que existeix la relació de

causa a priori, a posteriori; però lo que
significa i vol dir això, ho he oblidat. I si
no'm torno calba amb el pes d'aquestes
coses tant savies, creieu-me que seré ben
inteligenta. Però la cosa més interessant
i la més savia de tota la filosofia heus·la·
aquí: per quin motiu, vós, Terenti Khri·
sanfovitch, me veniu amb filosofies?

TETEREFF. - Primer perquè m'agrada molt
mirar-vos.

ELENA. - Gracies. Segon, poc interessant,
probablement.

TKTEREFF. - Segon. perquè no més es quan
filosofa que l'home no menteix, ja que,
filosofti.nt, inventa, senzillament.

ELENA. - No hi he comprès re I A proposit,
Taoia: com te trobes aquesta nit? :/Sense
esperar la resposta.) Pere Vassilievitch:
de què esteu malcontent?

PERE. - De mi mateix.
NIL. - I de tot 10 demés?
ELENA. -Sabeu? Tinc unes ganes terribles

de cantar! Quinallastima que siguem
dissabte i que les vespres encara no siguin
acabades I (Entren els vells.) Ah l Aquí



Goriaz

tenim els pelegrins que tornen. Bona nit.
BEZSEMENOFF (amb un to sec}.-Se us saluda,
AKULINA, - Bona nit, senyora. Ja us hem vist

una altra vegada avui.
ELENA.-Ah, síl Me n'he oblidat. J, doncs,

feia gaire calor-a ¡'iglesia?
BEZSEME!'IOFF.-No anem a l'iglesia per pen

dre-hi la calor o Ja fresca.
ELENA (torbada). - Molt bé. Volia pregun

tar-vos una altra cosa: volia dir si hi havia
molta gent.

AKULINA. - No l'hem comptada, senyora.
PAULETA (an en Be:{semenojJ). - Que pendreu

el tè?
BEZSEMENOFF. - No: primer soparem. Tu,

vés-Jo a preparar.
(L'Akulina se'1J va murmurant. Tothom

calla. La Taciana s'alça i, sostinguda
pel' L'Elena, va a la taula. En Nil s'asseu
al /Ioc de la Taciana. En Pere's passeja
per l'habitaciO. En Te/erejJ, a vara del
piano, observa a tothom amb un somrís
als llavis. La Pauleta està ocupada amb
el samOPar. En Be~seme1lojJestà assegut
sobt'e'¡ bagul al recó.)

BEzsEMENoFF.-Sembla extrany de la manera
que la gent se torna lladra avui! Ara
mateix, a l'anar cap a l'iglesia amb ella,
he f.'osat una fusta davant de Ja porta, a fi
de no embrutar-nos amb el fang. Al tornar
ja no hi era: ja l'havien robada. Es una
mica massa depravada la gent d'avui dia I
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(Una pausa.) Antigament no hi havia
tants mossegues: més aviat se llençaven al

bandolerisme. Tenien l'ànima més gran,

se donaven vergonya de torbar la seva

conciencia amb petiteses així. (Al carrer,
darrera de la finestra, se sent una cançó

i el sò d'una Q1'monica l, Veieu? Ara can

ten. Es dissabte i canten com si lai cosa.

rEls SOns del cant s'acosten: canten a du

gues veus.) De segur que són obrers.
Al deixar el treball deuen haver anat a la

taverna, ont solen deixar~hi tot 1.0 que

guanyen, Ara bramen. (Catiten sota mateix

de la finestra. En Nil mira al canoer apo

iant la cara en els vidl'es.) Menaran aquesta
vida un any, dos lot lo més, i prou.

Després se convertiran en vagabons, lla

dregots ...
NIL. - Me sembla que es en Pertchikhine.

AKULINA (de la porta estant). - Tu, vine
a sopar.

BEZSEMENOFF (alçant.se),-Pertchikhinel Quin
altre ¡nutil aquíl (Se'n va.)

ELENA (que l'ha seguü amb la mirada).- •

A casa meva estariem millor per pen
dre'¡ tè.

NIL. - Heu parlat als vells amb OlQlta finesa.

ELENA. - No sé. Ell me pertorba. Se veu que

t) Instrument fet amb campanetes de vidre, afi

nades a mitjos [onso
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no m'estima. Això'm fa pena i m'indigna!
Per què detestar-me així?

PERE. - En el fons es bo, el vell, sinó que té
massa amor propi.

NIL. - Es un xic cobdiciós també, i un xic
dolent.

PAULETA.- Vaja, vajal Per què dir mal d'un
home al seu darrera? Això no està bé I

NIL. -Oh, noI Lo que no està bé es ser
cobdiciós.

TACIANA (amb un to sec). - Demano que oO'S
disputi més sobre aquest assumpte. El papà
pot tornar de l'un moment a l'altre. Fa
tres dies que no renya a ningú i que s'es
força en ser amable amb tothom.

PERE. - I això li costa molt.
TACIANA. - Hem d'estar·li agraíts. Ell ja es

vell. No té la culpa d'haver nascut primer
que nosaltres i de no tenir la nostra men
talitat. (Irritant-se.) Que es crudel la gent!
Que som grossers i despiedats tots plegats I
Se'ns ensenya a estimar-nos els uns als
altres, se'ns diu «sigueu bons, sigueu
indulgents» ...

NIL (amb el mateix to) - I se' ns puja a l'es
quena i se'os fa caminar.
(L'E/ena riu sorollosament. La Pauleta ~.

en Teterefl somriuen. En Pere' s dirigeix
all en Nil volent-li dir alguna cosa. La
Taciana mou el cap desdenyosament.)

BEZSEMENOFF entrant i donant a l'Elena una
mirada d'animositat J. - Pauleta I Ton
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pare es allà, a la cuina. Vés-li a dir que
vingui una altra hora, quan estigui serè.
Sl! Diga-li: «Papa: entorna-te' n a casa».
I, en fi, tot lo que se li ha de dirl (La Pau
leta se'n va; en Nilla,seguúx.) Així, vés
tu, també. Vés a veure'l teu ft:t'\ur... Hm 1. ..
(Bruscament calla i's posa a la taula.) I bé:
com es que ningú parla ja? M'he adonat
que, així que jO'm presento, totes les
boques se tanquen.

T,ACIANA. - No dèiem gran cosa tampoc quan
tu no eres aquí.

BEZSEMENOFF (mirant malament a l'Elena).
I de què reieu?

PERE. - De re ... Tonteries... En Nil. ..
BEZSEMENOFF. - En Nil! Sempre ell, sempre I

Prou que ho sabia!
TACIANA. - Vols el tè?
BEZSEMENOFF. - Sí, dóna-me' I.
ELENA. - Deixa, q uc jo l'abocaré, Tania.
BEzsEMENoFF.-No, no us amaineu. La meva

filla'm servirà.
PERE.-Me penso que deu ser igual. La Taoia

està delicada.
BEZSEMENOFF. -No·t dema~o'l teu parer. Si

tu prefereixes els extranys als teus•..
PERE. - No·t fa vergonya, pare?
TACIANA.-Ja comencem. Tingues prudencia,

Pere.
ELENA (amb un somrís afectat), - Oh I Si no

val la penal'
(S'obre lentament la porta i entra en Pert-
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chihhine. Està ubriac, però no massa.)
PERTCHIKHINE. - Vassil i Vassilievitch: he vin

gut aquí... perquè ... tu te n'has anat. .. i
jo t'he seguit ...

BEzsEMENoFF (sense mirar-se' I). - Ja que has
vingut, f>OS8-t a taula. Pendras el tè.

PERTCHIKHINE.- No·n vui pas de tè. Beu-te·'
tu mateix a la teva salut. Jo he vingut aquí
per parlar-te.

BEZSEMENOFF. -Parlar, per què? Això són
torrteries.

PERTCHIKHINE. - Tonteries? Eh? (Riu.) Que
ets extrany! (Entra en Nil i, mirant severa
ment an ell Be{semeno.o, s'atura, dret) da·
vaut de l"armari.) Feia quatre dies que
volia venir... Doncs bé: ja he vingut.

BEZSEMENOFF. - Està bé, està bé.
PERTCHIKHIl.iE. - No, que no està bé I Vassili

Vassilievitch: ets inteligent i ric. Però jo
he vingut per interrogar la teva conciencia.

PERE (baix, acostant-se an en NilJ.-Per què
l'has deixat entrar?

NIL.-Deixa estar. No n'has de fer re tu d'això.
PERE. - Tot ho fas a l'esbogerrada, tu.
PERTCHIKHINE (ofegant la veu ·den Pere).-

Ah, noi! Fa temps que't conec, jo!
BEZSEMENOFF (coleric). - I bé, què vols?
PERTCHlKHINE.- Diga-m: per què'ln vas treure

de casa teva l'altre dia? D'aleshores ençà
que hi penso sense poder.ho compendre.
Explica-t I He vingut de bones en bones
i no enrabiat, germà.
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BEZSEMENOFF. - Has vingut amb un perdigó
a l'ala. Això sí que es veritat.

TACIANA.-Pere: ajuda-m ... No: crida a la
Pauleta.

(En Pere se'n va.)
PERTCHIKHINE. - Per la Paul eta he vingut.

La meva filla estimada, el meu angeletl
Es per mor d'ella que'm vas treure, veritat?
Perquè havia pres el promès de la Taciana?

TACIANA.-Quina bestiesa I Quin atreviment!
BEZSEMENOFF (alçant-se lentament del seu

seient).- Vés en compte, Pertchikhine.
Per segona vegada ...

ELENA (baix an en Ni/).-Emporteu-vos·el.
Encara's tornaran a barallar.

NJL. -- Jo no ...
PERTCHIKHINE,-No, ara sí que nO'm tomaras

a treure, Vassili Vassilievitch I No tens cap
motiu. A la Pauleta me l'estimo, la pobra
noia I Però no li aprovo, no, no li aprovo
lo que ha fetl Per què s'ha de pe¡ndre lo
que es dels altres? Això no està bé.

TACIANA. - Elena: jo me'n vaig a la meva
cambra. ,L'Elena l'acompanya donant·li·l
braç. Al passar per davant den Nil la
Taciana li diu en veu baixa:) l, tu, no
te'n dones vergonya? Empana-te'l I

BEZSEMENOFF (retenint·se), - Pertchikhine:
calla. Estigues tranquil i calla. Sinó, en
torna·te·n a casa teva.

(Enb'a la Pauleta i després en Per'e.)
PERE (a la Pauleta). - Calmeu-vos, per favor.
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PAULETA. - vassili: per què vareu treure"t
meu pare l'altre dia?
(En Be:{semeno.9 mira a tothom, l'un des

prés de t'altre, silenciós j ombriu.)
PERTCHIKHJNE (menaçant-la amb el dit J.

Ei, ei,. naial.No parlis tu I Has de com pen
dee primerl Sabs per què s'ha emmetzinat
la Taciana? Ah, ah I Veus, Vassili? Jo vui
jutjar l'assumpte com cal, segons la meva
conciencia. Senzíllament. ..

PAULETA. - Deixa estar, pare.
PERE. - Permet-me, Pauleta.
Nil.. - Valdria més que callessis tu.
BEZS&MENOFF. - Pau!eta, ets una insolenta.
PERTCHIKHINE. - Ella? No: es ...
BEzsEMENoFF.-Calla I Acabo per no com pen-

dec re. De qui es aquesta casa? Qui es
l'amo aquí? Qui es el jutge?

PERTCHIKHINE.-]O, jo ho vui jutjar tot, i a
tots, per ordre. No prenguis el bé d'un
altre, primer. Si l'has pres torna~l, segon.

PERE (an en Pertchikhine).- Anem, prou
enraonar! Vine amb mi.

PERTCHIKHlNE.- No t'estimo a tu, Pere. Sem
pre fas l'orgullós i no ets bo per re. Després,
no sabs re, re absolutament. Què es una
canalisació? Ho veus? Ja m'ho han explicat,
minyó. (En Pere l'estira per la mànega.)
NO'fi toquis, espera.

NIL (an en Pet·e). - Dèixa·l estar.
BEZSEMENOFF. - Tu encens el foc, eh?
NIL. - No: jo vui saber de què's tracta, per fi.
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Quina es la culpa den Pertchikhine? Per
què se l'ha tret d'aqul? I la Pauleta, què
hi té que veure am"j. tot això?

BEZSEMENoFF~-Ajx¡·mvéns a fer tot un inter
rogatori. th?

NIL. -:. I per què no, encara que sigueu vós?
Vós sou un home, jo també...

BEZSEMENOFF'(!òra de sí).-No: tu no ets
un home: ets un verí [ una bestia ferotge f

PKRTCH!KHINE. - Pstl No fem soroll. S'ha
d'anar suaument, com demana la con
cit:ncia.

BEZSEMENOFF (a la Pauleta). -I tu, vibria!
Captaire I

NIL (entt·e-dents). - No crideu tant fonI
BEZSEMENOFF. - Com es això? Fòra d'aquí,

serpeta I Jo, que t'he sostingut amb la
meva suor, amb Ja meva sang...

TACIANA (de sa cambra estant). - Papà! Papàf
PERE (an en Nil). - I bé I Es això .10 que bus·

caves? Te n'hauries de donar ,vergonya I
PAULETA (no molt alt). - No, no·m renyeu a

mi, si us plau. No soc Ja vostra esclava, jo.
No us penseu que pagueu insultar a tot
hom. I, després, digueu-me: per què vareu
treure·¡ pare?

NIL (tranquil. - Jo també ho pregunto. Això
no es una casa de boigs. Heu de respondre
dels vostres actes.

BEZSEMENoFFmés baix, retenint-se). - Vés
te'O, Nil! NO"m facis perdre la. raó. Vés·
te'o! Ten compte tu, que t'he pujat...

10
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NIL. - NO'm retreieu el pa que m'heu donat.
Amb el meu treball us ho pagaré tot.

Bll:zsEMENoFF.-I l'àn.iína que m'has devorat?
Foll, més que folli

PAULETA (agafant an en Nil per la mà).
- Anem·nos:en dtaqut! .

BEZSEMENOFF. - Vés I Arrocega-t, serpent I Tu
ets... Es per culpa teva Ets tu la que has
mossegat a la meva filla Ara t'emportes
an elL .. Maleída I Es per culpa teva que
Ja meva filla ...

PERTCHIKHINE. - Calma, Vassili I Escoltem la
conciencia.

TACIANA (cridant).-Perel Això no es veritat I
Pere: per què no dius re, tu? (Apareix a
la porta de la cambra i, extenent els braços,
abatuda, se'n va al mig de l'escena.) Pere:
això no povpassarl Ah, Déu meul Terenty
Krisanfovich: digueu-los-ho, digueu-Ios~

ho. Nil·l Pauleta I Retireu-vos I Perquè tot
això...
(Tots s'agiten estupidament. Ef¡ Tetereff,

amb un somrís mofeta als llavis, s'alça
lentament de la seva cadi'·a. En Be:{se
menoff recula davant de la seva fil/a.
En Pere agafa a la seva germana pel
braç i mira al seu voltant extraviat.)

PA.ULETA. - Anem~nos-en!

NIL. - Està bé I (An en Be:{semenoff.) Doncs
eos en anem, vet-aquí. Me sab greu que
hi hagi hagut tant soroll.

BEZSEMENOFF. - Vés, vés..• Emporta~te~la.
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NIL. - No tornaré més.
PAULETA (en peu alta i lIibranta).-Acusar-me

de... atribuir·me la desesper"a~ió de la Ta
ciana I A qui se li acut això? Es culpa
meva? No teni.u vergonya t

BEZSEMENOFF (furiós). - Te n'aniras I
NIL. _Més suaument, si us plau I
PERTCHIKH1NE. - Nois, no us enfadeu I Aneu'

amb compte!
PAULETA. - Adéu I Vine, parel
NIL (an en Pe,-tchikhine). - Veniu I
PERTCHIKHlNE. - No, no vui venir amb vosal-

tres. No fa per mi. Ja tinc el meu camí,
jo ..• Terentyl Estic sol ... Jo ... jo no més
faig feina de la meva.

TETEREFF. - Vine arn b mi.
PAULETA. - Vine I Vine, abans no·t treguin I
PERTCHIKHINE.-No, no vui venir... Terenty,

no vui ser de la seva colla I Prou ho com
prenc que...

PERE (an en Nil). - I aneu-vas-en, per fi, que
dimoni I

NIL. -Ja me'n vaig. Adéu. Però, no obstant,
tu ets...

PAULETA. - Vine, vinel
(Se'n van.)

BEZSEMENOFF (cridant). - Torneu I Veniu 1
Saludeu-nos I

PERE. - Deixa·ls marxar, pare. Ja n'hi ha
prou.

TAcIANA.-Ohl Papkl No cridis més.
BEZSEMENO}<'F. - Espereu-vos, espereu-vos I
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PERTCHIKHINE. - Vaja. ja són fbra. MillorI
Que se'n vagin I ,

BEzsEMENoFF:-Els voldria dir, per darrera
vegada, bergantsl Jo que 'ls he mantinguts
i pujats ... (An en Pertchikhine). I tu, vell?
Bestia I Què 'dimoni hi fas aquí? Què bus
ques? Què?

PERE. - Papà! Prou I
PERTCHIKHINE. - No cridis, Vassili. Ja sabs

que jo·t vui bé. Ja ho sé que soc bestia
com tu dius; però també comprenc i sé lo
que valeu els uns i els altres.

BEZSEMENOFF (asseient-se al sofà). - El cap se
me'n va ... No ho comprenc. Què ha pas
sat aquí? De sobte, com a l'istiu en temps
de secada, quan hi ha una crema.•. L'un
ha desaparegut. «No tornaré més», ha dit.
Què es senzill, veritat? No, no ho puc
compendre.

TETEREFF (an en Pertchikhine). - I tu què hi
fas aquí? Per què t'has quedat?

PERTCHIKHINE. - Per ordenar les coses. Jo,
germà, penso d'una manera justa i clara.
Una, dugues! I re més! No es la meva
filla? Molt bé. Doncs així li toca... (Calla
bruscament.) Jo soc un mal pare, i ella
nO'm deu res a mi. Que visqui com li
sembli. Però la Taciana'm fa compassió.
Me fas pena, Taciana I Tots me feu pena,
germans! Eh, eh J A dir la veritat, sou tots
uns beneits I

BEZSEMENOFF. - Calla!
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PERE. -Taciana: que se n'ha anat l'Elena?
ELENA (de la cambra de la Taciana estant).

-Soc aqui, que preparo la medecina.
BEZSEMENOFF. '-No puc coordinarIes idees.

Ja no comprenc re. Es possible que en Nil
se'n vagi de debò?

AKULINA (entrant agitada). - Què ha passat
aquí? La Pauleta i en Nil són a la cuina.
Jo era a la meva feina.

BEZSEMENOFF. - Han marxat?
AKULINA. - No: esperen aD en Pertchikhine.

La Pauleta m'ha preguntat, m'ha dit: «Di
gues al pare ...», i els llavis li tremolaven.
En Nil gruny com un goç. Què hi ha?

BEZSEMENOFF (alçant-se). - Deixa-ro veure ...
Me n'hi vaig...

PERE.-No facis res, papàl No hi vagis.
TACIANA.-Papà, per favor! No, no cal.
BEZSEMENOFF. -Què es lo que no cal?"
AKULINA. - Però, què ha passat?
BEZSEMENOFF,-Mira: que en Nil se'o va per

sempre.
PERE. - I què? Si se'n vol anar, millor. Per

què voleu que 's quedi? No's casa? Vol
tenir casa per ell.

BEzsEMENoFF.-Ahl I jo, jo que no li soc res,
doncs?

AKULlNA, - Per què t'has d'enfadar, pare?
Que se'n vagi, que' I bon Déu vetlli per
ell! Nosaltres ja tenim els nostres fills.
(AlI en Pertchikhine). Què esperes, tu?
Vés~te'n I
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PERTCHJKHINK. -Jo no hi vaig pas amb ells:
ja tinc el meu carni, jo.

BHZSEMKNOFF.-N"O: això no està bé. Si se'n
vol anar, que se'n vagi, però no d'aquesta
manera. De quina manera no se n'ha anatl
Amb quinsu!is me mirava I
(Sw'! t'Elena de la camb"Q de la Taciana.J

TETEREFF (agafant an en Pertchik.hine pel braç
i conduint-lo cap a la porta). - Anem a fer
una copeta.

PERTCHIKHINE. - Això. diví flaviol, aixòl Tu
sí que ets un home seriós! (Se'n v.:m.J

BEZSEMENOFF. ~ Ja ho sabia que se n'aniria,
però no'm creia ai:x!. I aquesta, què crida,
aquesta? Una jornalera, una marreca...
Deixa-me'ls anar a dir ...

AKULJNA. - l per què hi has d'anar? No veus
que no són de la nostra familia? NO'ls
hem de trobar pas a mancar. Han voJgut
fugir? Millor!

ELENA. (baix an en Pere).-Voleu pujar a casa?
TACIANA. - I jo i tot. Preneu-me.
ELENA. - Veniu, veniu.
BEZSEMENOFF (havent-la sentida). - Aoot?
ELENA. - A casa, a casa meva.
BEZSEMENOFF. -A qui ho dieu? An en Pere?
ELENA. -Sí, i a la Taciaoa i lOt.

BEZSEMENOFF. - La Taciana m'es igual. Ara,
en Pere, no hi ha de venir per res a casa
vostra.

PERE. - Perdona, pare. No soc una criatura.
Hi aniré o no hi aniré.
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BEZSEMENOFF. - No hi aniras I
AX:ULINA. - Peret I Creu al teu pare I Vaja,

creu-lo I
ELENA (indignada}. - Permeteu, Vassili Vas

silievitch.
BEZSEMENOFF. - No: sou vosaltres els que

m'heu d'escoltar. Per més que esteu ins
truits, i encara que no tingueu vergonya
ni consideració per ningú ...

TACIANA (amb un crit histeric).-Papàl Prou!
BEZSEMENOFF. - Calla, tu I Qui no sab gover

nar el seu destí que calli. Atureu~vosI
(L'Elena's dirigeix cap a la sortida.

PERE (corrent cap an elLa i agafant-la pel braç).
-Espereu. Un instant. Cal acabar-ho des~

seguida això. Es necessari explicar-se.
BEZSEMENOFF.- Escolta-m, tu. Feu-me'l favor

d'escoltar-me. Expliqueu-me lo que passa
aquil
(Entra en Pe,·tchik.hine satisfet i alegre;

després en Tetere!f entra també amb un
somrís als llavis. S'aturen davant de la
po·rta i's fan ullades. En Pertchik.hine
senyala an en Be7"semenoffamb la mira~

da tot agitant el braç.)
BEZSEMEMOFF.-Tothom se'n va no se aont,

sense dir el per què, sense cap motiu, im
moralment i amb dolenteria. I tu ont pots
anar. Pere? Què ets tu? Com penses viu
re? Què vols fer?
{L'Ali.ulina sanglota. En Pere, l'Elena i la

Taciana s'estan drets formant un agru-

,
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pament compacte. Al dir aquestes paM
raules:« I tu aot pots anar?» la Taciana
se-n va cap al costat de la taula ont hi ha
sa mare, en Pertchikhine fa una senya
an en Teterefi, mou el cap i agita'/
braç com qui 1101 espanta,- auceiis.)

BEZSEMENOFF .-Bé tinc el dret d'interrogar-te.
Tu ets jove i no comprens re encara. Cin
quanta vuit anys he patit i suat pels meus
fi lis ...

PERE. - M'ho has dit. i repetit, pare, això I
A centenars de vegades potser.

BEZSEMENOFF. - Calla J

AKULlNA. - Ah I Peret, Peret I
TACIANA.- Mamà, tu ... tu no comprens re ...

(L'Akulina mou el cap.)
BEZSEMENOFF. - Calla! Què pots dir, tu?

Què'fi pots ensenyar? No hi ha re ...
PERE.- M'estas torturant, parel Què vols de

mi? Què demanes?
AKUL!NA (sobtadament, en veu alta). - No,

espera-t I Jo "també tinc .:or, també puc
parlar! Fill meu! Què fas? Què·t proposes?
A qui has consultat?

TACIANA.-Es terr¡blel Com una serra oscada.
(A !a mat·e.) M'esqueixes l'ànima, la carn.

I AKULINA. - La teva mare es una serra? La
teva mare?

BEZSEMENOFF. - Espera·t, tu 1 Es ell que ...
Deixa-l que'ns digui ...

ELENA (an en Pere} • ...:....Ja n'hi ha proul No
puc aguantar més: me'n vaig.
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PERE. -Quedeu-vos, per favor I Ara'ns expli
carem.

ELENA. - No, això es un manicomi I Es...
TETEREFF.- Elena Nicolaievna, aneu-vas-en!

Engegueu-los tots al diable I
BEZSEMENOFF••- Vós, senyor meU I Vós...
TACIANA. - S'acabarà això? Pere. vés-te'n I
PERE (quasi cridant). - Pare, miral Mare,

mireu la meva promesa I
(Una pausa. Tots mü'en an en Per'e. Des~

prés i'Alï.ulina bat les mans i mira,
espantada, al seu marit. En Bq.seme·
no!f, com si /'haguessin empès, f1' un
moviment endarrera amb tot ei seu cos
i deixa caure" cap. La Taciana, fent un
sospir pesat, se'n va lentament, amb els
braços caiguts, cap al costat del piano.)

TETEREFF (a mitja veu).-I que bé ha sabut
escullir el momentl

PERTCHIKHINE (avançant-se) Vaja, ja està I
Mireu's·els: tots peguen la volada! Eh,
nois, soniu de les gabies com els aucells
el dia de l'Anunciació.

ELENA (treient la seva mà d'entre la den Pere).
- Deixeu-mel No puc, no...

PERE (mormolant). - Tot es clar, ara. D'una
sola vegada...

BEZSEMENOFF. - I bé, fill meu, gracies per la
bona nova.

AKULINA (pIOt"ant J. - Estas perdut, Peret.
Però, qui es ella? Qui es per tu aquesta?

PERTCHIKHINE. - Ella? Qui es per en Pere?
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Què dius aral I ell, qui es, què val?
BEZSEMENoFF'a i'Elena, lentament ).-Gracies

a vós, també, senyora I Ja'l tenim perdut
del totl Encara hauria d'estudiar, i vós
ens-e l'heu ben arranjat I Lo cert es que jo
ja ho veia venir. (Amb dGlenteria.) Us
felicito per la presa 11 tu no tindras la meva
benedicció, Pere I Tu te l'has fet ben teu I
Ben robat, gata I

ELENA. - Ah, noI Ni una paraula més!
PERE. - Parel Que ets boig?
ELENA. - Espereu, doncs I Sí, es veritat I Sí,

soc jo qui us-e l'he pres, jo mateixa! Jo
mateixa he estat la primera en dir-li, en
proposar-li, el casament! Ho sentiu vós,
mussol, ho sentiu? Soc jo que us-e ¡'he
arrabassat d'entre vosaltres I Me fa pena de
veure-Il Vosaltres ('heu fastiguejat, cansat,
perquè sou com un rovell que's menja
l'ànima i no persones I El vostre amor no
fa més que perdre.11 Vosaltres us penseu...
Oh 1Ja ho sé, jai Us penseu que ho he fet
per mi? I bé! Penseu-vos lo que volgueu.
Ah I Si sabessi u com us detesto I

TACJANA. - Leoa I Leoa I Què dius?
PERE. - Anem-nos-en, Elena I
ELENA.. - I, perquè ho sapigueu, potser ni'ns

casarem. Esteu contents. si? No tingueu
por per això; jo viuré amb ell, així, senzi·
llament, sense casar-nos; però a vosaltres
no, no us el tornaré I NoI Ja nO'1 tortura
reu més I Ja no tornarà més a casa vostra I
Mai mes I Mai més I Mai més I
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TETRRRFF.-Molt bé! Bravo l'er la dòna!
AKUl.INA.-Ah, amics meusl Pare: que es

això? Pare...
PERE (empenyent a l'Elena cap a la pórta).-

Va... Aneu, sortiu. ,
(L'Elena se'n va emportant-se'n an en Pel·e.)

BEzsEMENoFF (mirant al seu voltant esma-per~

dut, impotent).-Ahl I això goseu fer?
(Brusca»ze1Jt, en veu alta i molt viu.) Crideu
a ¡'inspector de policial (Patej.mt.) Que
se'n vagi de casa! Demà mateix I Ah! La ...

TACIANA. - Papà I Què fas?
PERTCHIKHINE (admirat, sensecompendre re).

Vassi1i Vassilievitch I Amic! Què tens? Per
què crides? Encara hauries d·alegrar~te·n.

TACIANA (acostant-se al seu pare J. - Escolta ...
BEZSEMENOFF. -Ah! Tu? Encara ets aquí?

Per què no te'n vas tu i tot? Vés, No tens
ningú amb qui anar-te'n tu? Nosabs aont
anar? T'ha fallat el cop?
(La Taciana's llença de nou, vivament,

cap al costat del piano. L'Alwlina, esma·
perduda í llastimosa, corre cap an ella.)

PERTCHíKHJNE. - Vassili, no hi pensis més.
Reflexiona una mica. En Pere no estudiarà
més ... Quina necessitat? (En Be~semenolJ,

estupidament, mira la cara de,¡ Pertchi
khine i mou el cap.) Prou bé que podrà
viure sense una carrera! Tu has arreconat
diners. Ella es d'allò més bonica, i tu ·vés
cridant, vés fent soroll. No siguis extrany:
asserena-t, homei

#
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(En Tete"eff esc/ata a riw"e.)
AK.ULINA (piorant:. - Tots ens han deixat!

Tots ens han abandonat I
BEZSEMENOFF (mirant al seu voltant). - Calla,

cal)a I Ja tornaran, sinó que no gosen I
Aont aniran? (An en Tetered.) De gui't
mofes tu, aquí? Tu! Mal llampI Diablel
Fóra de casa 1 Demà mateix I TOLS plegals
no sou més que una colla...

PERTCHIKHINE. - Vassili Vassi1ievitch I
BKZSEMENOFF. - Enrera I Miserable vagabon I
AKULINA. - Taoia I Tanieta estimada I Pobra,

desgraciada filial Què serà de nosaltres?
BEZSEMENOFF.-Tu, noia, ho sabies tot. Ho

sabies tot, però callaves. Un complot con
tra'l pare ... (S'atura com si de sobte a/gwla
cosa i¡ fes por.) Creus tu que no la deixarà
ao aquesta miserable de dòna? Casar~se

amb una depravada, el meu filll Maleítsl
Desgraciats I Llicenciosos I

TACIANA. - Deixeu-mel No·m feu sentir odi
per vosal tres.

AKULINA. - Filleta I Desgraciada I Estem tots
cansats, avorrits. I per què, filla meva?

BHZSI!:MENOFF. - Qui'o té la culpa de tot? En
Nil, sempre ell, J'aixelabrat, el foll. Ell ha
perdut el nostre fill ... La meva filla sofreix
per ell! (Havent-se adonat den Tetere1J que
està davant l'armari.) l tu, perdut, què?
Què fas aquí? Fòra de casal

PERTCHIKHINE. - Vassili I Què t'ha fet aquest?
Te tornes boig, boig del tot. Vine I
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TETEREFF (tranquil), - No cridis, vell, 00

cridis I No cooseguiras fugir de la monta
Dya que cau sobre" teu cap. No tinguis
por: el teu fill tornarà.

BEZSEME:NOFF (vivament .-Com ho sabs tu?
TETEREFF. - No s'allunyarà de tu, no, Es per

un mOment no més que ha pujat a dalt,
i encara li han fet pujar per força. Ja
tornarà a baixar. Quan tu moris, remon
tarà aquest estable, cambiarà'ls mobles de
lloc i farà una vida tranqui1a, prudenta i
comada com la teva.

PERTCHIKHINE (an en Be:{semeno.ff). - No ho
veus? Es extrany I Furióst Aqui tens un
home que't vol bé i·t diu bones paraules
per calmar-te, i tu encara ·1'escandaHtzesl
El meu germà Terenty es prudent.

TETEREFF. - Haurà cambiat el mobiliari de
lloc i viurà amb la conciencia satisfeta,
com si hagués complert perfectament el seu
dever amb la vida i amb els homes, Doncs
ell es com tu ...

PERTCHIKHlNE. - Com dugues gotes d'aigua!
TETEREFF. - Completament com tu: covard

i bestia.
PERTCHIKHINE. - A veure què dius, ara?
BEZSEàIENOFF. - Parla, però no insultis, tu.
TETEREFF. -I serà cobdiciós com tu, i com

tu tindrà confiança en si mateix i no tin
drà entranyes, (Ell Per·tchikhine, admirat,
mira als ulls den TetereJl, no comprenent
si aquest vol consolar- el vell o si l'insulta.
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La cara den Bel.semenoff expressa gran
perplexitat, però les paraules den Tatet'e/f
i'int~ressen.) I. amb tot això, serà tant des
graciat com ara ho ets tu. La vida avan
ça, company. Qui no la segueix d'aprop
resta sol.

PEkTCHIKHINE. - El sents? Tot va d'allò més
bé. I tu t'enfades encara I

BEZSEMENOFF. - Fòra d'aquí, tu I
TETEREFF. -I no se li tindran tampoc gai

res contemplacions, al teu fill llastimós i
miserable, i se li cantaran les veritats com
jo te les canto a tu. Per què has viscut?
Què has fet de bo? I ell, com tu, en aquest
moment, no contestarà re.

BEZSEMENOFF.-Sí. Tu sempre parles així,
Sabs engegar paraules molt boniques.
Però, què hi ha dins de la teva ànima?
No m'inspires gens de confiança, no. I, de
totes maneres, fuig de casa meva! Ja'n tinc
prou I He tingut massa paciencia per vos
altres I Tu també has fet fer molt contra mi.

TETEREFF.-Ah I Si fos jo rai I Però, no, no soc
jo (Se'n va.)

BEZSEMENOFF (movent el cap). - I bé I Si hem
de sofrir més encara, sofrim I Sabrem tenir
paciencia. He sabut sofrir tota la meva
vida. Sabrem sofrir encara (Se-n pa a Ja
seva habitació.)

AX.ULINA (corrent cap al seu marit). - Parel
Noi 1 I els nostres fills? Per què'ns han
maltractat tant crudelment?
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(Se-n va a la seva habitació._ En Pertchi
khine resta dret al mig de .l'escena iJ

perplexeJ fa l'ullet. La Taciana, asse·
guda a la cadira de davant del piano,
mira al seu pollant amb els ulls molt
oberts. A la cambra dels pells se sent el
murmuri d'una conversa.)

PERTCHJKHINE. - Tanial Tania I (La Taciana
se'l mira, però no respon.) Per què ha sigut
tot això? Per què, que 'Is uns han fugit
i els altres ploren? Eh? (Se mira a la
T aciana tot sospirant.) Que són extranys I
(Mira a la porta que condueix a la cambra
dels vel/s, i després se dirigeix a l'avant-sala
movent el cap.) Cal anar a veure an en
Terenty. Que són extranysl
(La Taciana, corbant-se lentamentJ s'apoia

amb els col~es al teclat, Un sò fort i
desordenat de varies cordes s'extén i
mor.)

TELÓ
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