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PERSONES

SIll. JOHN PLUGENET.

EL SENYOR WILMORE, primer hisendat de
Weybury.

Lf..EONART WILMORE, el seu fill.
EL SENYOR V¡VEASH. advocat i administrador

de l'hisenda dels WiJmore.
EL REVERENT EVERART DAUBENY, rector de

Weybury.
EL DOCTOR BLANEY.

EL REVERENT EDGAR LINNELL, vicari de Wey~

bury.
GOODYER, criat dels Wilmore.
LA SENYORA WILMORE. .

HELENA PLUGENET.

LA SENYORA LINNELL.

LA SENYORA BLANET.

RAQUEL NEVE.

PATTY, minyona dels Linnell.

L'acci6 té l/oc al poble de Weybury (lngla
terra).

Epoca, actual.
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Aquesta obra va estrenar-se en llengua cata·
lana'l vespre delg de Jaoer de I gog, en el Teatre
Principal, amb el segünt repartiment:

Senyora Wi/more, D.a Maria Morera; Raquel
Neve, D.a. Marguerida Xirgu; Helena Plugen,et,
D.a Angela Balestroni; Senyora B/aney, D.a En
riqueta Guerra; Senyora Linnel/, D.a Pilar CaS·
tejón, Patty, D.a Gertrudis 'Palmada; Reverent
Edgard Linne/l, D. Enric Gimenez j Senyor Vi
)leash, D. Enric Guiiart; Lleonart Wi/more, don
Manuel Ballart j Sir John Plugenet, D. Enric
Vinyals; Reperent E1Jerart Daubeny, D. Ferran

,Bozzoj Senyor Wilmore, D. Pascassi Mas;
Doctor B/aney, D. Joan Mu n t; Goodyer, don
Josep Roca.

Director, D. Enric Gimenez.



• ACTE PRIMER

Sala de confiança de la senyora Wi/more, en /a
seva casa pairal de Weybury. Habitació alegra i
ben amoblada, d'una antiga casa de cari~p inglesa.
Porla al fons. Un gran sojà a fesquerra de la por·
ta. Un balc6 a l'esquerra que dóna al jardi. Piano
aprop del balcó. Porta a la dreta. Antiga xeme·
neia, encesa. Silló apropde/a xemeneia. Taula, ca·
liires, alfombra; llums e[ectrics, apagats. Són les
quatre de la tarda d'un dia de tardor.

A fa/çar-se'l teló /a senyora Wilmore està asse·
guda vora la taula, parlant amb /a senyora Lin
neU, que està dreta al davant d'ella. La primera es
una senyora de 45 anys, ben conser1Jada, ben pesti·
da, amb cert atractiu en sa expressió i maneres. La
segona, una dòna jove, alegra, simpatica. Va molt
nèta, però pestida modestament.

SENYORA WILMORE. - An el meu marit el té
molt contrariat la conducta del senyor
Linnell, cregui.m.

SENYORA LINNELL. - Si que'm sab greu.
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SENYORA WILMORE. - Filla meva, deu fer cosa
d"un any que'l seu marit es vicari de Wey...
bury, i durant tot aquest temps pot ben dir
se que de Ja parroquia nO'nS han vingut
més que disgustos.

SENYORA LJNNELL.~S·havien de reformar tan
tes coses I

SENYORA.WILMOIt.E. - Es clar que si. I toti
sabem apreciar la constancia i el valor que
suposa" voler empendre certes reformes.
Però quan tot això's converteix en moles
tia, ja com pendrà que aleshores...

SENYORA LINNELL. - Què vol dir?
SENypRA WILMORE. - Vui dir que mai sabem

quina nova reforma porta de cap. I això
molesta, francament 1

SENYORA LINNELL. - El meu marit no més ha
reformat lo necessari: re més.

SENYOa,,( WILMOR.E. - Han de pensar una roí
ca més en que tenen dos fills, i en que-I
benefici es magre.

SENYORA LINNELL. - Cent vint lliures cada
any.

SENYORA WILMORE. -I vostè's pensa que amb
això un ja'S pot permetre' I luxe de fer i
desfer les coses? Cregui-m, vagi4 se'n a
casa seva i provi de convèncer el seu marit
que's deixi de reformes que no tenen cap
fi practico Es un luxe una mica car, per
un home de la seva posició, aquest deliri
de voler reformar-ho tot!

SENYORA LINNELL. -Ja l'hi diré.
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SENYORA WILMORE. - 1... una altra cosa: ara
que al senyor Daubeny "se ¡'indica per
degà de Gilminster. ..

(Entra en Goodyer, el criat.)
GOODYER (anunciant J. - El senyor Viveash.

(Entra'l senyor Viveash, un home genial. astut¡
d'uns 50 anys. Cara intelif?ent, c¡nica, amb
cert aire de bon home. Ses maneres, modo
de vestir i cultura, són superiors a les d'un
advocat de poble.) •

V¡VEASH (saludant amb molta amabilitat /a
senyora Wilmore). - Com anem?

SENYORA WILMORE (encaixant).-Que tal?
VIVEASH (a la senyora Linne/l). -1 vostè com

segueix?
SENYORA LINNELL. - Per ara molt bé. I vostè?
VIVEASH. - I el seu marit? Ja deu portar de

cap alguna nova entremaliadura, eh?
SENYORA LINNELL. - Entremaliadura?
VrvEAsH. -Si'l seu marit va seguint per aquest

camí, en progressió ascendent, lo que es
als pobres pecadors com jo se 'ns farà im
possible la vida en aquestes terres.

SENYORA WILMORE (a la senyora LinnelJ).~

Ho sent?
SENYORA LINNELL. -Ja ho he sentit, ja.
SENYORA WILMORE.- Doncs ja ho sab. Fins a

més veure. (Allargant.li la mà.)
(La senyora Linnell se'n va. En Vil'eash s'acos·

ta amb molta franquesa a la senyora WiI
more. Se veu que. ademés de l'advocat, es an·
tic amic de la casa.)
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VIVEASH. - Que han sapigut res del baró?
SENYORA WILMORE. - Sí: hem rebut un ca

blegrama de Sueç. Arribarà la setmana
entrant. I com que se n'ha de tornar a la
India abans de Nadal, en L1eonart i l'HeJe
na's casaran aixi que sigui aquí.

VIVEASH. - Molt ben pensat. Divinament I
Mai n'he sigut partidari, jo, de prometatges
llargs. I la qüestió del nom com està?

SENY·ORA WIi.,MORE. - El baró' insisteix en
que'l meu fiJI prengui'l nom dels Pluge~

net, així que's casi.
VJVEASH, -Si's té en compte la manera real

ment esplendida amb que'ls Plugenet
s'han portat, tant amb ell com amb vostès,
no'ro sembla pas una gran exigencia.

SENYORA WILMORE~ - Es clar que no, Però 'I
meu fill es el meu fiJi, el meu unie fiJI, i
deixar de portar el nom del seu pare, fran
cament, es denigrant. Però, què hi farem I
Allà hi ha molts diners J Són nobles I I no
li anirà pas malament, al meu fiJI, el titol
de baró.

VJVEASH. - Al contrari I
SENYOFA WILMORE. - Quan Sir John se'n va

haver d'anar a Ja lndia, va veure-s precisat
a deixar l'Helena a càrrec d'algú. I com
que jo era una de les amigues més anti~

gues...
VIVEASH. - No la podia pas deixar en millors

mansl
SENYORA WILMORE, - En Lleonart era a mon-
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tanya, a les obres de construcció del ferro·
carril. Quan va tornar, va succeir lo que
era natural que succeís: en L1eonart va
enamorar-se de l'Helena i l'Helena va ena~

morar-se den Lleonart.
VIVEASH. - Es clar! Re més natural, natura·

lissim, i sobre tot altament satisfactori per
tothom. I ara deixim dir 10 de sempre;
vostè té un talent extraordinari. Permeti-m
que li faci'l degut acatament.

SENYORA WILMORE. - Vostè'm té en mal con
cepte. Vol suposar, amb lo que diu, que jo
hi tinc la mà trencada en fer casaments i ...

VIVEA.SH. -No, perquè totes les bones mares li
tenen la mà trencada en aquesta mena
d'assumptes.

SENYORA WILMORE. - En el cas de que par
lem,li asseguro que tot ha sigut pura ca
sualitat, Ha sortit així perquè sí, i tots ens
en hem de donar m utuament l'enhorabona.
Ai, Déu meu! Quan jo penso que sis mesos
enrera no teniem allò que sc'n diu ni un
penic, carregats d'hipoteques, en L1eonaTt
treballant d~enginyer. amb unes quantes
centes lliures de sou a ¡'any, sense perve
nir. sense re I I pensar que ara...

VIVEASH. - Sí: el cambi no ha pogut ser més
sobtat. Hem tornat tots de mort a vida.
No sah pas vostè lo que'fi va costar reno-
var les hipoteques. .

SENYORA WJLMORE. - Però, ho ha conseguit a
la fi?
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VIVEASH. -Sacrificant un bon trocet de la
meva proprietat particular, però ho he con
seguit.

SENYORA WILMORB. - Oh! Que n'es de bo
vostè!

VIVEASH. -Adetpés, com que l'administrador
de can Plugenet ja es un xic vell, espe
ro que, quan se mori, vostès ja'm recoma
naran arn b tota eficacia al baró L.

SENYORA WILMORE. - Ja ho crec, senyor Vi
veashl No caldria sinól
(Entren l'He/ena i enLleonart. Ella es alta, pri·

ma, d'aire distingit, d'uns vint anys, som
niadora, espiritual. E// es un tipu d'inglès
corrent, d'uns vinticinc anys. Vénen tots dos
vestits de carrer.)

VIVEASH (encaixant). - Com estan?
HELENA. -Que tal?
VIVEAsH.-Amic Lleonart(
LLEoNART.-Què diu de nou el senyor Vi..

veash?
VIVEASH. - Quan tinguin mitja horeta per

escoltar·me...
HELENA. - Ah I Per la qüestió dels capitols

matrimonials?
VIVEASH. -Ai.xò mateix.
HELENA. - Faci-ho tot tal com desitgi eó

L1eonart. Per la meva part no més li encar
rego una c1ausula que digui que'I jardí..
neL que hi ha en un reconet de la meva
ànima'm pertany tant sols a mí, exclu
sivament. Sempre meu i sempre lliure!
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VIVEASH.-A mi'm sembla que aquest reco
net de que vostè parla s'ha de guardar pet
senyor rector.

HELENA. - No, de cap de les maneres!
VIVEASH. - Doncs pel vicari senyor Linnell,

en cas de que sigui'l seu director espiri
tual.

HELENA. - El senyor Linnell se'l' mereixe
ria més que un altre, perquè es un home
franc, ple de sinceritat.

VIVEASH, - Potser una mica massa I [ dic
això perquè està fent una veritable revo
lució en el poble. Jo no sé pas ont anirem
a parar!

HELENA.-AhJ No sé per què tothom li té
mania.

SENYORA WILMORE. - Helena, suposo que ja
deus haver mudat d'opinió respecte la for~

ma en que ha de celebrar-se'l casament.
HELENA. -No, senyora: el meu casament s'ha

de celebrar sense cap pompa. Vui casar-me
a la capella de casa meva i'm casarà 'I se
nyor Linnell.

SENYORA WILMORE. - l per què'l senyor Lin
nell?

HELENA. - Perquè es un sacerdot modest,
senzill i altament simpatic.

Sil:NYOIl:A WILMORE. - Que hi has parlat alguw

na vegada?
HELENA. -Sí, ahir vespre. Va prometre-ro

que'm casaria. (Gest de contrarietat de
la senyora Wi/more.) No s'enfadi, senyo-
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ra Wilmore. (Va a fer-li un petó.) El
meu casament es un dels majors acaD·
teixements de la meva historia, í per això
trobo que es molt natural que, en lo pos
sible, tot se faci a gust meu.

SENYORA WILMORE;""";" Es molt natural, filla
meva j molt natural; però jo 'm pensava...

HELENA.:'- Vostè's pensava que fóra una ce
r¡monia d'aquestes que esvaloten i fan
soroll; que se celebraria a Londres, ve
ritat? Ah' No, no. Què'n faria jo de les
meves pobres flors? Totes s'esfullarien!

SENYORAWILMORE. - De quines flors parles?
HELENA. - De les que jo cuido en el meujar

dine!.
LLEONART. - Un dia d'aquests vui anar-hi a

donar un tom per aquest jardinet.
HELENA. - No, encara no. Tampoc les veu

ries. (Mirant per la finestra.) Si vols
arribar al castell per veure la posta de
sol, no 'ns podem entretenir. Anem? (Se'n
va.)

LLEONART (a la seva mare, apart, amb pena.)
- Quina llastima que no sigui més bo de
lo que realment socI

SENYORA WILMORE (apart, al seujill).-Això
no vui que ho diguesJ I ara? Series capaç
de desfer el casament, per això no més?

LLE:ONART. - Es clar que noI L'estimo massal
Però confesso que es massa bona per mi.

SENYORA WILMORE. - Una mare no pot creu
re mai que al món pugui haver una dòna
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massa bona pel seu fill. Les mares sempre
somniem en princeses encantades per
nores. (Li haurà fet petons amb gran cari
nyo. En Lleonart se'n pa.) Quina mare
no estaria orgullosa d'un fill com aquest?
(A nant II la finestra i contemplant el seu
fill. Pausa.)

VIVEASH. - Un cop casat, ja nO'ns donark cap
més disgust.

SENYORA WILMORE. -Allò que se'n diu dis
gust, nO'ns en ha donat cap encara.

V¡VEASH. - Hm t
SENYORA WILMORE. - En Ueonart ha fet lo

mateix que'ls altres. Coses de joves: veli·
.qul.

VIVEASH. - Recordi-s quealguna vegada.,.
SENYORA WILMORE.-Bé, sí; però, a què ve

ara retreure tot això r Lo passat, passat I
V¡VEASH. - Té ra6. Ara com ara la nostra

missi6 es la de felicitar-nos mutualment
,per l'exit complet de la nostra comedieta.
Repic general de campanes anunciant la
boda als quatre vents I Festes populars,
balls, focs artificials i.. , teló I

SENYORA WILMORE. - Ni més ni menos. I
quan jo, a l'arribar el més entrant, vegi age
nollats al davant de ¡'altar en L1eanan
i l'Helena, ja'm semblark que he sortit
del pas més difici1 de tota la meva vida. I
aleshores a reposar i a viure feliços I

V¡VEA.SH. - S'equivoca, Carlota. Aleshores a
treballar nit i dia amb el fi de recobrar totes
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aquestes proprietats pcr en L1eonart. No li
sembla?

SENYORA WILMORE.-Vostè es un cinic, se
nyor Vi veash ~

(Entra en Goodyer, introduint el reverent Eve
rart Daubeny. Es ei rector. Home d'uns
seixanta anys, gras, placid, sempre a punt de
fer bacaines, tranquil i molt indulgent.)

GOODYER (anunciant).-EI senyor Daubeny!
DAUBENY (a Wilmore J. - Què diu de nou

aquesta senyora?
SENYORA WILMORE. - Per ara, que estic per-

fectament. I vostè, reverent?
DAUBENY. -Ahl El senyor Viveashl
VrvEAsH (encaixant, rient). - Que tal?
SENYORA WILMORE. - El senyor Viveash sem-

pre -\ mateixl Ja ho veu I RenyiMl, creg!1i-ml
DAUBENY. - Tant si se'n riu com si no se'n

riu, senyor Viveash; tant si creu com si
no creu cllla nostra religió; siga aquesta
per vostè bona o dolenta, nO'm negarà pas
que la base i fonament de tota la nostra
societat. .. Ah I I a proposit, senyora Wilmo
re: moltissimesgracies per aquell parell de
guatlles que ha tingut la bondat d'enviar
me. La meva dòna no hi veu d'alegria.
Hem decidit guardar-les pel dinar amb que
festejarem el meu ascens a degà. Si fos tant
amable per demanar al cuiner la manera
de guisar-les I

SENYORA WILMORE. - Amb molt gust I Això
rai I I quan ens deixa?
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DAUBENY. - D'aquí quinze dies. l, ja que par·
Iem d'això, el senyor WiJmore ja ha deci
dit la persona que m'ha de substituir?

SENYORA WILMORE. - Ho haviem mig pro
mèsan en Linnell, però...

DAUBENY. - Una mitja promesa no es mai un
compromís. Ja tremolo no més de pen
sar que aquesta pobra parroquia hagi de
quedar en mans d'aquest jove taot toçut i
tant exclusivista I
(Entra'l senyor Wilmore. Va 'Pestit «e caça

dor. Es aU, impetuós, superficial, de caraeter
"adable. Tipu de l'home moral, amb tots els
defectes de la S8pa cla.sse. Compareixpelfons,
cansat i malhumorat. Entrega l'escopeta, el
barret i el sarr6 an en Goodyer.)

WILMORE. -Ah! Escolta, Goodyer: fes anar
desseguida a casa del senyor Linnel1, dient·
li que l'haig de veure de precís, ara ma·
teix. Apa I Depressa I Que vingui dessegui
da I Ah I Que tal, Viveash? Com va això,
Daubeoy? ... M~leït sigui'l moment que...
Jo no sé pas ant anirem a parar I

DAUBENY. - Estic segur que'l nostre bon
amic el vicari Edgard Linnell ja n'ha fet
alguna altra de les seves.

WILMORE. - I no s'equivoca I I que es de les
més grosses I Què'ls sembla? La tabernot.
del «Lleó Blau» s'ha de tirar a terra per
fer-hi una cerveseria i un casino d'esbarjo
pels obrers. I el nostre deliciós senyor Lin
nell s'ha convertit, tot de sobte, en defen·

2
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sor del projecte I Què me· o diuen? Com
que l'idea ha sortit del seu cap I

SENYORA. WrLMORE. - El «Lleó Blau» sempre
ha estat un cau de borratxos i de gentota
de mal viure. Si al menos l'hagués volgut
convertir en un cafè decentl Però aixi es
pitjor el remei que la malaltia I

WlLMORE. - No veus que en Pelly el vol per
plantar-hi una cerveseria I I, naturalment,
no li convé un cafè a la moderna en el
mateix districte, per la senzilla raó que
la competencia fóra terrible i el portaria a
la completa ruïna de la seva industria. En
Pelly m'ha dit, clar i nèt, que si no prohi
beixo d'una manera terminant que en
LinneIl porti a cap el seu projecte, farà tot
lo possible perquè en L1eonart sigui derro
tat en les vinentes eleccions en el districte
Gilmirister. Què li sembla, Viveash?

VIVEAsH.-Que realment es una temeritat
presentar-se per Gilminster sense comptar
amb els vots den Pelly.

WILMORE.-Ho veu? Què he dit jo? Ho
veuen en quin conflicte·m posa aquest ho
menot? El meu fill no pot servir a la seva
patria, desde'l parlament, perquè al meu
vicari ... - bé: al meu vicari precisament,
no, - perquè al nostre vicari li ha donat la
gana de posar la proa a l'amo d'una cerve
seria que té molta influencia politica. e

(Entra en Goodyer, introduint la senyora
Blaney, muller del metge del poble. Quaran-
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ta-cinc anys. Dòna ambigua, beata, agre de
naixença, posat melangiós i resignat. Vesteix
a l'islil provincià molt accentuat. Les seves
maneres, to i modo de pensar, tamb¿ molt
provincianes.)

GOODYER (anunciant). - La senyora Blaney.
(Se'nva)

SENYORA WILMORE. -Com està?
SENYORA BLANEY (encaixant). - Bé, i vostè?

Que tal, senyor Wílmore? I vostè, senyor
Viveash? Ohl El senyor Daubenyl Ja
m'ho han dit a la rectoria que vostè era
aquí, ja.

DAUBENY. -No hi deu pas haver res de nou,
me sembla.

SENYORA BLANEY.-Sí. Encara que ja fa tres.
setmanes que va succeir, sempre es nou.

DAUBENy.-Quèi"

SENYORA BLANEY. - Lo de la Sarah.

DAUBENY.-Ahl Sí, sí. Té molta raó. Pobra
noial

V¡VEASH. - Diuen que es una noia molt macal
SENYORA BLANEY. - Sí, però molt desgracia

da, pobreta I Jo no sé per què les criatures
han d'anar a raure a mans d'una donota
com aquella! I tantes que n'hi ha la qual
conducta i respectabilitat les fan dignes de
tots els merits davant de la Providencia,
i aquestes mai ne tenen capI

DAUBENY. - Sí. Realment es incomprensible.
VIVEASH. - Però aq uesta noia encara no ha

dit qui era ell.
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SENYORA BLANEY. - Sí: ja ho ha confessat qui
es el responsable.

WILMORE. - I es... ?
SENYORA BLà.NEY. - Ja'm sab greu l'haver de

dir que precisament es un deis seus arren~

dataris.
WILMORE.-No pot ser! Impossible! Després

de l'escarment que vaig fer l'hivern passat
amb en Pere, estic segur que cap dels
meus subordinats...

SENYORA WU.MORE. - Com se diu, senyora
Blaney? Com se diu?

SENYORA BLANEY. - Guillem Sheldrake.
SENYORA WJLMoRE.-Si que ho sentol
SENYORA BLANEY. - I jo també, ho pot ben

creurel Un jove tant formal, tant modós!
Quan passava pel meu costat, sempre's
treia -, barret, amb aquella amabilitat, amb
aquella senzillesa i amb aquella mitja ria
lla bondadosa! ¿Què ho deu fec, senyor
Daubeny, que com més series i respecta
bles són les persones, amb més facilitat
cauen en la temptació, eh?

DAUBENY. - Què li diré jo, ara? Es així, des~

graciadament. La proporció es molt més
grossa de lo que hauria de ser. (Creua les
mans damunt del pentre i dóna poltes amb
els dos dits grossos de les mans). Però, vagi.
ho a impedir!

SENYORA BLANEy,-Moltes vegades, meditant a
soles, jo'm pregunto: «Si 'ls bons se tornen
dolents, de qui 'ns podrem fiar, veiam?»
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DAUBENY (ensonyat, maquinalment). -De qui,
veiam?'

SENYORA BLANKY. -I jo mateixa·m contesto:
«De ningú». Veli-aquí I

DAUBENY. - Ui I Tant com de ningú... Això
ja es ser molt exigent.

SENYO~A BLANKY. -I no se'n pot ser d'exi·
gent. Parlant del cas den Guillem amb el
senyor Linnell...

WILMORE.- Amb en UnneU? Però, que tam·
bé ho sah això en Unnell?'

SENYORA BLANEY. - Sí. En Guillem li hacon~
fessat tot; i en Linnell es d'opinió que en
Guillem no s'hi ha de casar amb la Sarah.

WILMORE. - Què?'
SENYORA BLANEY. - Aquesta es l'opinió del

senyor Linnel1.
WILMORE. - La seva opinió? Ho ha sentit,

Daubeny? S'ha fet càrrec de la manera de
pensar del seu vicari respecte al desè ma
nament? L'opinió den Linnelll Maleït siga!
Aquest diable de Linnell no es més que...

(Entra en Goodyer, anunciant.)

GOODYER.- El senyor Unnel1l (S'entorna.)
(Entra'l reverent Edgard Linnell pel fons. Es

un home palid, inteligenl, pju, però un ascetic
refinat. Uns trenta anys, donant l'impressi6
de l'home gastat pel molt estudi. Té·ls u/ls
brillants, enfonsats. Somriure bondad6s i
semblant reposat. Ordjnarjament la sepa peu
es dolça i les seves maneres correctes. Es molt
amable i té un gran domilJi de sl mateix.)



Henry Arthur lones

LINNELL (a la senyora Wilmore). -Senyora..•
SENYORA WILMORE (donant-li la mà, amb

certa fredor). - Déu lo guard, senyor
Linnell.
(En Linnell, després de saludaran en Daubeny i

a la senyora Blimey, s'acosta an en Wilmore,
que, dret, d6na mostres de gran indignaci6.)

LINNELL. - Que hi ha alguna novetat, senyor
Wilmore?

WILMORE. - He sapigut que en G~1Ïllem Shel..
drake li ha confessat la seva falta, i que
vostè li ha aconsellat que abandoni la seva
pobra victima.

LINNELL. - No, no es això. Se tracta d'un
assumpte una mica llarg d'explicar, i, la
veritat, m'estimaria més que no -I discutis
sim aquí.

WILMORE. - Es clar ! Però, veu?, precisament
es aquí, més que en cap altre 110c, ont jO'1
vui discutir.

SENYORA BLANEY.- Encara que' s tracti d'un
assumpte escandalós i desagradable, no
per això hem de deixar de complir el nos
tre dever.

LINNELL. - En Guillem està completament
empenedit.

WILMORE. - Empenedit? Mentida I Això es
mentida I

LINNELL. - La noia era una qualsevol, i va
ser ella la que'l va temptar.

DAUB&NY.-Ohl Ohl Oh! Vaja: això s[que,
francament ...
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LlNNELL. - Ell no li va prometre mai que s'hi
casaria. Perquè la noia es d'una classe jn~

ferior a la d'ell, per tots conceptes. Infe
rior en modals, en educació, en conducta,
en sentiments.

WILMORE. - Això són exageracions de vostè,
senyor meu. Paliatius que no van enlloc.

LINNELL. - En Guillem viu amb les seves
germanes. J per com passió an aquestes bo~

Des noies crec que es un dever de ccmcien.
cia l'evitar que uoa taca com aquesta em
bruti'l bon nom de la familia.

SENYORA BLANEY. - Però, què·o farem d'a
questa noia?

LINNELL. - Vostè, res.
SENYORA BLANEY. - S'ha de defensar la part

sagrada del matrimoni.
LINNELL. - Precisament d'això's tracta I
WILMORE.-Sí, i amb aquest intent apoia

vostè 'Jlprojecte descabellat de convertir el
«Lleó Blau» en un casino de treballadors,
que no serà més que un cau de vicis i de
males costums.

LJNNELL. - Un benefactor anonim ha entre
gat els diners per la fundació. I en lo que
toca a vicis i a males costums...

WILMORE. - Això ja vindrà després, no tin
gueu parI El diner, es natural, haurà sor~

tit d'algun dels nostres dissidents. No li
sembla, senyor Daubeny?

DAUBENY. - Ara vostè, sense voler, ofèn els
sentiments caritatius dels nostres enemics.
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WILMORE. - Ah I sr, té raó I Ja no hi pensava I
Justicia abans que tOll Però lo que jo li
puc assegurar es que en tota la meva vida
no he trobat sis enemics dels quals un se'n
pugui fiar. Me sembla que tinc raó.

LINNELL.-Sempre que, al parlar així, sepa
ri vostè la religió de la politiea.

SENYORA BLANEY. - La religió? Què diu ara?
LINNELL. - El nostre unic objecte es evitar

discussions i proporcionar als obrers di
versions honestes i cervesa pura.

WILMORE.-C.ervesa pura? Permeti-m. S'hi
considera pèrit vostè en qüestions de cer
vesa?

LINNEl.L.-JO, no, fill meu. No n'he begut
mai.

WILMORE. -Aleshores, què'n té que dir den
Pelly?

LINNItLL.-Jor Res.
WILMORE. - Com es que li fa tant. oposició,

doncs?
DAUBENY. -Permeti-m que li digui, Linnell,

que la seva actitut i la manera de portar
aquest assumpte'm ve molt de nou, i la
trobo-ja'm dispensarà l'expressió - d'ho
me de poc senderi. Recordi-s que"l senyor
Pelly es un dels principals suscriptors de
les nostres escoles, i si vol el local ...

WILMORE. - Ademés, contribueix a que les
inteligencies dels nens siguin més clares
apagant amb cervesa sana la set dels pares.

DAUBENY. - I ha de tenir ben present que
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vostè representa l'Iglesia. I que, obrant
de la manera que vostè obra, la posa en
cert antagonisme amb tothom.

LINNELI" - Això no es pas d'avui, senyor rec
tor. L'Iglesia sempre s'hi ha trobat amb
aquests antagonismes. I s'hi trobarbo sem
pre.

DAU BE NY. - Fins a cert punt, sL Però ha de
pensar que l'[glesia atravessa UllS temps
molt dificilsl L'Iglesia necessita avui més
que mai un home sà, completament sbo, un
veritable 1I.postol del cristianisme.

LINNELL. - He fet jo alguna cosa indigna d'un
cristià?

WILMoRE.-Ja va resultant dificil de fixar lo
que avui dia es digne o indigne d'un
bon cristià. Però lo que no té dubte es que
un vicari no ha de concitar odis entre'ls
feligresos. Això mai I

SENYORA BLANEY. - Els efectes d'aquest mal
exemple poden ser deplorables.

SENYORA WILMORE. - Suposo que no voldrà
pas allunyar el poble de l'Iglesia.

LINNELL. - No, senyora.
DAUBENY. - Doncs ho sembla. Com es que

vol encendre la guerra en· un poble tant
tranquíl i tant mansoi com aquest? Ehl
Per què?

WILMORE. -Això mateix dic jo. Per què,
veiam, per què? ( En Linnell calla. Pausa
llarga.) Ho veuen? No sab què contestar.
Fins aqul hem arribat, senyor UnueU. Si
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vol continuar de vicari al poble, faci-ro el
favor de posar dugues ratlles an en Pelly
manifestant-li que deixarà'l «Lleó Blau»
tal com està. M'entén?

LlNNELL (després d'mia pausa J. - Sí.
WILMORE. - En'Pel1y està molestadissim per

la seva actitut, i no té més remei que es
criure-li, disculpant-se.

LINNELL.-Com ha dit?
WILMORE. - He dit «disculpant-se.» Està ben

entès?
LINNELL. - Prou, prou. Dis-cul-pant-se I Està

bé.
WILMORE. - Ah I Tam bé'm farà'l favor de

veure, aquesta nit mateixa, an en Guillem,
per dir-li que vui, de totes passades, que
converteixi la Sarah en una dòna hon
rada.

LINNELL .' amb calma ironica J. - Per quin pro
cediment?

WILMORE (furiósJ.-Com s'entén, per quin
procediment? Pel bo, pellogic, per l'unicl
Per l'antic procediment del matrimoni,
del sagrat m~trimoni1El diumenge vinent
vui que'ls tirin le~primeresamonestacions.

LINNELL -I si refusa? I si no's vol casar?
WILMORE. -Aleshores el trauré de la finca

abans de quinze dies.
LlNNELL. - Sent com es el senyor Viveash

l'administrador de vostè, me sembla que,
per una comissió com aquesta, ell es molt
més indicat que no pas jo.



Els--Hipocrites

WILMORE. - No, senyor. Vui que hi vagi vos
tè, com a representant de la part moral de
la qüestió.

VIVEASH (que ha escoltat amb g,'a1! atenció ,I.

-I si hi anessim tots dos? Aixi jo podria,
com advocat, representar la part legal.
Eh?

WILMORE. -- Tot això m'es indiferent. Lo que
jo vui es que en Guillem se casi amb Ja
Sarah. A casa meva la moral es primer
que totl

( Entra en Goodyer per IQ porta de la dreta.. )
GOODYER. - El tè ja està servit,. senyora.
DAUBENY (alçant-se tot aixeribit). -Ah I
WILMORE. - Ara si que podré pendre'l tè amb

la conciencia ben nètal Anem, senyora
Blaney? (Mirant fixament an en Unnell
al sortir. Se'n J!a amb fa senyora Blaney.)

DAUBENY (a la senyora "",Vilmore J. - Suposo
que hi haurà pastes, com l'altre dia, eh?
Eren riquissimes I Ah I (Paladejant amb
golafreria.)

SENYORA WILMORE. - Si, senyor rector, si. Hi
haurà de tot.

DAUBENY. - L'amabilitat de vostès es exqui
sida. (Se'n va.)

SENYORA WILMORE.-Que no vol pendre una
taça de tè, senyor Unnell?

LlNNELL. - Moltes gracies, senyora. Si m'ho
permet, me quedaré aquL Haig d'escriure
Ja carta al senyor Pelly, disculpant-me.
Comprèn? (Amb tota intenció.)
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SENYORA WILMORE. - Faci, faci. Vostè mateix.
Aquí trobarà paper, tinta i ploma. Que ve,
Viveash? (Se'n va.)

VIVEASH. - Sí, senyora, sí. Ja vinc, ja.
(En Vipeashia segueix, però's detura en sent a

Ja porta. Se- tomba, mira an en Linnell, que
s'haurà quedat immobil al mig de la sala,
tranquil, però molt amargat en el fons. Se li
acosta i li dóna un copet a l'espatlla.)

VIVEASH. -Que li sabrà greu si li parlo amb
tota franquesa?

LINNELL. - AI contrari.
V¡VEAsH.-Me sembla que no va pas bé, se

nyor Unnel!. Recordi-s que té muller
dos fills.

LINNELL.- Què vol dir?
VIVEASH. - Vui dir que, si vostè vol, aqui pot

arribar-se a fer una posició brillant. M'en
tén? Deixi·1 dormir an aquest"poble, que
viu ensopit i aferrat a les velles costumsl
Deixi·l pasturar pels' camps de la nyonya
an aquest remat de totxos I Tanqui -ls ulls,
dongui-s un punt a la boca, i digui de tot
que sí al nostre bon amic l'omnipotent
senyor Wilmore. Cregui-m I

LINNELL. - No puc.
VIVEASH. - I per què?
LINNELL.-Abans de decidir-me a entrar en

el sacerdoci, vaig passar un quant temps
estudiant-me a mi mateix. Després de
dubtes terribles i de crisis espantoses, una
cosa clara, neta i ferma va presentar·se al
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davant meu. Ja 00 vaig dubtar més: vaig
consagrar~hi la vida. Sentint-me apostol
de la veritat, vaig resoldre tenir·fa per nor
ma de tots els meus actes i defensar·la
sempre, per sobre de tot. M'entén? Això
vaig pensar, això vaig decidir, i això es 10
que estic fent.

VIVEASH. - l, seguint aquest carni, aont vol
anar a parar?

LINNELL (amb somriure melangiós J. - Sinó al
cel, a guanyar-me'l respecte que un hom
se deu a si mateix.

VIVEASH. - Doncs a mi'm sembla qu"e aquest
carni no més el portarà a l'hospici, Lio"
nell. Cregui.m! Miri que jo li vui bé I
Vostè ja no es cap noi. Vostè es un home,
i un home de gran talent i de gran cultura.
Obri ·Is ulls a la realitat i a la raó j escam
pi una mirada al seu voltant i miri'l món
tal com es: el món ont vostè ha de viu
re; el món que ·ns ha de donar el nostre
pa de cada dia. Miri-s bé la societat. I
què es la societat? Una organisació que no
té més fonament que l'hipocresia. Pensi
que'ns passem la vitla traient-nos els dra
pets al sol els uns als altres, volent rentar
mig món els de l'altre mig, i fent bandera
de les nostres passions amb les miseries
dels altres. Civilisació vol dir corrupció.
Grati una mica l'escorxa del món civilisat
i no trobarà més que miseria moral. (En
Linnell fa un gest de protesta.; No dubti



30 Henry Arthur Jones

ni un moment d'això que li dic. Fa trenta

anys que soc advocat. Conec la vida i mi·
raeles de totes les families de la comarca.

Si's pogués alçar el sostre de cada casa, el
tornariem a tapar desseguida. Però, per

què tantan101estia r No ho hem trobat

així? Doncs deixem-ho estar. Això es un
poble encisador, pintoresc, nèt en aparien~

cia, modest i tranquil. Que vol dormir?
Que dormi I No sé per què l'hem de des

pertar, si així es feliç? Cregui-m a mi, i dei~
xi·s de tasques redemptores. Faci això que
jo li dic; i si d'aquí a tres mesos vostè no

es rector del poble i d'aqui tres anys degà
de Gilminsler, jo -01 deixo tallar el coll.

LINNELL. - Gracies, moltes gracies, sl"nyor
Viveash. M'estimo més anar a l'hospici.

VIVEASH (arronsant les espatlles). - Doncs, a
fe de Déu, jo li asseguro que hi anirà, si
tant s'hi empenya I

LINNELL (rapidamellt). - Dispensi-m. Estic
convençut que'ls seus consells són fills

d'un sincer afecte que vostè sent per mi.
Jo ja voldria seguir-los, però no puc: a mi

Déu m'ha fet d'altra manera. (En Viveash

li dóna una mirada de cap a peus i, arron

sant les espatlles, se'n :Va. Parlant tot sol,

tr'anquil i amb amargor.) Senyor Pelly,
vostè es un fabricant de cervesa molt ric, i
jo no soc més que un pobre capellà de
poble, Pcr això li haig de donar tota mena

d'explicacions. Vostè vol el «Lleó Blau»



Els fJipocrites 31

per treure·n proti t propri: jO'1 volia pels
meus pobres obrers. Per això vostè guanya,
rSomriu amb amargor, s'asseu para la taula

i's posa a escriure una C.1rta, Pausa. Entra
en Goodyer, introduint la Raquel, una se~
nyoreta d'uns pint anys, molt maca, però
amb aire modest i pen6s. Vesteix sentil/ament.
Aspecte de recul/iment, de delicadesa, mane
res fines i expressió inteligent. Porta un sa
quet de mà i un paraigua.)

GOODYER. - La senyora Wilmore, en aquest
moment, està prenent el tè,

RAQUEL. - Aquest dematí li he escrit una
carta, dient-li que vindria a fer~Jj una vi
sita.

GOODYER (acostant-li una cadira). - El nom
de vostè, senyoreta?

RAQUEL. - Raquel Neve.
GOODYER. - Li diré que vostè es aquí.

(Se'n va en Goodyer. Melltres parlava amb la
Raquel haurà encès l'electricitat. S'haurà
anat fent fosc lentament. El capvespre ca·
mença, entrant per la finestra les vermellors
de la posta de sol. En Linnell s'alça, se
tomba i saluda amb el cap a la Raquel. Torna
a asseure·s i segueix escrivint. La Raquel
obre'! saquet de mà, en treu una carta, hi
passa la vista itorna aficar·!a dins del saquet.)

RAQUEL.- Dispensi-m.
LINNELL (alçant-se). - Al contrari, senyoreta:

si en alguna cosa la puc servir...
RAQUEL, -Qui sabl Potser sí. Soc mestra de
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dibuix i vui veure la senyora Wi1more,
perquè com ella es una de les senyores
principals de la comarca...

LINNELL. - Ah I Ja.
RAQUEL. -Me penso que'm podrà recama·

nar. Crec quc-aqui no n'hi ha cap, de mes
tra de dibuix.

L1NNELL. -Aquí, no, però a Gilminster n'hi
han alguns. Que hi té alguna coneixença
vostè al poble?

RAQUEL. - No. (Bon xic emocionada.) Es a
dir, si. Coneixia una persona que vivia
molt aprop d'aquí.

(Entra en Goodyer.)
GOODYER. - La senyora surt desseguida.

(En Goodyer se n'entorna. Pausa.)
RAQUEL. - Gracies. (S',Jsseu.)
LlNNELL. - Deia que hi tenia un conegut,

vostè, per aquí?
RAQUEL. - Sí, però d'això ja fa molt temps.

Que'm podría indicar alguna casa de dis
peses de per aquí, que no fos gaire cara?
Perdoni-m si es moles tia.

LlNNELL. - Ben al contrari, senyoreta, vaig a
apuntar.li un pareil d'adresses.

RAQUEL. - Moltissimes gracies.
LINNELL (asseient.se pel' Ull momenl, i escrivint

les adresses). -Que no té pares, vostè?
RAQUEL. - La mare va morir fa dèu anys. El

pare es artista. Les coses no van anar tant
bé com un voldria, i com que l'any passat
va trobar una bona colocaci6 en una com-
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paoyia de ferro-carrils del Canadà com a
dibuixant d'indicadors i horaris, ara es
allà.

LJNNELL.-I l'ha deixada a vostè sola, sense
recursos?

RAQUEL. - No. Ja veurà: jo me n'havia d'anar
amb ell, però'm vaig voler quedar. .

LINNELL. -Amb alguns parents?
RAQUEL. - No.
LINNELL. - Amics?
RAQUEl.. - No'o tinc jo d'amics.
LINNELL. - No?
RAQUEL. - No. El meu pare i jo 'ns guanya~

vern la vida anant pels pobles pintant pai
satges. No teniem mai -ca.sa enlloc.

LINNELL (alçant-se i donant-li les adt'esses J.
-Aqul té tres adresses de cases de dis
peses.

RAQUEL.-:..Ai, Senyor I No's pot pas pensarel
que li agraeixo J

LINNELL (contemplant-la amb simpatia). -.Me
sem bla que vostè té alguna pena, senyore
ta. Que potser està malalta?

RAQUEL. - No. Ai, no I Si estic molt bé! AI
contrari.

LINNELL. - Està bé, senyoreta. No he dit res.
El meu nom es Edgard Lin nell. Soc el vi
cari d'aquest poble. Si jo o els de casa
meva la podem servir en res, ens estem
al carrer del Carril, a la vora mateix de
l'estació.

RAQUEL. - Gracies. L'hi estimo, No sab pas

3
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si la 'senyora Wilmore té alguna filia, a la
qual jo pogués ensenyar de dibuix?

LINNELL. - No. No més té un fill.

RAQUEL. -Ja deu ser massa gran, veritat?
LINNELL, - Per tenir mestre de dibuix, si. Se

casa -I mes e'mraul.

(Un espasme d'horror fa :vibrar de cap a peus a

la Raquel. Queda sense dir res una estona,
conseguint,. amb prous feines, dominar~se.

En Linnell va a la taula. Escriu el sobre de la

carta den Pel/y. La Raquel, tremo/ant i pali
dissima, treu la carta del saquet, s'aixeca i
se'n JlQ resolta cap a la porta del fons.)

LINNELL (alçant-se i corrent cap an ella, alar
mat). - Què té? Què li passa?

RAQUEL (dominant-se, amb gran esjorç).-No.
No es re. He pensat que potser ara la se·
nyoraWilmore no estaria per mi i...

(Entra la senyora Wilmore.)

LINNELL.-Aqui la té.
(Entra tam bé en Vi"eash.)

SENYORA WILMORE. - Es vostè la senyoreta
Raquel Neve?

RAQUEL. -Sí, senyora.
SENYORA WILMORE. - He rebut la seva carta.

I, si li haig de parlar francament, això de
donar lliçons de dibuix en aquest poble.;.

Però, què té? Que no's troba bé?

RAQUEL. - Jo~ Si, senyora.

(Haurlt tingut un lleuger cobriment de cor. La
senyora Wílmore, en LinnelJ i en Viveash la
contemplen amb gran atenció.)
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SENYORA WILMORE. - Deu haver arribat ara
mateix, i potser fa hores que no ha men
jat?

RAQUEL. - Sí: fa hores que no he pres re. Deu
ser això.

SENYORA WILMORE (IDeant un timbreJ. - Ara
li donaran alguna cosa.

RAQUEL. - Oh I No, senyora, no's molesti,
per mi. Si ja'm trobo millori

SENYORA WILMORE. - Però, criatura, si s'està
caient de debilitat I (Entra en Goodyer.)
Acompanyi la senyoreta, i que li servei·
xin una mica de carn freda i un tè ben
calent.

GOODYER. - Per aqui, senyoreta.
SENYORA WILMORE. - Però, com es que ha

vingut an aquest poble amb l'intent de
donar lliçons de dibuix?

RAQUEL. - Varen dir-me que vostè ...
VIVEASH. - Que porta cartes de recomanació?
SENYORA WILMORE. - Qui li ha donat el meu

nom? Bé, bé: ja 'o parlarem després. Vagi,
vagi a menjar alguna cosa, i torni aqul.
Veurem què's pot fer per vostè.

RAQUEL. - Gracies, senyora. :'Se'n pa amb en
Goodyer.)

SENYORA WILMORE. - Es simpatica i sembla
aixerida.

VIVEASH. - Una mica original, per això.
Abans de fer res per ella, me Sembla que'os
hauriem d'informar.

SENYORA WILMORE. - Es inutil: jo no puc fer
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res per ella. Li donaré una lliura esterlina
i que se'n vagi. Anem a acabar de pendre
el lè?

VIVEASH. - No: ja sab que mai ne prenc més

d'una taça. (En Linnell ha quedat immo·
bil, pensatiu~ enU1J cantó d'escena. La se
nyora Wilmore se'l mira, i, amb la mirada,
el senyala an en Viveash.) JO'm quedaré

aqu[ amb el senyor Unne!!. (La senyora
Wilmorese'n va. An en Linnell, ambsorna.)
Quan vostè vulgui, podem anar a adminis

trar an en Guillem, respectivament, la
dosis moral i legal que li han receptat.

LINNELL. - Jo no haig de dir-li re més de 10
que ja li he dit. .

V¡VEASH.-Si a vostè li sembla, jo tot sol
m'encarregaré de que en Guillem s'empassi

aquesta pit dora religiosa i juridica. Eh?

( A l'anar a sortir tots dos, entren l'Helena i en
Lleonart, deturant-los.)

HELENA. - Oh I Senyor Unnelll (Allargant-fi
la mà.) Com està?

LINNELL (encaixant).- I vostè, senyoreta?
HELENA. - He tingut noves del papà. Li vaig

escriure dient-li que vui que vostè'm casi.

LINNELi.. - Amb moltissim gust, si aquesta es
també la voluntat del senyor Wilmore.

LLEONART. -Ja ho crec, senyor Linnelll No

caldria sinó I Vostè sempre tant amable I
VIV:i:ASH. - Anem, Linnell?
LINNELL. - Anem.

(Saluden. Se'n va'n en Linnell i en Viveash.)
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LLEONART. - Me sembla que'l senyor Dau
ben)' hi farà mala carola, quan se n'en teri.

HEl.ENA. - No m'agradaria que'm casés el se
nyor Daubeny, francament. (Va al piano i
toca, durant L'escena, al¡;runs fragments,
sense)ixar-s'hi.) Ahl NoI Rebre la bene
dicciónupcial d'aquelles mans tant grosso·
tes... Tindria un no sé què de profà, no
t'ho sembla?

LLEONART.-No. El senyor Daubeny es un
capellà exemplar.

HELENA. - Ja n'he parlat amb la teva mamà
del nostre casament.

4EoNART.-Ahl Sí?
HELENA. - Me sembla que la teva mamà té

sobre aquest punt unes idees ben di feren
tes de les meves.

LLEONART. - Per què?
HELE:-.'A (alçant-se del piano J. - Potser et

papà va equivocar-se educant-me amb
idees tant puritanes. M'hauria d'haver fet
viure més en societat. La veritat es que
a mi no m'ha agradat mai. Sempre he dis
fru tat vivint lluny del gran món. Me sem
bla que si tu i jo poguessim viure aqui sem
pre, ens cuidariem de Ja nostra bona gent
i restaurariem a poc a poc l'antiga iglesia.

LLEoNART.-1 per què no ha de ser així?
HELENA. - Aq uesta fóra la meva vida ideall

Però, vols dir que a tu t'agradaria?
LLEONART.-No desitges que jo surti dipu

tat?
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HELENA. - Això vol dir viure a Londres, i

viure a Londres es imposar-se quasi l'obli·
gació de viure en societat. I viure en socie~

tat es fer sempre allò que volen els altres.
Desde que he tingut aquesta conversa amb

la teva mamà, que he començat a odiar la
vida.

LLEONA_RT. - Però, què t'ha dit la mamà?

HELENA. - Hem parlat de tu.

LLEONART.-Espero que no't deu haver par~

lat malament de mi, eh?
HELENA. - De lo que m'ha dit, no. Ara, de lo

que s'ha callat, potser sí.
LLEONART. - Com a bona mare que es, me

deu haver alabat.
HELENA. - Això m'ha semblat: que t'alabava

molt. Precisament això es lo que m'ha fet
pensar. que, si tant i tant t'alabava, era
que... Però, jo t'estimo tantl Tu ja ho
sabsl Jo mai t'he amagat re: ni de la
meva manera de ser, ni de la meva vida:
soc tal com me veus. Però, en cambi. tu ...

LLEONART.-Que dubtes de mi, potser?

HELENA. - No dubto. (Apassionadament.)

T'estimo massa per dubtar de tu. Però vui

que'm juris que cap altra dòna ha d'inter
posar-se mai entre tu i jo. (Ell tracta de

besar-la, però ella l¡fuig. Desde lluny:) No

vols jurar~ho? (Pausa) Que véns a pen
drdlè? (Amb fredor.)

LLEONART. - Si. Deixa-m dir dugues paraules
al criat. Vinc desseguida.
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(L'Helena Se'n va. Ell queda un moment tot sol,
vi:vament contrariat i trist. Se'n :va cap al
fons, però en arribant a la porta's troba amb
la Raquel, que en.tra.)

LLEoNART.,--_Raquel!
RAQUEL. - L1eonart!
LLEONART.-Oéu meul Tu aqu!?
RAQUEL. - Perdona·m. M'he vist obligada a

venir. ..
LLEONART.-Pst! Calla. Com es que no te·o

vas anar amb el teu pare?
RAQUEL. - No vaig gosar ...
LLEONART. - Que no vas gosar?
RAQUEL. -No ho endevines? No ho endevi

nes?
LLEONAR.T. - Raquel!
RAQUEL. - Acabo de saber que·t cases. Això

no es veritat I Eh que no?
LLEONART. - Sí. (Amb desesperació.) Ja·t vaig

dir que era impossible que la nostra amis
tat continués I

RAQUEL (amb amargor). -La nostra amistat?
LLEONART. - Se va acabar i ens vam despedir

per sempre I
RAQUEL. - Però'm vas prometre que 'ns tor

nariem a veure quan jo tornés a Inglaterra.
LLEONART.-Com es que no te'n vas anar

amb el teu pare? Ja sabs que era lo con
vingut I

RAQUEL. - El vapor va trigar a sortir. Vaig
començar a reflexionar, vaig començar a
ténir por... Vaig voler-me quedar fins a
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estar segura que... I, ara, n'estic segura,
Lleonaetl

LLEONAR.T. - Però, quan ens vam despedir,
ara fa tres mesos, no hi devia haver pas
res. perq uè...

RAQUEL. -Aleshores, no. He passat dies hor·
eibles, L1eonart I Eh que si, que·t casa·
ras amb mi, com me vas prometre?

LLEONART. -Aleshores era lliure: ara no ho
soc,

RAQUEL. - Mai m'ho havies dit.
LLEONART, - La darrera vegada quc' ns varem

veure, encara ho era.
RA.QUEL. - Però ja sabies que estaves a punt

de comprometre-t! Això no més ho has fet
per fugir de mi, no es veritat? Ara ja no't
recordes del que'm vas prometre, eh?
Vas enganyar-me covardament! Tot allò
que'fi deies era mentida! Totl

LLEONART.-No, no t'enganyava, Raquel!
T'ho juro! T'estimava moltl Però, molt I
I encara t'estimo I Però, ara com ara, es
impossible tot I Ja ho veus. Si 'ns volem
veure, haurà de ser d'amagat de tothom.
(Ella cau rendida en una cadira, plorant
amb desesperació. Pausa) Però, per què
has.vingulr Perquè no m'escrivies?

RAQUEL. -Com que'ro pensava que no eres
aqui, vaig tenir por que obrissin la carta.
Però aquest dematí he escrit... (Obre'l
saquet i treu la carta, ensenyant-la an en
Lleonart.)
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LLEONART. -Aont vius?
RAQUEL. - Fins ahir, a casa d'uns parents. He

vingut també aquí pensant trobar algu w

oes lliçons de dibuix. Si la teva mamà'm
volgués protegir una mica... Perquè, o
sinó, jo no sé pas què faré [

LLEONART (amb intenció), - Per ara no hi ha
por de res, eh?

RAQUEL.-No, per ara, no: fins a la primavera.
LLEONART. - Així, tenim temps.
RAQUEL.-Sí, però hi serem que no-ns en

adonarem. I, aleshores, què faré jo, pobra
de mi? (Plorosa.) No puc, no puc f Això
es horri ble I

LLEONART. - Raquel f Peel'amor de Déu f
No·t posis aixíl Pot venir algú, Raquel.
(Shi acosta, l'aconsola can-nyosament,
quan, de cop, s'obre la porta i entra la sew

nyora Wilmore, adonant-se de tot.)
SENYORA WILMORE. - Lleonard Que la COw

neixes an aquesta noia?
LLEONART (aclaparat). -Jo? S'.
SENYORA WILMORE (furiosa). - I permets que

vingui a casa nostra?
LLEONART (esclatant). - Mamàl Jo m'he por·

tat amb aquesta pobra noia com un home
sense cor I

SENYORA WILMORE. -Prou, Ueonartl Ara no
se'n parla d'això! (A la Raquel.) Faci-m
el favor de sortir immediatament d'aques
ta casa I

LLEONART.-Mamàl Aquesta noia no es el
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que tu·t penses I La seva uniea falta ha
sigut fiar-se de mi. Li vaig prometre'l
que no he complert. L'hem de protegir,
ho sents l

SENYORA WILMoRE.-Ja la protegirem. (A la
Raquel.) Ara'¡ que ha de fer es anarse'n
desseguida: hem d'evitar ¡'escaodol. (Anant
cap a la porta.)

LLEoNART.-Mamàl Pensa que DO es aD ella
sola a qui tu treus d'aquesta casa I (La se
nyam TvVilmore dóna una mirada terrible
al seufi/lJ com pressentillt el que vol dir.)
Pensa que també'n treus un altre!

SENYORA WILMORE.-Com?

LLEONART. - El nostre fill J
SÈNYORA WILMORE (furiosa J a la Raquel),

- Es veritat. això?
RAQUEL. - Sl, senyora j però no tingui por:

00 succeirà: abans me mataré I
SENYORA WILMORE (dominant la situació en

un moment).-Pstl Silenci. Vostè queda,
desde ara, baix Ja meva protecció. No tin
gui por de res. Veiam. (Mirant el seu re
llotge.) Té·j temps just per pendre'l tren
de les sis quinze, per Gilminster. Vagi a
l'hotel Regina. Al!à hi passarà la nit.
Demà al dematí la vindré a veure i mira
rem d'arreglar tot això. Ara, vagi~se·n.

RAQUEL. - Desseguida; però, i en Lleonart?
SENYORA WILMORK (rapidamell(:. - Sobre tot

que' I nom del meu fill no hi soni per res
en tot aquest assumpto. Prometi·m'hol
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RAQUEL. - L'hi prometo.
SENYORA W¡LMORE. - I no s'oblidi que, si

compleix la paraula, tindrà la meva pro·
tecció. M'ha ben entès?

RAQUEL. - Sí. L'estimo massa per DO fer tot
el que vostè vulgui I

SENYORA WJLMORE (enguniosa). - No's pot
perd re tem ps I

RAQUEL, -Adéu, L1eonart I Oh I No puc més!
No puc! (Arrencant eng,"an plor.)

SENYORA WILMORE. - Per l'amor de Déu I
Res d'escenes violentes, aquí. Vagi-se"n I
Demà ja 'ns veurem. -
(La Raquel s'haurà alçat j"S dirigeix cap a Ja

porta.)
LLEONART. - Me perdones, Raquel? (Ella, des

de lluny, li fa que si amb el cap.) Oh I
Mamà! Jo no puc conseotir que la Raquel
se'O vagi així de casa meva I (Fa un mo
viment per corre-hi.)

SENYORA WILMORE (interposant-se, impet"Ïo
sament). - L1eonart! Recorda-t que soc
la teva mare i el respecte que'm déus,
tant a mi com als altres! Deixa-m salvar-te
de les conseqOencies de les teves bogeries,
si puc! (Toca' I timbre. )
(Entren en Viveash i en Linne/l, venint dejòra.)

V¡VEASH. - Què li passa? Encara estan amb
això?

SENYORA Wri.MoAE. - No. Res de particular"
VIVEASH. - Millor. Ja tenim arreglat el casa

ment de la Sarah amb en Guillem.
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SENYORA WILMOllE. - Ah I Si? Que me n'ale
groi De manera que ja es assumpte com
pletament acabat i resolt? Molt bél
(Entra en Goodyer peljons i la senyora Blaney

per una lateral.)
SENYORA WILMOkE; "- Goodyer: acompanyi

aquesta senyoreta fins a l'estació.
GOODYER. - Molt bé diu, senyora.
SENYORA WILMORE (a la Raquel). -A l'hotel

Regina hi estarà molt bé. Es molt confor
table. Fins a demà, eh? (Li allarga la
mà. Encaixen.)

RAQUEL. - Fins a demà, senyora. (Va per
sortit'.)

LINNELL (al passat' la Raquel pet' aprop d'etili
diu). - Bona sort, senyoreta, i que des~

cansi.
RAQUEL. - Gracies. Passihobé. (Encaixen.

Se on va amb el cap baix, seguida den Goa
dyer.)

V¡VEASH. - De manera que vostè's queda amb
aquesta senyoreta?

SENYORA WILMORE. - Oh I No. Com que de
mà haig d'anar a Gilminster a comprar
alguna cosa, li he promès que l'aniria a
veure, per donar-li alguna recomanació.
Re més,

V¡VEASH. - Vagi amb molt compte amb
aquesta noial A mi m'ha cridat molt l'a·
tenció...

SENYORA WILMORE.-Què?

·V¡VEASH. - •••que sempre evitava de mirar.·me
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fita fit. He'observat que quan un hom mira
fixament, durant una bona estona, a una
persona, un s'adona de moltes coses. So
bre tot quan se tracta de mestres de dj·
buix, o de piano i d'institutrius, joves i
maques. Es un sistema que no falla, cre
gui-m! Si no li sostenen la mirada, i's
tornen vermelles i abaixen el cap... Penja
dal Ja no vui saber re més.

(Entra en Daub'eny seKuit den Wi/more.)
DAUBENY (a la senyora Wilmore).-Ques'ha

recordat de demanar al cuiner la manera
de guisar les guatlles?

SENYORA WILMORE. - Aquí ho té escrit (Li
d6na un paper.)

DAUBENY.-Ahl Ja, jaI Moltes gracies I (L'a
gafa, s'asseu, se posa les ulleres i llegeix
amb gran satisfacci6.)

WILMORE (an Limlell i en Viveash). -Què
diu en Guillem?

VIVEASH. - Tot està arreglat. Diumenge van
les primeres amonestacions.

WJLMORE. - Ah! Això ja es un bon xic satis
factori I

DAUBENY. - Molt satisfactori. (Plega,. amb
tot m;"ame1lt, el paper i se'l fica a la but·
xaca. )

WILMORE. - Així, doncs, Linnell, diumenge
vinent, ja té assumpte pel sermó. Pot parlar
d'aquest casament.

LINNELL. - Què?
WILMORE.-No li sembla, Daubeny?



46 Henry Arthur fones

DAUBENY.-Ja ho crecl Es molt bona idea",

WILMORE. - Ara si -I vol fer vostè, com a reC·

tor ...
DAUBENY• ......,.No. M'estimo més que'l faci en

Unne!\.
SENYORA BLANEY. -Ja es hora de que s'ioeu\·

quin idees de moralitat entr-e 'ls joves amb

exemples practics.

WILMORE. - j\ixí, quedem en que vostè,

LinueU, s'encarregarà de dir aD en Gui

llem i a la Sarah que no faltin, ni ells ni

les seves fami1ies, diumenge, al dematí, a

l'iglesia, eh?
LINNELL.-Què diu, ara? Vostè vol què amb

el meu sermó avergonyeixi, en pub1ic, aD

aquest parell de desgraciats? Ah t No I

Aixa mai I Això no m'ho demani, perquè

jo no ho puc fer això!

WILM.ORE (encarant-se amb en LinYJell, fu

riós). - Doncs, jo no sols li demano, sinó

que li exigeixo I Diu vostè que són desgra.

ciats? I que no la mereixen la desgracia

com a castic. per ventura? L'avergonyir.

los en plena iglesia, al davant de tot el po·

ble, es un bon exemple. I espero que aid

ho farà vostè, i que en aquells moments

representarà la meva actitut en aquest as·

sumpte, inspirada exclusivament en l'inte·

rès paternal que jo sento per tots els meus

arrendataris de terres. (Donant un cop de

punyal damunt de la taula.) I tam bé espe

ro que'ls farà compendre que, en aquests
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casos, léS meves idees són ben clares: en
els meus dominis no vui que s'hi jugui
amb la moral! M'entén? Aquest es el meu
unie punt de vista. Aqui ¡'home que s
permet seduir a una noia, sigui de la con
dició que's vulgui, no té més que un re·
mei: el matrimoni. (AfoJJiment de la se
nyora Wilmore i den Lleouart.J Està ben
entès, senyor Linne1\?

LINNELL. - Si, si, senyor vVilmore: perfecta~

ment entès I
(En Wi/more justifica /a sepa actitut amb ges·

tes i moviments. En Daubeny, en Vipeash i Ja
senyora Blaney li donen la ra6. L'engunia i
l'ira de /a senyora Wilmore no télimits, però
consegueix dominar-se i calla. En Lleonart
queda aclaparat. En Linnell, al mig de l'es
cena, sol, Jerè¡ confiat, resolt.)

TELÓ



ACTE SEGON

Saleta a casa del reverent Edgard Linnetl. Ha

bitació amoblada amb sen:r,illesa, en una vella casa

de lloguer. A l'esquerra, balcó que dóna al carrer.

A la dreta, xemeneia encesa. A I jons, dreta, porta
que dóna ~ una escaJa, que se suposa mena a les

habitacions del pis superior. D'aquesta escala se-n

:veuen els primers graons. Al fons també, però més

cap a l'esquerra, una porta que dóna a un passa

diç, i a l'altra banda del passadiç una altra porta
que dóna a l'escriptori del senyor Linnell. Quan

les dugues portes són obertes, com que's correspo
nen per ,,¡sua l, se veu l'interior de l'escriptori.

Aprop de Ja porta del fons, una finestra amb cor
tinetes vermelles recullides, deixant peure, a traJlés
dels vidres, el passadiç que va a ia porta dei car

rer, debiJment iiuminat per un iium de petroli,
penjat a ia paret. Un siiló aprop de ia xemeneia.

Al davant, una tauia. Una altra taula a l'esquerra

i algunes cadires al pollant. Quadros senJ{ills a les

parets, estampes, etc. Mobitiari modestissim l però

no lleig. L'aspecte general de l'ha·bitaci6 revela
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pobresa, però de cap de tesmaneres mat gust. ~,,'ón
les vuit det vespre del mateix dia de l'acte anterior.
¡Numinen l'escena dos quinqués de petroli, amb
panialleS' vermelles, colocats, l'un damunt de la
xemeneia i l'altre en una de les tautes. Damunt de
la taula de t'esquerra hi haurà una manta de piat·
ge, el paraigua i el saquet de mà que la Raquel
portava en l'acte anterior. A. l'alça~··se·l teló, la
PaUy ja enira~' la senyora Blaney. La Patiy es
la sirventa del senyor Linnell. Es una noia de
montanya, nèta, aixerida, portant el vestit prop";
de les pageses.

SENYORA. BLANEY. - Que encara es aquí '1 Oleu
marit?

PATTY. -Sí, senyora. Es a ¡'escriptori, amb el
senyor i Ja senyora. Estan embenant el peu
an aquesta pobra senyoreta. (Pausa.)

SENYORA BLANEY (anant fins a la porta del
passadiç i parant l'orella). - Com ha estat,
això?

PATTY.-Diu quebaixant l'escala de l'estació
ha relliscat i s'ha torçat el peu, de manera
que no pOl caminar.

SENYORA BLANEY. - I corn ha vingut a parar
aquí? .

PATTY. - Ja veurà: la senyora se n'anava
també a Gi1minster, i tot baixant l'escala
de ¡'estació ha vist caure la senyoreta de
que li parlo. Çom que l'estació es tant aprop
de casa, l'han portada aquí en el carret del
senyor Perry.

SENYORA BLANEY (escoltant altre copJ.-Sento

4
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la veu del senyor Linnell. Ara parla'l meu
marit. Però no puc entendre'! que diuen.

PATTY.-Ja'n fa de rabia, ja, quan una no
pot entendre'l que diuen, oi?

SENYORA BLANEY (acostant~se cap a la taula,
(. adonant~s¡~de la manta, del paraigua i
del saquet de mà, tafanejant-t'ho tol).
Això deu ser d'aquesta senyoreta. eh?

PATTY. - Sí, senyora.
SENYORA BLANEY. -Que es extrany! Aquesta

manta més aviat sembla d'home que de
dòoa.

PATTY. - Té raó, senyora: aquesta manta deu
ser d'home.

SENYORA BLANEY. - I el paraigua es ben
modest, eh?

PATTY (examt"nant·lo J. -I tall No deu valer
més que set xelins, si -ls vall

SENYORA BLANEY (agafant el saquet i contem 4

plant les inicials). - R. N... Suposo que
deu ser la mestra de dibuix que hi havia
a casa de la senyora Wilmore. ;,Obre'l
saquet, tafaneja lo que hi ha a dintre, i diu
rapidament.) Patty: digui al meu marit
que l'estic esperant, que ja es hora de sopar.

PATTy.-Molt bé diu, senyora_
(Se-n va,atravessa-lpassadiç i se la veu entrar

a l'escriptori. Així que ha desaparegut, la
senyora Rlaney treu una carta de dins del
saquet, dubta un mOment si l'obrirà o no, la
torna ajicar al saquet, i després, repensant-se,
la torna a treure, l'obre i la llegeix en veu
alta.)
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SENYORA BLANEY. -«Dimecres, al dematí ... »(Deixa de "clrir, i diu per sí mateixa.)Es a dir, avui. Escampa una mirada dedesconfiança al seu voltant i segueix lleginten alta veu.) «Soc a \Veybury. T'haig deveure de precís.»
(En aquest moment la porta de l'escriptoris'obre i apareix el doctM Blanel' parlantamb els de dintre, Es un home alt, de mitjaedat, que parta i gesticula amb exageració.La senyora B/aney fica desseguida ta cartaen et saquet. et deixa obert damunt de lataula, i se n'aparta.)

BLANEY (desde la porta de t'escriptori).So.bre tot descans absolut del peu. Queno's mogui del sofà. Cap excitació, repòsabsolut. Bona nil. (Avança i e'lt,·a enescena. seguit del senyo'· i la senyora LiuneU, que encara va vestida de carrer.) Noes més que una torta de peu. No es cosaalarmant ni que m'inspiri cap por. Hi hauna mica de temperatura, que podria degenerar en febre, tenint en compte l'estatd'excitació en que'S troba aquesta senyoreta. M'ha dit que a Londres vivia amb unsseus cosins. Me sembla que fóra prudentfer-Ja anar cap allà lo més aviat que's pugui.
LINNELL. -Avui es impossible: ja no hi hatren. I, ademés, havent-hi temperatura,podria ser perillós.
BLANEY.-Ahl Es clad Baix aquest punt devista, val més que no's mogui.
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SENYORA BLANEY.-Però, qui es aquesta noia?
Què hi ha vingut a fer a Weybury?

SENYORA LINNELL. - Té un aire tot senyoret.
SEt'YOIl:A BLANEY.-No se'n fii de l'aire de

les persones. N'hi ha tantes menes de
senyoretes, avui en dial A mi'm sembla
que tenint, com tenen vostès, dugues cria·
turcs tant propenses a agafar qualsevol
mal aire, no han d'esperar que aquesta
noia tingui una febre infecciosa, d'aquelles
que s'encomanen. Han de procurar que
se'n vagi com més aviat millor, creguin-mc.

SENYORA LINNELL.-El seu equipatge ja estava
facturat per Gilminster. (An en Linnell.)
A viso un cotxe per demà al dematí i me
l'emporto. Què·t sembla?

LINNELL. - I quan siguis a Gilminster, què'n
faras d'aquesta senyoreta?

SENYORA LINNELL. - L'acompanyaré al millor
hotel. Hi estarà molt més bé que no pas
agul. Perquè aquí haurà de pagar un bon
comte de metge, i com que no té medis...

BLANEY. - Es clar, nO'm sembla mal pensat.
LINNELL. - Per ara ja està bé aquí.
BLANEy.-Així, s'haurà d'anar a cal apotecari

per un calmant i unes fregues pel peu.
Com a aliment pendrà una mica de se
mala, res de carn, res d'estimulants. J per
beure, llet i carbonica. Sobre tot, cap
excitació. Repòs absolut. Naturalment, si
la temperatura pugés ... Però'm sembla
que no. (An en Linnell.) Bona nit. (A la
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senyora Linnell.) Bona nit, senyora Lin·
nell. Anem, t\-1atilde?
(Se 'n pa cap al fons, seguit den Linneil. Per

la finestra se 'ls ¡'eu passar.)
SENYORA BLANEY (amb tafane"ia;,. - Aont el

té l'equipatge?
SENYORA LINNELL. - A ['estació,
SENYORA BLANEY. - Que'n porta gaire?
SENYORA LINNELL. - Un bagul.
SENYORA BLANEY, - Jo 'I faria portar aquí i

¡'obriria.
SENYORA LINNELL. -Impossible!
fk,"NEY (desde'/ passadiç). - Apa, Matilde J

SENYORA BLANEY. -Ja vinc. Tornaré després
de sopar, per veure si hi ha res de nou.
(Se'n va. Se la peu passar per la ,finestra del

passadiç, amb en Li1mell i el doctor. La
senyora Linnell examina les inicials del sa·
quet de mà. Un moment després entra en
Linnell. )

L1NNELL (di,~tretametlt), - Així, no deu ras
anar a plaça, avui.

SF.NYORA LINNELL. - Sí: avui el mercat es
obert fins molt tard, i com més tard es, més
barato's compra. S'ha d'estalviar, quan se
té un marit tant extravagant com tu.

LINNELL. - Extravagant? En quin sentit?
SENYORA LINNELL. - En el sentit de les teves

idees sobre lo que es de dret i lo que va de
tort. Són molt cares, noi, aquestes idees
per la nostra posició! Arn b cent vint ¡Iiures
a l'any no 'Is podem sostenir aquests luxos!
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LINNE:LL. Tinguin-se'ls diners que's tin-
guin, lo just es sempre just.

S¡:WYORA LINNELL. - No es just, perquè qui
ho paga s6n els nostres pobres fills.

LINNELL acaronant-la}. -Com es que parles
com una clòna sense cervell?

SENYO~A LINNELI. (separallt-se·n).-ParJo corn
ha de parlar una' bona mare i una bona
esposa. No hi ha en tot el poble, ni entre
¡es més pobres, cap casa tant miserable
com la nostra, Edgard. Com es que no fas
lo que vol el senyor Vi/ilmore?

L1NNELL. - Què vols dir?
SENYORA LINNELL. - Vui dir que J'esludlis,

que miris de complaure-l en tot, que·t
facis amic seu, i tindras un pervindre bri
llant. Ho sents? J ara·t deixo. Pensa en lo
que acabo de dir-te. Rumia·t'ho. Pensa en
els nostres fills.

L!NNELL. - Humiliar-me davant de la seva
voluntat? Això mai! Ni puc, ni vui I

Sf.NYORA LINNHLL. - Sl qm~ pots. sí. Es l'unie
(amí que tens, si 'l'Ols ser rer.tor del poble.
(Se·n va. En [innel¡ queda pensatiu i aclaparat.

Després va cap al passadiç, se treu l'americana
negt'a que porta i la penja; ne treu del penja~
robes una altra de molt usada i se la posa.
Entra la Pat~y venint de l'escriptori.)

PAl'TY. -- Aquella senyoreta demana la seva
manta i tot lo altre.

LrNNELL, - Que ja ha portat aquella carta al
senyor \ViJ more?
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PATTY.-SI, senyor. Ell mateix m'ha obert la
porta, l'ha presa, l'ha oberta i ¡'ha llegida.

Ll~:NELL.-I què ha dit?
PATTY. -S'ha tornat vermell com un pebrot

i ha dit: «Digui al senyor Linnell que jo
mateix hi aniré en havent sopat». 1 m'ha
tirat la porta perla cara com si fos l'amo
del món.

LINNELL. - Està bé, Paay.
(Fa pet' asseure-s a la ¡¡ora del foc. La Pati)"

agafa la manta, el paraigua i el saquet
de mà, i s'ho emporta tot en un braçat, Com
que" saquet ha quedat obert, cau la carta.
En Linnell continua pensatiu, Veu la carta
i la recull de tert·a. La Patty se n'haurà.anat
cap a rescriptori, aont ha entrat.)

LINNELL (llegint la carla J. - «Dimecres... al
dematí... soc a Weybury ... T'haig de veure
de precís... » (Deixant de llegir, alarmat.}
De qui es això? (Tornr:mt a llegir, amb
({ran interès.) «Has de complir lo que'l11
vas prometre, perquè, sinó, la vergonya'fi
farà tornar boja. Aniré a visitar la teva
mamà, amb l'esperança de veure·t i donar·
te aquesta carta, Has de casaNe amb mi.»
(Amb gran sorpresa, el braç li cau, amb la
carta a la mà, amb aclaparament.) Quina
vergonyal (S'obre la porta del jons, i Ja
Raquel apareix palida i tota desencaixada,
caminant amb dificultat i apoiant·se en un
b.1StÓ. Adonant·se d'ella.) Per l'amor de
Déu, no's fioguill el peu?
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RAQUEL !indicant el bast6). - L'he trobat
allà.. : Amb excitació.) He perdut una
onta ...

LrNNELI.allar'gant.li la que té a la mà.) Es
aquesta?

RAQUEL (pl'enent-(a,.tQta esverada .-Que l'ha
lIegidar

L1NNELL.-No més que -I començament. M'he
pensat que era per mi ...

RAQUEL (mirant-lo fixament). - De manera
que vostè ja ho sab?
(Ell no respon. Ella s'aços!a ai .foc, hi tira la

carta i queda, sensefarces, asseguda al sill6.
Ell se li acosta carinyosament.)

RAQUEL. - Que vol que me 'n vagi?
LINNELL. - Fins que hagi trobat una altra

casa ant anar, no.
RAQUEL. - Una casa ant anar? No Ja tindré

mai jo unaca.sa, a menos que ... Però, no.
Ai! Déu meu I Que anava a dirl

LJr-NELL. - Aquella carta anava dirigida an
algú de per aquí, veritat? I no ha sigut
entregada. (EUa 110 respon.) Anava diri
gida an en L!eonart, eh?

RAQGEL (rapidament j. - No!
LINNELL. - No?
RAQUEL. -No. No ho puc dir a qui anava

dirigida. Tant se val J Això no es pas lo
que interessa.;.'Intentant aixecar·se.) Haig
d'anar.me·o a Gilminster li S'aixeca, per'ò
no pot, i cau altre cop en el silló.)

LINNELL. - Ara no es possib1r. Fins a les onze
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no hi ha tren. Aquesta nit no se'n pot
anar,

RAQUEL. - Ho sento molt l perquè veig que 'ls
molesto.

LINNELI..-Això no la té de preocupar ni poc
ni molt. Lo que convé es que vostè ma
teixa'm dongui un camí per reparar els
mals que vostè pateix

RAQUEL. - Gracies. (Pausa. De sobte" mira.)
Voldria preguntar-li una cosa, i no goso.

LINNELL. - Pregunti sense por, pregunti.
RAQUEL. - Pel sol fet d'haver jo sigut dolenta

ho serà'l meu fill, també? CreixeràdoJent?
LINNELL. - El pervindre d'aquest fill que

encara ha de venir al món està en les seves
mans. Faci vostè un cambi radical desde
aquest moment, i jo li asseguro les més
falagueres esperances per la vida d'aquest
fill.

RAQUEL.-Que m'hi té vostè per una perduda?
L1NNELL.-Noj però, si ho fos, jo m'encarrego

de que no ho siga.
RAQUEL. - No ho soc de dolenta, jo: l'hi

asseguro. Vaig faltar, i ja no hi' ha més
remei. No puc tornar endarrera.

LINNELL. - N'està ben segura?
RAQUEL (amb alegria). - Vol dir que encara

potser? Com? Indiqui-m et camí!
LINNELL. -No n'hi ha més que un de camí,

el vell, el de sempre: arrepentir-se.
RAQUEL.-Ohl Sí! Jo ja n'estic d'arrepentidal

Sí I Amb tota l'ànima I Però l'arrepentiment
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no pot fer tornar les coses al lloc d'abans.
A mi m'agradaria tornar a ser 10 que era.

LrNNELL. -Això es impossible. Tant sols Déu
pot tornar les coses al seu primitiu lloc.
Miri endavant I Decideixi-s a soportar, amb
tot coratge, les conseqüencies del seu error.

RAQUEL. - No, puc. Fóra una vida de ver
gonya. Tothom fu-giria de vora meu. Tots
me senyalarien amb el dit. Quina vergo
nya I Déu meu I Quina vergonya I

LINNELL. - Tothom no hi fugiria de \'ora seu.
Jo no l'abandonaria pas. Es més: vostè
podria aconsellar-se amb mi: jo fóra -I seu
amic.

RAQUEL (plOratlt d'ag1'aiment J. - Que n'es de
bo vostè I

LINNELL.-'Què vol que faci? Digui. Vol que
escrigui al seu pare?

RAQUEL. ~ No, encara no. Es tant feliç allà,
el pobre pare, amb el seu treballl Me fa
una pena! Ara, quan torni ... Ai I Déu meu I
Que'n soc de desgraciada J

LINNELL. - Quan torni la perdonarà.
RAQUEL.-Sí, perquè'l pare es molt bo. Per

això no vui donar~li aquest disgust: fóra
destruir la seva vida,

LINNELL. - Permeti-m que jo parii a l'home
que ha comès aquesta infamia.

RAQUEL.-A l'home que ...
LINNELL (amb gran domini de sí mateix). 

Sí: an en Lleonart Wilmore.
RAQuEL.-No, si no va ser ell! No ho cregui
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pas. Vostè s'equivoca. Aquella carta no era
pas per ell. (En Linnell la .mira fixament.
Ella abaixa'ls ulls, confosa i aclapm·ada.
Es ¡nnti!: li dic que s'equivoca.

rPausa.)
L!NNELL (amb f"edor i rigidesa). - M'es im

possible fer re per vostè si nO'm confessa
la veritat. Permeti·m que ¡'acompanyi fins
al sofà. El peu se li va carregant i li tornarà
a fer mal. (L'ajuda a aixecar-se, donant-li '1
braç.)

RAQUEL (rapidament). - NO'm dedb1pari J

vostè, també!
LINNELL. - Això mai I Però deixi-fi posar les

coses en el seu lloc. Vol?
RAQUEL. - Sl. Però, això... No sé què fer.

( De sobte, amb g1'an excitació.) Oh I Jo no
m'hi puc estar més aquí 1

LINNELL.-Calmi-s. Resigni-s a quedar-se aquí
aquesta nit, i demà ja veurem. Demà deci
direm.

RAQUEL. - Gracies. Moltes gracies. (Se sent
un timbre dins.) Ah I Deu ser la senyora
W¡lmore.

LINNELL. - Esperi-s. Veiam.
( La fa asseUre en una cadira aprop de /a porta.

La Patty, que haurà anat a obrir la porta,
entra pel passadiç, seguida de l'Helena.)

PATTY. - Es la senyoreta Helena Plugenet,
senyor.

HELENA (entratlt). - Oh I Si que 'm sab greu
Està ocupat, veritat?
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LINNELL. - No. Entri, entri. Es una senyoreta
que ha sofert un accident anant a pujar
al tren. Se queda aqui aquesta nit.
(L'He/ena i la Raquel se saluden lleugerament.

Pausa.)
HELENA. - Que sofreix molt, senyoreta?
HAQUF.L. - Una mica, al peu.
HEU:NA.-Si jo puc fer alguna cosa per vostè ...
RAQUEL. - No. Mil gracies.
LlNNELL. - Patt}': ajuda a la senyoreta, ..

DonaMli'l braç i porta-la a l'escriptori. Que
s'ajlfgui al sofà.

PATTY. -Agafi.s amb mi, senyoreta. Ja pot
apretar tant corn vulgui, ja, que nO'm farà
pas mall Soc més forta que un cavall de
carro!

RAQUEL (mirant an en Linnell':. - No ho
cregui, no. Lo que vostè's pensa no es
pas veritat.

LINNELL (amable). -Deixi fer a la Patty. En
sab molt de cuidar malalts. Desseguida
tornaré a estar per vostè.
La Patty dóna 'í braç a la Raquel i se'n IJa pel
fons, aquesta apoiant·se també en el bastó
i acompanyades pe" en Linndl.fins a la porta,
que tanca, i torna cap at prosceni.)

HELENA. - No sabia que vostè tingués visites.
Que està realment ocupat?

LWNELL. -.,. No. Segui, segui. Què hi ha
de nou?

HELENA (asseient-se).-Ja veurà, senyor Lin M

nell: vostè i jo 'if'enes ens coneixem, però
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no sé per què'ro sembla que me -n puc
fiar, jo, de vostè, veritat?

LiNNELL. - Sí.
HELENA. -Tinc un dubte que m'atormenta.
LINNEl.L. - Expliqui·s.
HELENA (rapidament).-M'ho aconsella, vostè,

que'm casi amb en Ueanart? Vostè creu
quem'hi puc casar, jo, amb ell?

LINNELL. - Per què' m'ho pregunta això,
Helena?

HELENA. - Perquè la senyora Wilmore, la
mamà den Ueonan, no vol escoltar·me.
Per això'l vinc a trobar a vostè, segura de
que m'escoltarà. Vostè nO'm4eurà pas dir
q uesoc una tonta perquè'm preocupo de
certes coses que no tenen cap imponancia;
que lots els homes han fet o poden fer, de
joves, tota mena de bogeries; i que soc
una boja volent exigir an en Lleonan lo
que ell té dret a exigir-nie. Vui dir el meu
cor, la meva persona, la meva vida.. ; Jo no
sé explicar-me prou bé... Però estic ben
segura de que vastè~m comprèn perfecta
ment,

LJNNELL.- Me sembla que sl.
HELENA.-Així, doncs, vostè creu que m'hi

haig de casar?
LINNELL. - L'estima 1110lt vostè an en Lleo

nart?
HELENA '(apassionada). -Amb tota la meva

ànima J Com vol que l'hagués acceptat per
marit si no l'hagués estimat? Vaig sortir
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del col"iegi completament ignocenta. Fa
d'això quatre mesos, i el primer mes de
promesa tot va ser per mi un somni de
felicitat. Després varen venir·me aquests
dubtes horribles. Seran bogeries, desequili
bris, tot lo que vostè vulgui, però jo no
podria pas casar-me amb en L1eonart si
sabés que encara està l1igat. .. a una altra
dòna que... havés vingut, primer que jo,
a dominar en el seu cor. Què puc fer jo?
Què m'aconsella vostè que faci?

LINNELL. - Ho ha consultat al seu papà?
HELENA. - Potser no m'entendria. Per això

he vingut a consultar·ho a vostè.
LINNELL (després d'ulla pausa). -A mi m'es

impossible donar-li cap consell, Helena.
HELENA. - Impossible, diu? Però no es un

dever de vostè'l donar-me'l consell que jo
li demano? No es aquest el seu· dever de
pastor?
(En Linneil queda un moment St;n8e saber què

contestar. )
LINNELL. - Ha sentit a dir alguna cosa vostè?

S'ha adonat de re sospitós? Ha endevinat,
potser?

HELENA.·- M'he dirigit a la senyora Wiimore.
Fa poc, després de sopar, li he pregat que
fos franca amb mi. Però"m temo que m'ha
amagat alguna cosa. Això m'ha decidit
a venir a casa de vostè. Sab res, vostè?

LINNELL. - No he sentit la pregunta. Com
deia, senyoreta?
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HELENA. - Aleshores es que vostè sab alguna
cosa. (En LinlleJl se separa d'ei/a amb f"e
dor.) Dispensi-m. Potser no havia d'haver
parlat així. Però jo no més tinc confiança
en vostè. Aconselli-fi com aconsellaria a
una germana seva I

LINNELL. - Dongui.lTI algun temps per refle
xionar. Torni demà. Demà al dematí, eh?
Què li sembla?

HELENA. - Sí. Però nO'm vulgui mal per
això, ho sent? Això no es voler fer traició
aneo Ueonart, no, de cap de les maneres.
Eh que no?

LINNELL. - No, si es dictat per la seva con
cien cia.

HELENA. - Ho es, i he cregut que era un
dever escoltar lo que'm diu Ja conciencia.
(S'alça.)

LINNELL. -Ha fet molt ben fet, Helena. Li
dóna la mà amb afecte, Encaixen.)
(Sona un timbre dintre. La Pally passa pel

passadiç, anant a obrir.)
HELENA. - Així, quedem en que demà al

dematí tornaré. Gracies per tot.
LINNElL. - Com vol dir?
HELENA. - Vui dir que me'o vaig tranquila.

El trobo tant recte i tant honrat a vostè,
que tant sols el demanar·li consell ja-m
tranquiJisa.

LINNELL. -Així, vostè creu que n'hi ha molt
pocs d'homes rectes i honrats, veritat, He
Jena?
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(Entra pelfons en Lleonart. Va defrac.)
LLEONAR'f. - No sé pas per què m'ho he pel1~

sat que·t trobaria aquí. (Mira amb ansia
a l'Ull i a l'altra.) Consells espirituals, veri·
tat. senyor Linnell? Miri que tindré gelosia!

HELENA. - Com'es que parles aixi? No don~

guis tant poc valor a les coses sa.ntes I
LLEONART (alarmat i nerviós}.-Dispensin.me

si 'Is he interromputs. (Mirant·los a tots
dos.) Què ha passat?

HEI.ENA.-Res... Es a dir, sí: lo d'aquella
senyoreta... Hauriem de fer alguna cosa
per ella.

LLI':Ol\·ART. -Ah J Linnell: la mamà ja se n'ha
enterat de l'accident que ha sofert aquesta
pobra noia, i m'ha dit que venia desse~

guida.
L1NNELL. - Ah! Si?
LLEONART. - Sí. S'ha pres molt interès per

ella. Pobreta! Anem, Helena? Bona nit,
senyor Linnell.

LIN:-Jl>LL (posant la mà a l'espatlla den Lleo-
nart).-Tornarà, vostè, d'aquí una estona?

LLEONART. - Per què?
LINNE:LL. - Perquè hem de parlar vostè i jo.
LLEONART, - Amb molt gust; però ara ...
HELENA. -Si vols, queda.t,
LLEONART. - Haig d'acompanyar~te a casa.
HELENA. - No es pas tant lluny. Som a fòea

i fa lluna aquesta nit. Vostè's queda amb
el senyor Linnell.

LLEoNART.-Si tu m'ho manes...
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HELI!:NA. - No. Però no vui que nin~ú's

mogui. Ja sé'l camí.
(Ho diu an en Linnell, que t'acompanya fins

al passadiç. En Lleonart demostra una gran
intranquilitat. Tracta d'aparentar serenitat,
però'l traeix l'impaciencia que'[ domina. En
Linnell torna i tanca la porta.)

LINNELL (iltdicant-li l/na cadira). - Vol fer el
favor de seure? (En Lleonart s'asseu amb
certa por.) Sembla que la seva mamà s'in
teressa per aquesta noia, veritat? Per la
senyoreta Raquel Neve~ ..

LLEONART. - Ah I Se diu Raquel?
LINNELL. - Com? Que no ho sabia vostè?
LLEONART. - D'haver-ho sentit dir a la ma-

mà... Però... ara ... en aq uest precls mo
ment ... la veritat. .. nO'm recordava...

LINNELL.-Que la sah la seva mamà l'historia
d'aquesta noia?

LLEONART.-SUpOso que ella mateixa li deu
haver contat alguna cosa.

LINNELL. - Vostè ho creu així?
LLEONART. - Què vol dir tot aq uest misteri?

A què vénen totes aquestes preguntes?
LINNELL. - Jo no més pregunto, sense cap

misteri, si la seva:' mamà està enterada de
la veritable historia d'aquesta Senyoreta i
de les veritables relacions amb vostè.
( En Lleonart s'alça nerviós, paiid, dominanl-se

amb prous feines, Després se tranquilisa,
tonIa a seure, mirant en Linnell de.fit a fit.
PaUsa. )
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LLEONAkT. - Relacions amb mi? Que diu ara I
Quina mala vespa l'ha pièat, que li fa dir
semblants monstruositats? Ara vindrà la
mamà. Pregunti-li aD ella. (Dóna unes
quantes passes cap al fons.)

LINNELL (detenz'nM6 J. - Aturi-s. Tingui una
mica de paciencia, senyor Wilmore. Trac
tO de salvar de la vergonya i de la deshonra
les persones a qui jo estimo. Demà pot·
ser fóra tard. Ja veu, doncs, si la cosa té
i Ol portancia I (En L/eonart torna cap ml

f...innell.) Vingui.m aquí, L1eonart. Ja veu
que ho sé tot. Eviti digressions que no 'ns
portarien enlloc, i, si puc, jo li prometo
que l'ajudaré.

LLEONART. - Es molt dificil.
LINNELL. - Tingui confiança en mi. Vostè' li

va prometre que '5 casaria amb ella?
Ll.!ONART. - Suposem que li hagués promès.

Quan un home està enamorat es capaç de
prometre-ho tot 1

LINNELL,-! vostè ha donat paraula de casa
ment a la senyoreta Helena Plugenet sa·
bent que l'altra.. ,

LLEoNART. - No 'm judiqui pitjor de lo que
soC en realitat. Desde petit que no havia
vist l'Helena. La primavera passada vaig
ser a Escoda a les 'obres del ferro-carril, i
quan el senyor Neve, el pare de la Raquel,
va deixar la seva~ filla per anar·se'n al
Canadà... Ella i jo,., varem viure plegats...
durant algun temps. A l'acabar· se les obres
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del carril jo me'n vaig entornar a casa,
i va ser quan vaig tornar a veure j'Helena.
Abans de prometre·m'hi formalment va
presentar·se·m ocasió de parlar amb la
Raquel dugues o tres vegades. Ens varem
despedir i vaig anar-me'n, donant-ho tot
per acabat. Però aquesta tarda ho he sabut
tot. Es un castic de Déu, senyor Linnelll

LINNELL, - Què pensa fer vostè, ara?
LLEONART. - La mamà ha dit que ella se

n'encarregaria de la Raquel. ..
LINNELL. - I l'Helena?
LLEONART. - Aquesta rai, no hi ha por de que

ho sapiga.
LINNELL, ...... I vostè s'atreviria a casar-se amb

l'Helena sabent que té paraula empenyada
amb una altra noia? Sabent lo molt que
aquesta sofrirà per vostè, per culpa exclu
siva de vostè?

LLEoNART. - Es molt trist el cas de la pobra
Raquell Ja me' n faig carrec. Es tant bopa I
I m'estimava tantl Sempre'ro recordaré
que, quan me veia, la seva cara s'Hu·
minava sobtadament amb una foguerada
d'alegria. Un home pot arribar a ser mal
vat sense ganes de ser-ne, sense donar-se'n
compte. Veritat, senyor Linnell? Veritat
que es així?

LINNELL. - Així es. Però quan un se dóna
compte de que ha faltat, aleshores, sense
pensar-s'hi gens, m'entén, sense pensar
s'hi, ha de mirar de trobar el remei del
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mal. No es això lo que vostè pensa fer?
LLEONART. - Naturalment que procurarem

que no li falti res.
LINNELL.-Bé; però, i l'Helena?

(Sona -[ timbre de la porta.)
LLEONART. - Oe'u ser la mamà.

( La Patiy va a obrir i torna precedint a la se
nyora Carlota, que entra.)

LLEÜNART (apart an en Linneil].-Vostè ja 'ns
ajudarà a guardar el secret. No anirà pas
en contra nostra, eh? Així tot s'arre
glaràl

SENYO~A WILMORE (enü',wt molt excitada).
- Es aquí, veritat? Ah, Lleonart! Com
es que no has acompanyat l'Helena? Tor
na·te'o a casa. Vui parlar una estona amb
el senyor Linnell .d'aquesta mestra de di
bujx. (Mirantjixat1let~t an en Ljnnell.)

LINNELI, {amb dignitat/, - Estic a les seves
ordres, senyora.
(La senyora Wilmore està alarmada per l'ac

títut den Lleonart i d¿n Lirmell, sospitant lo
que ha succeit.;'

LLEONART. - Es inutiJ, mamà: ho sab lot.

SENYORA WILMORE. - Tot... què? Què li ,ha
explicat aquella noia?

LINNELL. - Ella? Re. Una casualitat ha f~t

que arribés a les 111eVeS mans certa carta
dirigida al seu fill.

SENYORA \VILMORE. -Com es que s'ha atre
vit a escriure an en Lleonart?

LINNELL. - Que no ho troba molt natural?

.,

J
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(En Lleonart va per parlar, però la senyora
Wilmore, amb un gest imperatiu, li fa senyal
de que calli.)

SENYORA. WILMORE. - La carta anava dirigida
al meu fill?

LrNNELL. - No.
SENYORA WILMORE. - Aleshores a qui?
LINNEf.L. - A ningú.
SENYORA vVn.MORE. - I vostè ja ha deduit

que... Aont es aquesta noia?
(Dóna unes quantes passes cap ai fons. En

Linneli la priva d'avançat'.)
LINl'ELL. - Un ¡noment, senyora. Aquesta

pobra noia està excitadissima, té febre...
Permetí-m quc abans de parlar amb vostè
jo la prepari.

SENYORA WrLMORE. - Suposo que no li dirà
pas que repeteixi aquesta historial

LINNELL. -Com s'entén historia? Aixi vostè
també la sab?

SENYORA WILMORE. - No es pas dificil ende
vinar-la. Haig de veure-la de precís per
saber la veritat.

LINNELL (amb gran aplom): - La veritat es lo
que vostè ja sab, senyora.

(Se'n va triomfalmenl pel íons. Un cop en
Linnell es jMa, la senYOra Wi/mot'e, que
l'ha observal quan se n'anava) avança rapida
cap al seujill. La $eNl aclitut es desdc aquest
moment resolta, energica, desesperada. Va de
dret al seuji sense contemplacions, remordi
ments ni contemporisacions.)
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SENYORA WILMORE. - Parla, Ueonart: què ha
succeit?

LLEONART. - M'ha acusat, i jo, es clar, ho he
negat.

SENYORA WILMORE. - Ho has negat?
LLEONART. - De; primer, si. .. Però, després,

quan he vist que ho sabia tot, ho he con
fessat.

SENYORA WILMORE. - Que ho has confessat,
dius?

LLEONART. - Li he dit que ho sentia molt ...
SENYORA WILMORE. - Què més? Parla!
LLEONART. - Li he dit que li vaig prometre

que'm casaria amb ella ... No li volia pas
dir, però li he dit ...

SENYORA WILMORE (amb desesperació). - Oh I
Què has fet, L1eonart? T'has suicidat I
Sí : això es un suicidi social I T'has per
dut a tu mateix, per sempre I

LL!l:ONART.-Que no podem fer de manera
que ell ens guardi '1 secret?

SENYORA WILMORE. - Es molt dificil. Ho in~

tentarem. Ho provarem tot. (Amb rapi
desa'i Dius que de primer ho has negat?

L.LEONART. -Sl. He fet veure que m'escan
dalitzava amb semblants acusacions. Li he
dit quina mala vespa ['havia picat per fer-lo
parlar aixl contra meu.

SENYORA WILMORE.-Í després li has dit que·t
sabia molt greu, que ,tíeia llasti ma i. ..?
Bé: al cap d'avall no hi ha més que la
seva paraula contra la teva I Si tant sols



Els Hipocrites

poguessim anar portant la noia pel nos

tre carni I Hi ha alguna cosa. o algú que

pugui provar les vostres relacions a Es·

cocia?
LLEONART. - Me sembla que no_

SENYORA WILMORE. - Pensa-ho bé. Allà hi

havia gent. Els mateixos empleats, els tre·

balladors... Algú podria ...
LLEONART. -Sí, en Kerwick.
SENYORA WILMORE. - Ho pOl haver dit al1

algú aquest?
LLEONART. - Es clar que sí 1 Però estic segur

de que no ha dit re.
SENYORA Wn.MORE. - Aont es en Kerwick?

LLEoNART.-AI sud d.e ¡'Africa.
SENYORA WIf,MORE. - Oh I Aixi rai I El teu

pare està per venir. Ara val més que te-n

vagis. Deixa·ho per mi tot això. Ah, L1eo·

nart I Si jo·t pogués salvar!
LLEONART. -Que n'ets de bona, tu, mamà!

I jo no t'he donat més que disgustos!

SENYORA WILMORE. - Ara ja està fet. Hem de

buscar el remei costi Jo que costi. (Acom.

panyallt-Io a la porta.) Vés-te'n, L1eonart,

abans de que vingui'l teu pare. (En Llec.
nar! se '11 va de pUlltetes, se7lse fer soroll,

despedint-seamb gestos de sa mare.) Psit I

(Observant·lo mentres se on va, la senyo~'a Wil·
more queda pensativa. com combinant algult
plan. Pausa. Al cap de poc temps s'obre la
parla de l'escriptori i entra en Linnell, des
prês de l1'aspassar el passadiç. La senyom
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Vi/i/more, al sentir-Jo, agafa Ull posat de dòna
tranquila i reposada.)

LINNELL. - Que se n'ha anat el seu fill?
SENYORA WILMORE. -Sí. No hi havia de fer

res aquí. No li sembla?
LINNELL, -Si poguessim arribar a una inteli··

gencia en l'assumpta de la senyoreta Ra
quel Neve, me n'alegraria molt.

SENYORA WILMORE. -Sí, sí, per la meva pan.
Què podem fer per aquesta noia? N'hem
de parlar, perquè suposo que vostè no
deurà pas permetre que la seva senyora
passi les hores cuidant a una desconeguda
durant una malaltia que podria ser llarga.
Veritat?

LINNELL.-No crec que trigui gaires dies (;n

pellar-se~li la ferida. Ara la febre ...
SENYORA WILMORE. - Pobra noia I Miri :~a Gjl~

minster hi ha una bona casa de dispeses.
Conec la mestressa. Amb una recomanació
meva hi estarà d'allò més bé. I, natural
ment, tot correrà pel meu compte.

LI:-J!'iELL, - Permeti-m ... Quan li he dit que
vostè era aquí s'ha sobressaltat urla mica.

SENYORA WrLMoRE.-I ara! I per què?
LINNELL (amb enteresa).-Senyora, jo li pre

go que, si vol trobar un medi d'arreglar
aquest assumpta, me parli amb tota since
ritat.

SENYORA WILMORE.-No l'entenc. Vol dir que

hi ha algun inconvenient en que jo m'en
carregui d'aquesta senyoreta?
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LINNELL. - No; però 'm sembla que no pen~

sem en que hi ha una altra qüestió, molt
més interessant.

SENYORA WILMORE, - Quina?
LINNELL. -La senyoreta Helena.

(Cop de timbre a dintre.)
SENyORA WILMORE. - Deu ser el meu marit.

Ell no sah re de tot això. (Altre cop de
timbre.) Me sembla que de moment serà
millor no dir-n'hi res.
(Després del segon cop de timbre apareix en

Wilmore al passadiç. La Patty, que haurà
sortit de l'escriptori i haurà obert la porta
del pis, l'acompanya.)

\Va.MoRE (desde'¡ passadiç).-Que es a casa'l
senyor LinnelJ? L'haig de veure desse~

guida. (Entra i tanca la porta després d'ell~

trar.) Dispensi-m aquesta entrada tant
poc cerimoniosa, Unnell, però la carta de
vostè sobre lo den Guillem m'ha regirat
tot de mala manera. Me l'han entregada
en el precís moment en que anava a sen~

tar-me a taula i no he sopat: veli-aquí!
Ja ho has vist, Carlota.

SENYORA WILMORE. - Encara hi ha hagut al
guna cosa més.

\VILMORE.-Què se m'endona de tot lo de
més! Lo primer es lo primer, i es lo
unie que té importancia. Acabo de parlar
d'aquest assumpta amb el seu superior,
i estem completament d'acord. (La senyora
Wilmore, nerviosa i impacienta, fa signes
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al seu marit de que calli.,,: En conclusió: o
vostè fa acatament a les meves idees, que

són rectes en lo referent a la moral, o se·n
va del poble abans de quinze dies: nèt

i clar I Què s'estima més?
LINNELL (amb calma,'. - Lo que voldria saber

es quines són les idees de vostè respecte
a moraL

WIL>IORE (furiós J. - Déu de Déu I (Pegatlt

un cop de punyal damunt de Ja taula.) Les

meves idees sobre moral són les bones,

les un iques, les aotigues idees que han

tingut sempre totes les persones de COD

ciencia. Hem acabat. Vol seguir les meves

instruccions respecte an en Guillem? Sí

o no?
LINNELL. - Abans voldria saber} senyor meu,

quines són les instruccions de vostè res

pecte al seu fill.
WILMORE (amb gran extranyesa). - Respecte

al meu fill?
LINNELL. - Dongui una mirada a casa seva,

senyor Wilmore. Ocupi-s una mica més

de (o que passa a casa de vostè, abans de

ficar·se en la dels altres.
WILMORE.-Què vol dir amb això? Parli més

clar, si vol que ¡'entengui I
LINNELL. - Vostè acaba de dir que les seves

idees sobre mora! són les bones, les uni~

ques, les antigues idees que han tingut

sempre tots els homes de conciencia. No

es veritat? Que vostè, en semblants casos,
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segueix sempre la mateixa linia de con
ducta. No es aixl? I ara pregunto jo: està
disposat a seguir-la també i aplicar·}a al
cas del seu fill i de la senyoreta que hi ha
allà dins de l'escriptori?

WILMORE (a la seJJQ senyora, desorientat).
- Però, que'o sabs alguna cosa tu de tot
això?

( Entra ta Patiy.)
PATTY. -Senyor: vol fer el favor de venir un

moment? Diu que vol parlar amb vostè
desseguida.

LINNELL. -Ja vinc. Permetin·me. (En Li"
nell i la Patty se'n van i entren a l'escrip
tori.)

\VILMoRE.-Carlota I Però, que es veritat això
que acaba de dir aquest home? (La senyo
ra Wilmore, emocionada i avergonyida, fa
que sí· amb el cap.) De manera que aquesta
noia 'ns pot posar en un conflicte?

SENYORA WILMORE (resoluda). - No. Si puc,
com espero, pendre·la pel meu compte,
no .m serà dificil persuadir-la de que calli
i se'o vagi ben lluny, per no tornar. Ella
rai I An en Linnell es principalment a qui
s'ha.de guanyar per tots els medis I

W1LMORE. - Ara'm penedeixo d'haver sigut
tant intransigent amb en Guillem i la
S.rab I

SENYORA WJLMORE. - Què se m'endona a mi
den Guillem i de la Sarah I En Ueonart
es qui'm preocupa en aquests moments!
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Hem de comprar el silenci den Linnell,

costi" que costi!
WII.MORE.-Déu de Déu! Me repugna l'haver

me d'humiliar davant d'aquest homei (Fu
riós.) Es horrible que'l meu fill m'hagi

coloeat en una situació tant dificil, des

prés dels meus esforços titanics per Con

servar la moralitat del poble t
SENYORA \VILMORE. - No divaguem. El cas

no pot ser més urgent. Si això se sab, el

casament amb l'Helena's desfarà i en Lleo

nart quedarà arruinat per sempre més.

\VIf.MORE, - No sols hi quedarà en L!eonan,

d'arruinat, sinó que hi quedarem tots.

Tots! Fins en Viveash I No podran pa

gar-se les hipoteques, i què farem ales

hores?
SENYORA WILMORE. - NO'fi preocupa 10 que

ens pugui succeir a nosaltres I Lo que -m fa

engunia es la sort del nostre filll Ara que

tot li anava tant bé!
\VILMORE. - No hi ha més solució que oferir

an en Linnell el lloc que deixarà vacant

en Oaubeny.
SENYORA WILMORE (1'esolta):- Tens raó. Vaig

a dir-li desseguida.
\VILMORE. -1 si .no'l vol acceptar?
SENYORA WILMORE. -Aleshores direm que en

Linncll ha comès un error gravissim i el

treurcm del poble.
W1LMORE. - Lo que s'ha d'evitar es que les,

males Ilengues mormurin.
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SENYORA WILMORK. - Si's pogués conseguir
que la noia digués que en LinnelJ s'ha
equivocat ... (Parant l'orella.) Calla, que es
ell! (Pausa. Entra en Linneli.) Com està
la malalta?

LINNELL. - Té febre i desvarieja una mica.
SENYORAWILMORE. -Persisteix aCUsant an en

Lleonart?
LINNELL. - No li he preguntat res, jo, ara,

senyora, de tot això.
SENYORA WILMORE. - Aleshores ho faré jo.

( Intenta anar cap al !@ns.)
LINNELL (deturant-la amb un gest;.-No·s

molesti. Passarà per aquí quan vagi cap a
dalt. Vostè mateixa podrà judicar, veient
l'estat en que's troba, si es convenient
aquesta nit fer-li preguntes d'aquesta mena.

SENYORA \VILMORE (amb refinada hipocresia).
- No tingui por. No vui pas exasperar-la,
no, pobreta I Que es cas I Es tant facil pro~

var que vostè s'ha equivocat, que no val
pas la pena I

LINNELL. -Que jo m'he equivocat?
SENYORA WILMORE. - Vostè ha co"ntat l'histo

ria d'aquesta noia al meu fill; ell, natu·
ralment, ha demostrat compassió per eUaj
i vostè ha donat una mala interpretació an
aquest sentiment compassiu. Veli-aquil

LINNELL. -Senyora Wilmore I Jo no he sofert
cap equivocació. Permeti·m que ni per un
moment accepti aquesta idea.

SENYORA WILMORE. - Ja veig que està dis-
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posat a mantenir, com sempre, la seva
actitut intransigentai antagonica a la nos
tra manera de pensar.

WILMORE. - Si, LinnelL Jo crec que bé pot
escoltar lo que li proposem I

LINNELL. - Ah J-Perdonin. Que potser me
proposen alguna cosa? No ho havia entès.

WtLMORE. - Això depèn de si vostè vol que
dar-seaI poble i treballar amistosament
amb mi pel bé de tots els feligresos.

LJNNELL. - Es clar que sí! Però, que té que
veure tot això amb lo de que ara parlavem?

WILMORE. - Tot es fill de lo mateix, Unne!!.
¿Com es que no abandona, d'un cop per
sempre, aquestes idees i aquestes opinions
tant exclusivistes, en coses de tant poca
importancia?

LINNELL. -1 d'això 'o diu coses de poca im
portancia? Permetin·me que m'escanda
litzi. Aquesta pobra noia -que desvarieja
febrosa al meu escriptori; el casament del
seu fiti amb la senyoreta Helena Plugenet;
això per vostès són coses de poca impor-
tancia? .

WILMORE. - Regonee que hi estat intransi-"
gent en el cas den Guillem i la Sarah.",Si
jo l'hagués de deixar en mans de vostè,
ara ...

LINNELL. - Que me li deixa?
WILMORE. - Sí. Resolgui vostè mateix, sem

pre que' ls meus principis no hi surtin
gaire perjudicats.
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LINNHLL. -Jo no més en tinc un de principi,
per aquests casos: la més completa Con
demnació del pecat i la compassió més
completa pel pecador.

WILMORE. - Aquest es també'l meu principi,
fins a cert punt. Podem subjectar-nos an
ell d'aquí endavant.

LINNELL. - Concreti, senyor W¡lmore.
WILMORE.- El senyor Daubeny deixa aquesta

rectoria.
LINNELL.-Ahl Si?
W:LMORE. -I nosaltres voldriem que fos vos

tè qui ocupés la vacant.
SENYORA WILMORE (amb Iota intenció).-Qua

trecentes cinquanta lliures a ¡'any, si. ..
LINNELL. - Si. .. què?
SENYORA WILMORE.-Si podem comptar amb

vostè en tot. .. i per tot.
WILMoRE.-En aquestes condicions vostè serà

rector. Accepta, eh?
LINNELL. - No.
WILMORE.-No?
LINNELL. - ,~tai. Perquè lo que vostès volen

es comprar el meu silenci i lligar les me
ves mans en l'assumpte d'aquesta pobra
noia.

WILMORE. - Però, vostè es un home incom
prensible! Qui ¡'entén a vostè?

LINNELL. - Ja m'anirà entenent, no tingui
por.

WILMORE. - Ja es gosar el seu I Nosaltres no
pretenem violentar~lo en res.
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LlNNELL. - Dispensin-me, però m'ho havia
semblat. Si vostès m'ofereixen la rectoria,
deixant·me en completa llibertat d'acció
en lo referent a l'assumpta del Seu fil!. ..

\VILMORE. - Es clar, home;que sí I
LINNELL.-Així', ho accepto, i els quedo pro

fondament agraït.
\VILMORE. -Al mateix temps voldriem saber. ..

Eh, Carlota?
SENYORA WILMORE. - Sí. .. Voldríem saber si

vostè està disposat a repetir aquesta acusa·
ció contra en Lleonar!, o bé si vol ajudar
nos li evitar un escandol.

LJN:'-lELL. - Sempre hi estic disposat a evitar
un escandal, jo, senyora. Jo 'ls prometo
que, per la meva part, no sortirà dels meus
llavis cap paraula de més en aquest assump~
to. Però, i la senyoreta Helena Plugenet,
que no hi pensen en ella?

SENYORA WILMORE. - Sí, es clar! Ja me' o
faig carree! Jaes tot un compromís! Però,
què hi podem fer nosaltres?

L¡;-'¡NELL. -Què hi poden fer vostès? Ser francs
i sincers amb ella! Que elia mateixa digui
si estima prou an en Lleonart per perdo~

nar-lo. Si ho fan així, jo no diré res, però
no 'ls podré pas casar.

SENYORA WJLMORE. -Que no '15 podrà casar?
LINNELL. - No.
SENYORA \VILMORE. - Aixi, si veu que vostè

no vol casar-los, l'Helena sospitarà, ho en
devinarà tot i la boda serà impossible I
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WJLMORE.-Ho veus, CarJota? Ho veus, aont
arriba la toçuderia d'aquest home? Retiro'l
meu oferiment, senyor Linnell.

LJNNELL. - El seu oferiment ja ¡'havia jo re
fusat an aquest preu.

WILMORE.-Com vol dir preu? Així vostè'm
tracta fins d'ensibornadorl Jo no sé pas
lo que'm deté, senyor LinnelJ.

SENYORA \VILMORE. - Heln de saber exacta
ment lo que vostè sospita del nostre fill.

LINNELL. - No es sospira, senyora: es evi
dencia.

SENYORA \VILMORE. -I què's proposa?
LINNELL. ~ Dir tota la veritat a la senyoreta

Helena.
SENYORA WILMORE. - No I Això mai I Fóra

terrible'
WILMORE, - Fóra erudell Això seria atentar

contra la felicitat d'una pobra noia, que
espera amb tota ilusió'l seu casament!

LJNNELL. -Oh! Molt bél Es a dir que seria
erudel atentar contra la felicitat d'aquella,
eh? ll'atentar contra la felicitat d'aquesta,
que no ho es també de crudel?

SENYORA WILMORE. - Ja farem tot lo que pa
guem per ella. Vostè no deurà pas voler
que jo desbarati'l pervindre del meu fill.

WILMORE. - Un bon xicot, al cap i a la fi, an
siós de servir a la patria desde'l Parla
ment, o desde qualsevol altre lloc. Pcr
l'amor de Déu, senyor Linnel1, pensi-s'hi
bé! Jo no vui pas que sc separi ni per un

6
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moment de la seva linia de conducta; però

vostè mateix ho ha dit: «Compassió com~

pleta pel pecador». Recordi-s que es el

seu lema: no li demanem pas re més I

SENYORA WILMORE.~ El nostre fill ha faltat,

ja ho sabem. Però no vulgui malmetre la

seva vida I Estem disposats a fer 10 que

vostè vulgui. Es una mare la que li· de

mana, la que li 'prega I Pensi que vostè

també té fills!. Posi-s al meu llaci Salvi-lI

Per l'amor de Déu, senyor Linnell I Salvi

el meu pobre Lleonart!
LINNELL.-Salvi-l vostè mateixa. Salvi-l dient

la veritat. No hi ha cap altre medi. Si ara

jo, renegant de les meves idees, volgués

amagar la veritat, podria ser responsable

d'una gran desgraCia. Pensin que d'aquí a

un mes en Lleonart ha de casar~se amb

j'Helena, i pensin també que alguns mesos

després aquella altra li ha de donar un fill,

un fiJI seu I
SENYORA WILMORE.-Nol Això noi No serà

pasl
LINNELL, - Tard o aviat, ha de ser I Pensin

en la responsabilitat que hauran contretl

L'Helena li dóna tot al casar-s€ I I a cambi

de què? Si vostès permeten que aquest

casament se tiri endavant, enganyen mise

rablement a una ignocenta.

WILMORE. - Com s'entén enganyar?

LINNELL. - Enganyar I Sí, sí. Ho torno a dir

per si no ho havia entès I
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SENYORA WI!.MORE. -Si l'Helena ho sab estem
'perduts! Pobre fill meu I

Lr?'lNELJ.. - Però, que no tenen conciencia
vostès? Pensin-t'hi una mica. per l'amor
de Déul Entren tots dos a la casa nuvial,
aparentment nèts de tota culpa, immacu
lats, tremolosos d'amor i de ventura I (Qua
si amb extasi.) La felicitat ha obert la
porta als dos esposos; tot resplendeix, tot
es perfum, tot es benestar. Però ve un dia
que l'esposa s'adona, amb repugnancia,
que hi ha alguna cosa corrompuda que
infecla tota la llar, i aleshores ... Ah t No.
Això no ho permetran pas vostès. No. Per
què tampoc voldran que'l seu fill estimat,
carn de Ja seva 'carn, sang de la seva sang,
enlri en la seva casa nuvial amb el ro~tre
tacat per l'infamia, l'hipocresia i la men°
tida! Salvin-Iol Facin un esforç! Mirin que
encara hi són a tempsl Diguin la veritat!
(La senyora Witlllorc's tomba cap an en Lin-

neU amb un gest d'impaciencia i d'ira.)
-SENYORA WILMORE (jreda i resolta). - No 'ns

té de dir re més?
LJ"NNELL (calmós, fret i resoll). - La senyo

reta Helena ho sabrà tot.
SENYORA \VILMORE, - Haig de veure la ma

lalta. No m'ha dit que ella no la confir
mava aquesta historia de les seves relacions
amb en Lleonart?

LINNELL, - Es veritat; però com que'\ seu
fill la confirma...
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SENYORA WIL.\WRE. - Això encara s'ha de

veure I
LJNNELL. - Suposo que no s'atrevirà pas a

negar-ho I
SENYORA WILMORE.- Ho negarà rodonament I

LINNELL - Un moment, senyora. La senyo~

reta Helena ha de venir demà a veure-m.

SENYORA WILMORE (,-ecuiant).- J per què?

LJNNELL solemne). - Per fer~me aquesta pre

gunta: si jo, a conciencia, puc aconse

llar-li que's casi amb en Lleonan.

(La senyora Wilmore queda aclaparada Un

moment. Entren pel passadiç les senyores
Blaney i Linnell, Se les ]leU possar no més.)

SENYORA \VILMORE (posant-se sobre si), - l vos-

tè pensa explicar-li aqueS!R historia ab

surda?
LJNNELL. - No: m'estimo més que li expliqui

vostè mateixa.
SENYORA WILMORE (imp1'essionada per l'idea).

-Jo mateixa? Té molta raó, Jo mateixa

li explil:aré tot, i així quedarà desfeta d'un

cop per sempre aquesta farsa indigna tra~

mada contra -I meu fill.
LJ"lNELL, - Farsa indigna?

(Entra la senyora Blaney per la porta del fons,
la del passadiç, precedida per la senyora
Linnell.)

SENYORA LINNELL (entrant i adonant-se de

l'aclitut de tots tres). - Què hi ha? Ens

hem trobat am b la senyora Blaney a la

porta del carrer.
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SENYORA BLANEY (entrant amb aire de tafanc~
ria i mirant a tots amb gran interès!. - Vc
nia per saber com segueix; però si parle:l
d'assumptos particulars i reservats ...

SENYORA VlILMORE. -No, no. Es el seny(~r

Linnell, que ja 'ns ha sortit amb una altra
extravagancia de les seves...

LINNELL (amb ira l'econcentrada i amenap
dor).-Scnyoral

SENYORA LINNELL. - Edgard J
SENYORA WILMoRE.-I'v1iri de convence·l, Eli·

sa, de que lo que's proposa es una bojeri::l,
que 'Is seus fills i vostè poden pagar molt
cara.
(Se'n va amb aire de triam!, atravessa'l pas

sadiç i entra a l'escl'iptori.)
SENYORA LINNELL. - Edgard I Senyor \Vil·

more! Què ha fet el meu marit?
\VJLMORE. - Re: amb l'intent d'arreglar ks

nostres petites diferencies, li he ofert ta
rectoria.

LINNELL.-Ahl Es a dir que me l'ha ofertar
I per què?

\VfLMORE, - Per bé del poble.
LINNELL. - No. Vostè me l'ha oferta perquè

calli.
\VILMORE. - Ho y~~en? En comptes de do··

nar-me les gracies, m'ha dit que lo que ja
volia era enganyar, ensibornar, i ha llen·
çat al vol carrecs injustos i ridicols contra'l
meu fill.

SENYORA LJNNELL. -- Edgard I Per l'amor du
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Déul Per què ho fas això? (An en Wilmore.)
Dispensi-I; ho haurà dit en un moment
d'ofuscació. S'haurà deixat portar pel geni.
(An en Lúmeil,) Edgard I Si tens encara una
mica de eafloyo per mi i pels teus fills ...

LJNNELL (lr'encant-/¡ la frase .. - Què?
SENYORA LINNF.LL. - Demana perdò al senyor

\Vilmorel
LINNELL. - Mai! Demanar perdó perquè dic

Ja veritat? Això mai I
(f.a senyora UnneU se"n va cap al sojà, plo

rosa. )
SENYORA BLANEY (an en \ViI1l1ore, amb mau

lerial'.-Quina mena de cafl'ecs ha llençat
al \'01 contra -¡ seu fill?
(Entra la senyora Wilmore, tornant de L'es

criptori. )
SENYORA WILMORE. - La senyoreta Neve té

una mica de temperatura, però'm sembla
que pot trasladar-se perfectament. Ara està
arreglant les seves coses, i jo mateixa me
¡'emportaré a Gilminster.

LINNELL. - La senyoreta Neve no sortirà
d'aquesta casa.

SENYORA \VILMORE. -Qui ho mana?
L¡:-I;:.<ELL. - Jo.
SE~YORA V/H.MORE. - Senyor Linnell, aques

la noia nega en absolut els carrees que
vostè ha dirigit contra -¡ meu fill. S'bó!
posat en tot i per tot a les meveS ordres, j

dcsde aquest moment queda baix la meva
protecció.
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LINNELL (amb grall decisió). - La senyoreta
Neve, aquesta nit, no sortirà d'aquesta
casa. Es inutil que s'hi empenyin.
(La Raquel, apoiant-se amb la PaUy, haurà

sOrtit Ull xic abans de l'escriptori, atrape$Sa'l
passadiç i entra en escena. Està excitada, fe
brosa i desvarieja una mica de tant en tant.)

RAQUEL (a f~ senyora \Vïl1,w,'e . - Ja estic a
punt, senyora. Quan vostè vulgui 'ns en
podem anar. (An el! LÚl1lell.) Gracies per
tot. Però me n'haig d'anar a Gilminster,
Perdoni-m! (Amb profonda pena.) De tot
allò que li he dit, sab?, no hi ha re de
veritat, no. Jo m'ho pensava. Però no,
no era veritat. Aquella carta tampoc ho
era, no, pei senyor L1eonart, no I

SENYORA. \V1LMORE (somrient amb ai1'e de
lI'iomf).-Es clar que no! Ja m'ho pensava!

RAQUEL, - Sí, jo mai he dit res contra'\ se
nyor Lleonar!.. Mai!... Es clar que no,
pobra de mi I". Eh que ja 'm creu, vostè,
senyora?'

SENYORA WILMORE. - Sí, filla, sL .. (An en
Linnell.) Dongui-li'] braç vostè. Ajudi-ro
a portar-la a l'estació.

L1NNELL. - Passi lo que passi, aquesta senyo·
reta no sortirà aquesta nit de casa meva.
Ho tenen ben enlès? (A la Raquel.) AgaM
fi-s amb mi. Elisa, ajuda-m, Ets dels meus
o també vas contra mi?

SENYORA LINNELL. - No ho sé, .. no sé què
fer .. ,
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LINNELL,-Sí que ho sabsl Ja fa temps que 'fi

coneixes. T'he demanat mai re que no fos
just? Confia sempre en mi. Ara en aquests
moments solemnes tínc tota la raó! Mai
de la vida m'he sentit investit de Ja volun
tat de Déu. com ara t N'estic segur I Els
que m'estimen han d'estar aprop meu I
Ho sents?

SENYORA LINNELL. - Sí, ja hi vui estar ... Es
clar que sÍ...

LJNNELL. - Ajuda-m J Aquesta noia no pot
sortir avui de casa nostra.
:' La senyora Linneit s'ajunta amb en UnneU i

la Raquel i donen unS quants passos cap a la
porta de l'escala interiM',)

\VJLMORE. - Linnell! Això no pot quedar
així!

LINNELL. - No? Oposi-s'hi, si té força per
oposar~s'hi I

WILMORE. - Vol retirar d'una vegada aquests
carrccs indignes que ha llençat contra '1
meu fill i contra aquesta noia?

LINNELL (amb resolució J. - No, no i no f De
cap de les maneres! Encara que m'oferís
vostè -I bisbat de Londresl

(Quadru.)

TJ<.:L6



ACTE TERCER

Biblioteca de la casa pairal dels WilmDt'e. Sala
del mateix estil arquitectonic de la del primer acte.
Porta al fons, que comunica amb un passadiç.
porta a l'esquerra, primer terme. Xemeneia ence·
sa al segon terme. Finestra a la dreta, que dóna {fI
jardí. Un sofà i tres taules, una a l'esquerra, ['al
tra vora'l sofà, i l'altra en un recó de la dreta.
Les parels esian completament cobet'tes per la lli
breria, en prestatges descoberts i simeh'ics que van
de [etTa fins quasi al SOJtre. La majoria dels llibres
estan ben enquadernats, amb cuiro i or, com en les
biblioteques de les antigues cases pairals del sigle
XV/Il. Hi ha també llibres moderns. En la taula
del recó hi ha piles de tlibres. En la taula d'aprop
del sofà, linier, plomes j papers. Damunt de la xe
meneia, un gran mapa, un rellotge vell i una esfera
terrestre. Algun bust, un o dos retrats de familia,
en llocs convenients.

Es al dematl, dèu dies despres de l'acte anterior.
A l'alçar-se'l tel6 entra la senyora Wilmore per la
porta de l'esquerra, depressa, nerviosa i descon-
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,fiada. Fa signe an en Viveash que entri. Aquest
entra, també, per la mateixa porta. La senyora
IVi/mOt'e, durant tot l'q,¡;;J,e, demostrarà una gran
inquietut, menys quan s~h'obarà al dm'ant de gent
(omste1'a: aleshores con segueix domina1'·se en
terament

SE:-<YORA \\'¡UlORE. - Que ja es aquí?
V¡VEASI-I. - Sí: ara acaba d'arribar. L'he tan

cada a dins del meu escriptori.
SENYORA VVILMORE. -Que l'accepta -\ nostre

oferiment?
V¡YEASH. - No n'hi he parlat, encara.
SEC'i"YORA \V¡L:llORIi:. - S'ha de deixar tot re

solt abans que pugui parlar arn b el pare
de l'Hclena. Sir John ha dit que volia
parlar amb la Raquel, davant den Linnell,
den Lleonart i dels Bjan,ey.

V¡VEASH. -Sí, aixís ho ha donat a entendre.
Estem en una situació molt perillosa, Hem
d'anar amb peus de plom.

SENYORA \VILMORE,-~Sí; però 'ns hem de
treure del davant aquesta noia, d'una ma
nera o altra I

Vn'EAsH. -~ Quan l'ha vista vostè, darrera.
ment?

SE?-:YORA \VILMORE. - Ahir.
Vn'EAsH. ~ A ['hotel de Gilminster?
SENYOFA \VILMORE. - Sí. Hi he anat quasi

cad<l dia.
V¡YEASH.-J en Unnell que l'ha vista?
SE:'IYORA \YILMORE. - Desde que I doctor Bla

ney se la va emportar, l'endemà dematí
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d'aquella terrible escena, crec que no l'ha
tornada a veure.

V¡VEASH. - N'està ben segura?
SENYORA \V!LMORE.-Sí. Sé que en Linnell

hi \'a anar amb l'intent de veure-la, però
amb el doctor Blaney hi varem deixar
ulles ordres tant severes, que jo crec que
nO'1 van pas deixar entrar.

VIVEASH. - I aont l'han de tenir aquesta sen
tada amb Sic John?

SENYORA WILMORE. - A l'escriptori de vostè,
o, qui sab, potser aquí mateix. Aixís li
demostrarem que no 'ns fa cap por.

V¡VEASH. -Sí; però, i l'Helena?
SENYORA WrLMORE.-Ara jana s'hi està amb

nosaltres. Aixís que va tornar el seu pare: ..
V¡VEASH. - Ah 1Sí, té raó, no me'n recordava.

I com s'ho ha pres l'Helena?
SENYORA \V¡DlORE.-Sembla que s'ho ha pres

molt a la valenta, Va anar li demanar con·
sell an en Linnell, l'endemà mateix. Jo no
ho vaig poder impedir. I ara ha deixat
¡'assumpta completament en mans del seu
pare. Déu vulga que'n sortim ben aviat
d'aquest mal pas!

V¡VEASH. -Ja té raó, jaI Jo encara no hi veig
pas clar en tot això I

SENYORA W¡LMORE. - No se m'espanti ara,
vostè? Com vol dir que no hi veu clar?

VI\'EASH. - Tinc els meus dubtes. Vostè m'as
segura que en L1eonart es ignocent i que
en Linnell s'ha equivocat? Naturalment
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que, per mi, això que vostè diu esla veritat.
La mateixa noia diu que en L1eonarl no hi
té re que veu(,e amb ella. N'està segura,
vostè, que la Raquel mantindrà la seva
afirmació?

SENYORA WJLMORE. - Sí. .. Es a dir, jo bé
m'ho penso. L'hi he fet veure que aquesta
es l'unica manera de conseguir la nostra
protecció, tant per' ella com pel seu fill.
Convindria que vostè, per la seva part,
també li fes entendre.

V¡VEASH. -Me sembla que la meva interven
ció... Què vol que li digui? (iV/ovent el cap.)

SENYORA VlILMORE.-Com s'entén? Parli clar!
VIVEASH. - Vui dir que si la Raquel segueix

en aquesta actitut, jo també mantindré'l
meu paper. Però'fi sembla que abans
d'entrar jo en escena fóra millor que vostè
li dongués una altra empenta. M'entén?

SENYORA WILMORE. - Si vostè creu que es ne
cessari ...

VIVEASH.-üpino que sí. Me fa l'efecte que
es molt curta de gènit i bon xic escrupu
losa, aquesta noia. Aixl la posem a prova.
Qui li diu que al trobar·se davant de Sir
John no se'ns espanti?

SENYORA \VILMORE. -Jo crec que no i que
complirà lo que m'ha promès.

V¡VEASH (movent eL cap amb aire de dubte).
Tots estern pendents de lo que ella digui.
Si 'ns falta, ens posa en un compromls
terrible.
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SENYORA WILMORE (asseient~se). - Si això
dura gaire, jo no sé si ho podré resistir!

V¡VEASH. - Coratge, Carlota I
SENYORA WILMORE, - Vostè no 'ns abandona

rà pas, veritat?
V¡VEASH. -No. Aniré fins aont tinc obligació

d'anar. Potser més enllà i totl M'he em~

barcat amb vostès en la mateixa nau. Si
les hipoteques no poden pagar·se, jO'm
trobaré en la mateixa situació que's trobin
vostès.
(Entra en Wilmore pelfons. Vé molt excitat.)

WILMORE. -Sir John acaba d'arribar amb
l'Helena. Estas disposada a rebre-Is?

SENYORA WILMORE (alçant-se). -Sí, sí, desse
guida.

(Entra pel Jans en Goodyer.)
GOODYER (anunciant). - Sic John Plugenet.

(Entra Sir John. Es un home simpatic i elegant,
d'uns cinquanta anys molt ben portats. Sà,
afable, fort i resolt. En Goodyer se n'entorna.)

JOHN. - Com està vostè, senyora Wilmore?
SENYORA WILMORE (donant· li la mà afable

ment). -Perfectament, Sic John.
JOHN. - I vostè, Viveash, com està?
VIVEASH. - Ja ho veu: ja n'hi ha per anar

passant. .
SENYORA WILMORE. -Suposo que l'Helena ja

no's deu recordar de \'estupida equivoca
ció del senyor Linnell?

JOHN. -Sí: encara la té bon xic molestada,
tOl això.
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SENYORA \VILMORE. -Aviat ho aclarirem, a
sath;,f,'<cc:i6 de tots.

JOHN. - Convé molt, Carlota, cregui-m. I com
està aquesta noia?

SEi\'YORA WILMORE. - Millora rapidament.
JOHN. - Que encara es a Gilminsterr
SENYORA WILMORE.-No: avui ha arribat al

poble.
JOHN. ·-Ah! De manera que es aquí?
SENYORA WILMORE. - SL I com que -I nom

del meu fill ha sigut barrejat en aquest
assumpta, m'ha semblat convenient que'l
senyor Viveash hi parlés, i ara es al seu
escriptori.

JOHN. -Què n'ha tret en clar, vostè, Víveash,
de tot això?

V¡VEASH. -Ja veurà: me sembla que'l nostre
bon amic UnneU ha volgut pescar en
Rigues terboles, i no ha tret més que llot.

JOHN. - Doncs s'han de mirar de netejar
aquestes aigues, per veure si se'n treu al·
guna cosa profitosa. Jo mateix aniré al seu
escriptori i parlaré amb Ja noia.
(A larma vivissima en la senyora \Vilmore i en

en Wilmm'e. Sir John no se n'adona perquè ls
ha girat l'esquena per pa"¡ar amb en Vi
veash,)

V¡VEASH. - No li sembla que abans fóra mi·
llor lligar una pila de caps que ara cada
un tira pel seu cantó?

JOHN. - Que s'han de lligar caps? No l'en
tenC. Expliqui-s.
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V¡YEASH. - Vui dir que s'ha d'anar esgranant
\a cosa, a poc a poc..

JOHN. - Això es precisament 10 que jo vui fer.
V¡VEASH. - Opino que fóra millor que jo veiés

en Linnell, els Blaney i la noia, l'un des
prés de l'altre, i combinar una sentada,
a la qual assislissim tots, començant per
vostè.

JOHN. -I que no la podriem tenir avui aques
ta sentada? Avui, que jo soc al poble?

V¡VEASH. - No hi ha cap inconvenient, si
vostè ho desitja.

JOH:-l. Sí, sí, els soc franc. Hi tinc un gran
interès. Quant més aviat ens veiem amb
aquest vicari, millor. Veritat, Carlata?

SENYORA WILMORE.-Sí, i aixísacabem, d'una
vegada, aquest desagradable assumpta, i
podem parlar desseguida del di ... del Cg·

sament.
W¡LMORE. - No hi ha ningó entre la meva

gran coneixença que pugui arribar a sos·
pitar tant sols quel meu fill. .. Ah! No:
per això tinc tant interès en fer callar aques
tes males llengues, quan més aviat millor.

V¡YEASH. -1 les farem callar avui mateix.
aquest demati sens falta. A quina hora 'ns
podrem reunir, Sir John?

JOHN (mirant el rellotge). -Ara m'emportaré
l'Helena a casa dels Oakieys, i a les dotze
tornarê a ser aquí.

VIVEASH. - A les dotze? Molt bé I Tothom
serà aquí.
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JOHN. - Perfectament. Es un home actiu per
excelencia vostè, Viveash. L'assumpte'm
sembla que val la pena. Diuen vostès que
en L1eonart la va conèixer a Escoda,
aq uesta senyoreta?

SENYORA WILM"ORE. - Sí.
JOHN. - I quina mena de relacions hi havia

entre ell i ella? Relacions de pura amistat?
SE)lYORA WILMORE. -Sic Jàhn, vaig a dir·1i la

veritat, però amb tota la reserva.
JOHN. - Pot fiar-se de mi, senyora: soc un ca·

valler.
SE),'YORA WIL.MORE. - Hi havia allí empleats

en les obres del ferro· carril dos o tres joves.
Un d'ells, precisament el que se-n va anar,
sembla que tenia certes relacions amb la
senyoreta Raquel Neve. I aquesta va venir
a trobar en Ueanart perquè segurament
li devia convenir saber l'adressa del seu ..•
No sé si m'explico.

JOHN. - Ah I Ja!
SENYORA WIL?\lORE. - Vostè no's pot pensar

Jo que m'ha costat arrencar aquest secret
an en L/eonartl Es tant bo i tant Ileal,
el pobre fill meu I Abans de fer traïció a
un amic, jo crec que·s deixaria matar.
Ademés, es incapaç de dir cap mentida.
M'entén? No sé si m'explico.

JOHN. - Perfectament, senyora.
SENYORA WILMORE. - Confio, naturalment,

que vostè sabrà guardar el secret.
JOHN:-Senyoral Lo que vostè m'acaba de
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dir aclareix, en part, els meus dubtes.
Però, quin interès pot tenir aquest se
nyor Línnell en sostenir les, seves acusa
cions?

SENYORA WILMORE. -Aquest home es un fa
natic I

WILMORE. - Un maniatic. Afiguri-s que vol
posar tavernes model a tot arreu, per
arruinar els pobres fabricants de cervesa I

V¡VEASH. - Pobre home I Es un monomaniac
esbogerratl S'ha tornat boig a força d'estu
dis. I el millor dia es capaç de sortir·nos
amb el descobriment de que'l món es
quadrat, no més perquè es partidari de tot
lo recte.

SENYORA WILMORE -Silenci I
(L'He/ena i en Lleonart entren pe/fons.)

HELENA (amb_afecte a la Carlota). - Bon
dia, senyora Wilmore. (Lila un petó.)

SENYORA WILMORE. - Helenal Filla meval
Com estas?

HELENA. - Senyor Viveash, Déu lo guard.
VIVEASH. - Déu la guard. senyoreta. Bon dia.
HELENA. - Vostès ja devien parlar del senyor

Linnell, veritat? Senyora Wilmore, jo li
prego que'm torni la meva paraula i que'm
permeti parlar amb ell.

SENYORA WILMORE. - Helena, tingui ben pre
sent que he cç>nfiat aquest a§..sumpto en
mans del seu papà. Si ara vostè parla amb
el senyor Linnell, se passa com aqueU qui
diu a ¡'enemic.

7
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HELENA.-JO no'l tinc per enemic ci senyor
Linnell.

10m..:. -- L1eonart, me sembla que vostè ja 's
deu haver adonat de l'estat d'esperit en
que's troba la meva filla. Crec inutil insis·
tir en que...

HELENA (acostant-se rapida ment an en Lleo·
llart).-No, no li pregunti rel LleonartJ
Jo t'estimol Confio en tu cegament!

(Ellti agafa una mà i l'hi besa amb emoció.)
\Vrr.MORE. - Ja ho veus, Lleonart, quina no

bl csa de sen timen ts! Estic orgu Ilós de tu,
estimada HelenaJ I tinc la seguritat que
faras feliç an el meu fill.

HELENA.-No·n parlem més de tot això, se
nyor Wilmore. Però, quan el meu papà
ho hagi aclarit tot, jo 'ls prego que tots
vostès siguin ben bons amb el senyor Un
nel!. No es culpable i no mereix ser cas
tigat.

\Vn.MoRE. - La seva conciencia ja s'en carre
gar1t bé prou de castigar-lo I

HRLENA. - Encara que s'hagi equivocat, crec
en la seva rectitut i en la seva honradesa.

V¡VEASH. -Això es una mala excusa per apa
gar una casa que crema.

JOHN •..- Anem, Helcna: t'acompanyaré a casa
dels Oakleis. Atirant el rellotge.) Cuita,
que n.O·ro puc entretenir.

HELEKA. - Passi-ha-bé, senyora Wilmore.
SENYOIlAWILMORE. - Adéu, filla meva.
HELENA. - Passi-ho-bé, senyor Wilmore.
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WJJ.MORE. -Adéu, filla ... futura.
(Encaixen. Ell va per besar-Ja, però elia Ja com

qui no se n'adona i s'esquiva.)
HELENA. - Acompanya-m fins al cotxe, LJco

nart. (Se'n va seguida d'aquest.)
WIl.MORE. - La seva filla es un tresor, Pluge-

net. Quin cor més gran I
loHN.-A les dotze aquí, eh, Viveash?
VIVKASH.-Sí. A les dotze en punt.
JOHN. - Fins a després.

(Se'n va. En Wilmore, la Car/ata i en Viveash
queden una estona contemplant-se. Pausa. En
Viveash mira" rellotge.;

VrvEAsH.-No podem perdre temps. Avisaré
als Blaney que vinguin. Ja són de tota
confiança, eh?

SENYORA WILMORE. - Ja ho crec! Completa
ment adictes.

WILM.ORE. - Per força ho han de ser. No veu
que en Blaney, gracies a la meva influen
cia, es vacunador public?

VJVEASH (a la senyora Wilmore). - No estaria
de més insistir en l'equivocació den Lin~

nell, per veure si, sentint·ho a dir tant i
tant, acaba per convence-s ell mateix del
seu error.

WILMORE. - Es massa toçutl Com vostè ha dit
molt bé, es un maniatic que acabarà boig.

V¡VEASH. - I la seva bogeria es criminal, per·
què portarà a la miseria la seva familia.

WILMORE. - I que no s'entén de raonsl
SENYORA WILMORE. - No hi ha més remei
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que enfonsar-lo, suprimir-lo! Oha de cau
re en Lleonart o aquest homeI (Amb ira.)
I, si no vol cedir, se l'enfonsa, sense cap
compassió I

VIVEA:<iH. -~ Vaig a dir~li que vingui. (Se'n pa
cap alfons.)

W¡LMORE (ansiós).-Viveash, faci tot lo que
pugui.

V¡VEASH. - Això depèn de l'actitut de la noia.
Si la poguessim pastar al nostre gust ...

\VILMORE. - Què?
VIVEASH. - Que hem de guanyar, no hi ha

més! Ara mateix els-e lli portaré. (Fa un
gest significatiu i se'n pa.)

WrLMoRE. - Quina posició més galdosa per
un home tant honrat com jaI Mai m'havia
hagut de violentar la conciencia com aral

SENYORA WILMORE.-Ofega.la, la teva con
cienda!

WILMORE. -Què dius ara? Déu de Déu I Vaig
tement que aquí les dònes han perdut tota
noció de moral.

SENYORA WILMORE. - Quan se tracta de sal·
var un fill, ho perdem. tot, les mares. Per
això som superiors a vosaltres. Infeliços I
(Pausa. Amb tota l'ànima.) Vols ajudar·
me a salvar el nostre fill, si o no?

\VILMORE. - Estic fent tot lo que puc. Però
has de tenir ben present que en aquestes
terribles circumstancies haig de mantenir
me sempre dintre de la més estricta mo
ralitat.
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SENYORA WILMoRE.-Ja t'hi mantens, i amb
excés I Si no hi vas amb compte, aquest
enfit de moralitat ens perdrà a tots.

WILMORE. ,.- Per l'amor de Déu. Carlota!
Fixa-t en que'\ cas den Guillem i de la
Sarah s'ha reproduit I

SENYORA WiLMORE.- Primer de tot Som n01>
altres, al menos fins a deixar ben resolt
aq uest assum pto.

\VILMORE.- fo¡'lolt bé; però jo haig de dcmos~

trar que la meva conducta està sempre
ajustadaa lo queïu dicta la conciencia.

SENYORA WILMORE.-Sí: tots fem lo que·ns
malla la conciencia, sobre tol quan no'ns
c08ta res.

WILMORE, - Carlotal No permeto aquestes
insinuacions constants de que soc...

SENYORA WILMORE. - Què?
\VU.MORE. - Pitjor de lo que haig de ser.

(En Ueonar! en/ra malhumorat, abatut i trist,
¡,s deixa caure en Un silló. Pausa. EH Wi/mo
re l'observa enfurismant-se gradualment, i
quan en Ueonart ja està assegut esclata amb
ira.)

WILMO~E.- I ¿ per arribar an aquest punt
t'he educat amb tot compte i dintre dels
principis deia més absoluta moral? ¿Per
això t'he posat al teu davant ei meu exem
ple, que qualsevol fill s'hauria tingut per
ditxós de copiar? l tu, en comptes de se·
guir les meves petjades, goses fer venir a
casa nostra aquesta ... donota?
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Sf<.:NYORA WILMORE. - Vols callar? Vols fer el
favor de callar? Recorda~t que tu i jo
ja -ns coneixem. (Eil7 furiós, 1/01 pal·/ar.)
Ho sents? Fes meOloria! Me sembla que
tu i jo ja ·ns coneixem, i que lo millor que
pots fer en aquesta ocasió es callar!
(En Witmore'se 'n)Ja pelfons, abatut i silenóó!>'.

La senyora WiLmore s'acostaan en Lleonart,
que s'abraça amb elia. A l'actitut de/seu fiLL.
la senyora Wiltllo,·e se posa a plorar.)

LLEUNART. - Mamà! Pobra mamà! No plorisl
Quina vergonya gue hagis de fer tot això
per mi, pel teu fiJI que t'estima / Que n'ht
::;igut de boig!

SENYORA WILMORE, - Calla I Si jo pogués sal·
var-te/ Jo·t salvaré! No tinguis por!

LLEONART. -No m'ho mereixo, no! Mereixo
que'm peguin, que·fi despreciin I Que
avergonyit, que humiliat m'he sentit ara
mateix davant de l'Hclenal Quin cor té
més gran I I jo... jo... que petit I

SENYORA WII.MORE. - No parlis aixÍ, Tu has
fet lo mateix que han fet els altres, però
has lingut la desgracia que se sabés.
Sir John vindrà, i·l farà preguntes. No li
diguis ni més ni mCJlOS de lo que jo t'he
dit.

LLEONAFl.T. -Ja ho procuraré.
SENYO.kA WILMOfu:,-Pensa que es lOt el teu

pervindre, tota la teva felicitat en aquesta
vida! No Ja destrueixis!

Lr.lwNART.-No Ja destruiré. Ma.I1fi:t/ Tu no
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ho sabs lo que jo t'agraeixo tot lo que es·
tas fent per mi. No n'hi ha de mares corn
tu I Passi lo que passi, jo t'ho pagaré un
dia o altre.

SENYORA WILMORE (besanJ.io amb passió).
Ets el meu filll (Pausa.) Mira, veus? Ja tor·
no a sentir·me revestida de valor i lluitaré.
Hem de guanyar I

LLEONART. -Sí, hem de guanyar!
(Entra en Goodyer pel fons anunciant.)

GOODYER. - El senyor Linnell.
(Entra en Linnell, Sembla malaltiç i més trist

que en facte anterior, però en la seva cara hi
brilla un raig de desesperada determinaci6.)

SENYORA WILMORE. - Linnelll
LINNELL. - Bon dia, senyora.
LU!ONART. - Bon dia, Linnell.
LINNELL. - Bon dia. El senyor Viveash acaba

de dir-me que vostè desitjava veure·m.
SENYORA \VILMORE. - Sí. Ueanart: si vols, ja

pots retirar-te.
LJNNELL (aturant amb un gest a11 el1 LlcOllart,

q1le ja havia donat unes quantes passes).
No, un moment. Vostè ja sab que jo no
tinc cap interès en posar-lo en evidenci;¡,
davant de la gent, pcr lo que vostè ha
fet. AI contrari, jo voldria enterrar·la, la
seva malifeta; però les conseqüencies no's
poden enterrar. Vingui·m aquí i afronti·
les com un home J

(llaurà posat la mà a l'espatlla den Ueonarl.
Aque,~t lJoi separar~se.)
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LLEONART. - Vol creure, Unnell, que no
¡'entenc de res en tot això que'm diu?
(Forceja per separar-se den Linnell. qui li posa

les dugues mans a les espatlles i li diu, mirant·
/0 cara a cara, amb gran rigidesa:)

LINNELL, - Es 3, dir que no m'entén? Vaig a
fer de manera que m'entengui desseguida.
Vostè s'ha portat com un bergant amb una
pobra noia. Ha fet malbé la seva vida, i
després l'ha abandonada perquè soponi
tota sola'l pes d'una culpa provocada per
vostè. L'ha abandonada perquè's mori de
vergonya, en la soledat i en la miseria.
I ara intenta altra vegada seguir els seus
procediments de bergant amb una altra
noia, una pobra criatura ignocenta, que
està a punt de donar-li tota la seva puresa,
tota la fidelitat filla d'un gran amor, i tota
la seva -fortuna. I per portar a bon terme
tot aquest cumul d'insensateses compta
vostè amb l'ajuda de la seva mare! (Pau
sa.) Me sembla que ara'm deu haver
entès, veritat, Ueonart?

SENYORA WILMORE (indignada). -Senyor Lin
nelil

LINNELL (repetint el concepte i mirantfixa
ment a la senyora Wilmore).-Sí: la seva
mare està disposada a ajudar-lo. La seva
mare, que l'adora, ho sacrifica tot per aju
dar-Jo a bastir la nova casa en un bassal
corromput d'hipocresia i de mentidesl
però aquesta casa sense fonaments no
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pot subsistirl Aquesta easota ha d'ensor
rar-se per si mateixa, í a l'ensorrar-se
ha d'aixafar-los a tots I Vui confessar tota
la veritat a Sir John Plugenet, aixís que'¡
vegi. Vui desemmascarar el seductor en·
grait, el seductor covart i mentider! M'ha
ben entès, ara? I vostè, senyora, ara no
podrà dir que no hagi parlat clar!
(En Lteonart haurà donat mostres d'una gran

nerviositat, però haurà anat dominant-se,
i a l'acabar en Linnell se separa d'ell i esclata
en una gran riaJla.)

LLEONART. - Ha!. .. ha 1.,. ha 1. •. La vespa que
l'ha picat avui, senyor LinneJJ, sí que de
via ser verinosa!

LINNELL.-Ahl De manera que imisteix en
la mentida? Molt bé I Vostè mateix. Aie::;
dotze seré aquí per veure a Sir John.
(Se'n va pel jOllS. La senyora Wifmore està

impacienta i juriosa. Fa un gran esforç, se
domina i diu amb relativa calma: )

SENYORA WJLMORr:. - No; esperi·s, senyor
Linnell. No se'n vagi. Ja que's veu que
està decidit a rompre, passem comptes
abans, si li sembla.

LINNELL. - Vostè vol passar comptes? I amb
mi? Ja es tot un gosar el seu, senyora!

SENYORA WILMOHlJ:. - No hi ha re que pugui
provar el fet del meu fill. Vostè no té cap
prova.

LINNELL. -I què?
SENYORA \VILMORE. - Escolli·m. Sir John t la
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seva filla accepten les nostres explicacions.
Si '15 vol convèncer de lo contrari. no farà
més que perdre temps i provarà que encara
es molt més boig i molt més fanatic de lo
que la gent se pensa.

LINNELI•• - Ah! Sí? Es a dir que -m tenen
per boig i per fanatic, eh?

SENYORA WILMORE. - Sí, senyor. (Quasi amb
sarcasme.) Que no ho sRbia?

LJNNE:LL (amb .fina ironia). - No. VèS si es
extrany, veritatr I jo, pobre de mi, que
sempre m'he tingut per un home modest,
senzill, corrent i honratl Quin àesen·
gany!

Sl.i;NYOHA WILMORE. - Després d'haver com
plert les seves amenaces, se n'anirà del
poble, per no tornar, amb la reputació,
ben galdosa per cert, d'haver iniciat una
calumnia maliciosa contra un dels feligre
sos. Es impossible que'\ senyor Daubeny
el puga recomanar a ningú. La seva carrera
s'haurà acabat. I anirà enfonsant-se, fins a
desaparèixer.

LlNI'ÍELL. - Diu que m'aniré enfonsant? Si
.. mb Ja verilat per es¡,;ut un s'enfonsa,
deixi-m enfonsar, millor! Es una fi que no
me la podia esperar.

SENYORA WILMORE. - Ah! Vol dir que morira
martir? Es a dir que vostè vol la palma
del martiri! Ja són pretensions! Mc sem
bla que J'alcançarà. Però, i què 'n farà dels
seus fills, que tot just comencen a viure?
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LINNELL. - Se buscaran la vida, Com se la
busq uen els aucells.

SENYORA WILMORE. - Sí: viuran de caritats!
Però, que no té cor, vostè? Per darrera
vegada, Linnelll Pensi en el pervindre
que l'espera!

LINNELL. - Miseria, miseria, i re més que mi
seria! I bé, i què? Ja ho sé. Però quan
van acompanyades de la miscria, la fc i la
veritat triomfen sempre I l vostè, pel seu
<..:antó, pensi també en el pervindrc del
seufill, Farsa! l\lentida! Hipocresial I re
més 1 Per darrera vegada torni en sí, Car
Iota 1Surti d'aquest cau de mentides I Surti
a la llum de la veritat I

SENYORA WILMORK (indigllada i impacienta).
- Però, que no ho veu que està perdent ci
temps, home de Déu? Vostè lo que vol c:>
perdre'l meu fill, no es això?

LINl':ELL. - [ vostè lo que vol es perdre-m a
mi, no es veritat?

SENYORA Wn,MORE. - Si, si vostè m'hi obliga.
r ho faré sense compassió! M'entén?

LINNELL. - Que"n fa d'estona que l'entenc,
senyora!

SENYORA WILMORE.-Doncs nO'n parlem més.

I caigui qui caigui!
(Entra en Fiveash pel funs.)

VIVEA..SH.-Ja han acabat am.b el senyor Lin

nell?
SENYORA WIL.M.OI<.E. -Sí. No vol entrara la raó

i. .. hem acabat I (Arronsant Ics espatlles.)
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V¡VEASH. - Pitjor per ell. (Pausa.) Vingui-m
aquí, LinnelI. Ja ho sé que no es tant boig
com Ja gent diu.

LINNELL. - Tinc per norma dels meus actes
la veritat. Si això es ser boig, visca la bo
geria, sen Jor Vi veash !

( Aquest mira a la senyora Wilmore.)
V¡VEA.SH.-Sir John m'ha encarregat que anés

recullint detalls del cas. Vol fer·me·n la re
lació vostè mateix?

LINNELL. - Vol que l'escrigui?
V¡VEASH.-No n'hi ha necessitat. Una sen

zilla relació, Suposem que ara tenim cinc
minuts per anar a donar un tom pel jardí.
I, qui sab, potser tot passejam ens enten
drem.

LINNELL (mirant a l'Ull i a l'aitra,.-Que ja
hi estarà conforme la senyora?

VIVEASH. - Es clar que sil
LINNELL.·- Què vol la senyora? Llum o te·

nebres? Vostè mateix: pregunti-li.
(Se'n va peL fons. La senyora lViimore i en

Viveash se miren esperats.)
VIVEASH ,"ambiraJ.-Toçut! Miserabl~! 'Sc

nyalant a l'esquena). Aquí te la noia. Ja
pot parlar-hi quan vulgui. Sc',¿ va pelfons
cercant an en Lillllell.

SENYORA WILMORE ,,' obrint la porta de l'es
querra:. - Vol venir un moment? (Entra
la Raquel¡ vestida de carrer, Està palida)
mataltiça, espantada, dOlllmt~li la mà ca~

rinyosament.) Com esta, Raquel?
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RAQUEL. - Bon dia, senyora.
SENYORA WILMORE. - SiT John vindrà desse

guida i li farà moltes preguntes. Vostè
complirà lo gue'm va prometre, eh?

RAQUEL (calmada). -Sí: no faltaré a la meva
paraula.

SENYORA WILMORE.-Ja n'està ben segura que
IlO'S farà traició?

RAQUE.L (amb gran segm'ilat), - Completa
ment segura.

SENYORA WILMORK, - Gracies. (Respirant.)
No's pot pensar lo molt que li agraeixo I

RAQUEL !asseient-se prop de la taula de l'es
querra), - $i ho faig així, podré veure en
Ueonan, de tant en tant?

SENYORA WILMORK.-Me temo que no podrà
ser. Al senyor Viveash i a mi 'ns-e sembla
que convindria que vostè se n'anés d'In
glaterra.

RAQUEL.-Així, ja no tornaré a veure més
en Ueonart I I eU nO'm voldrà veure?
No?

SENYORA VVILMORE.-No fóra correcte ni con
venient.

RAQUEL. - Vol dir que ell no 'n voldrà saber
mai més re de mí? I tant que jo l'estímol
Ara potser més que mai t No li ha dit re
per mi?

SENYOf<.A WILMORE. - Això que jo li he dit:
que ho faci per ell.

RAQUEL. - Ell, .. vol. .. això?
SENYORA \VILMORE.-I vostè ho f&rà. Eh que sí?
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RAQUEL. - Naturalment. I tampoc nc voldrà
saber re del seu ... del seu fiJI? I si jo mo
rís? Què faria" pobret sense mare, sol?
Potser me'l maltractarien i no mc·f puja
rien pel bon camí. (Amb passió sobtada.)
Això fóra horrorós. horrible! Jo ja sé que
he faltat. que he obrat malament; però vui
que'} meu fill vagi per un altre camí. I, si
jo faltés, en L1eonart nO'1 voldria veure
el seu fillet, ni saber què fa?

SENYORA WJLMORE. - Si vingués aquest cas,

jo li prometo cuidar-me de la criatura.
RAQUEL. - Vostè? Però, i en Lleonart?
SENYORA Wn.MORE (amb gest de desesperació).

- No hi pensi en ell, per un quant temps.
Així com així, no l'ha de veure més.

RAQUEL (vivament). - Això sí que no pot
ser! (Pausa. Repensant-se.) Faré lo que
vostès vulguin.

(Entra en Viveash, tot detconcertat.)
SENYORA WJLMORE (anant-lo a U'obar viva

ment).-I bé?
(En Viveash mou el cap i arronsa les espatlles.

Mira a la Raquel i a la senyora Wilmore.
Pausa.)

SENYORA WILMORE. - La senyoreta Neve està
òisposada a parlar amb Sic John. Sosté
que no hi ha ni una paraula de veritat en
la calumnia del senyor Linnell. Les rela
cions den L1eonart i d'eila, a Escocia, van
ser tant sols de pura amistat, i encara lIeu
gerissima. Veritat, Raquel?
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(La Raquel abaixa la pista i fa un signe afil'·
matiu apenes pel'ceptible.)

'v'IVEASH. - Així, aviat acabarem, Podria es
criure una noleta a la senyora Wilmorc
confirmatoria de lo que vostè diu. Paper,
tinta, ploma? Ah! Aqut té de tot. (Posa
al dava,¡t de la Raquel tot lo r¡ecessari pC1' a
escriure. )

RAQUEL. - J què vol que hi escrigui?
VIV~;ASH. -Que.. , quan vostè era a Escocia.

ja primavera passada, va intimar amb un
jove, que va r,'ometre casar'se amb vostè.

RAQUEL, - Sí.
V¡VEASH. - Ni hi ha necessitat de posar el seu

nom. Li direm el senyor X, per exemple.
Aquest jove no era pas en Lleanart?

(La Raquel ei mira i caila.)
SENYORA \VILMORE ¡mnb impel'i).- Era 'I meu

fill?
\{AQUEL. - No.
VIVEAsH,-Doncs, comenci la nota dient això.
RAQUEL. - Però, ja ho puc escriure això, jo?
VIVEAsH,-Noacaba de dir vostè mateixa que

no era en Lleonart? La mateixa afirmació
ha fet davant de la senyora Blaney i de
la senyora Linnell. Me sembla que no hi
ha cap inconvenient en escriure lo que ja's
dóna corn a cert.

RAQUEL. - Compliré (o promès; però ... Eh
que no me l;-hauré d'anar d'Ing\alcrra?
(Quasi ploralll i aixllgant· ...e al/?unll lLa
grima), No podria.
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VIVEASH.-Vaja, vaja! No'os faci enternir, ara.
Tot se fa pel seu bé.

RAQUEL (mirant a l'una i a l'al/ra).-Això vol
dir que me n'hauré d'anar. Però, podré
veure en Lleonart, abans?

VrvEAsH. -- No 'haviem quedat que amb prou
feines se coneixien, vostè i en Lleonart?

RAQUEL (bruscament). - Ja ho sab que en
Ueanart es meu I

SENYORA WILMORE (fent un gest desesperat an
en Viveash). -Sic John està per venir. Si
no prescindeix den LleonaTt, no podrem
fer re per vostè.

RAQUEL. - No tingui por: ja'o prescindiré.
Però abans vui veure-I per darrera vegada.
Eh que sí que me-I deixaran veure? No
tinguin por: no faré cap escena.
(La. Carlota i en Viveash se consulten amb Ja

mirada.)
VIVEASH. - No hi veig cap inconvenient.
RAQUEL. - Oh I Gracies, graciesl
V¡VEASH. -Se poden veure al meu escriptori,

cinc minuts j prou I I amb certes precau
cions I

RAQUEL. - Gracies I (A la senyora Wilmore.)
Moltes gracies I

V¡VEASH. - Apa, que'l temps passa I La nota I
RAQUEL. - Dicti-rne-la vostè mateix.
SENYORA WILMORE. - Té raó I
V¡VEASH. - M'estimaria més que ho fes ella.
SENYORA WILMORE. - Escrigui.ho vostè, i que

ella ho copiï.
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VIVEASH.-Com vulgui. 'S'asseu vora la taula
de resquerra, a l'enfront de la Raquel, i
escriu rapidament.) Crec que vostès han
acordat destinar una quantitat a favor de
fa senyoreta Neve. Saben fixament a quant
p'uja?

SENYORA WrLMORE. - Encara no.
VIVEASH (escrivint). - Per impedir qualsevol

disgust o desavinença, fóra millor que la
fixessim desde ara.

SENYORA \VILMORE (a la Raquel).-Quant li
sembla?

RAQUEL (sense esperança/o - M'es igual. Tant
se m'cndona.

SENYORA WILMORE. - Veiam: què es lo que
necessita vostè anualment, per viure dit
xosa?

RAQUEL. - Lo que vostè vulgui. Lo que jo li
demano es que·m deixi veure en L1eo·
nart, encara que no més sigui un moment.

(Entra en Goodyer pelfons, anUnciI2Ht.)
GqODYER. - El senyor Daubeny.

(Entra en Daubeny. En Goodyerse n'entorna.)
DAUBENy.-Molt bon dia, senyora meva i esti

mada amiga. (Encaixada amb la senyora
Wilmore. Saluda an en Viveash.) HoJa,
amic ViveashJ

V¡VEASH (escrivint). - Bon dia, reverent.
(Durant fescena següent la senyora Wi/rnore i

en Daubenyestan a para la taula de la dreta;
en Vil'eash i la Raquel continuen vora la de
l'esquerra.)

8
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DAUBENY.-Acabo de trobar Sir John, que
m'ha demanat que... Però... (Senyalant
la Raquel.) Potser es indiscreció. Si 'ls
molesto ... ?

SENYORA WILMORE. - Viveash: vol fer-me'l
favor d'acabar això a la saleta d'aqut'l
costat.

V¡YEASH. - Ja he acabat.
DAUBENy.~VOJ dir? Miri que... (Contemplant

la Raquel, que està palida i ambla mira
da fixa, en actitut de desconsol immens.) A
proposit, Carlota: hem acordat que' I dinar
de despedida sigui'\ dia 2. Ja rebran l'io M

vitació. No tenen pas compram is, aquell
dia?

SENYORA WIl_MORE. - Me sembla que no.
DAUBENY. - Me n'alegro. Serà una cosa sen

zilla, però distingida. No més convidarem
que ·lsintims.

V!VEASH (donant el paper a la Raquel). - Me
sembla que es a·ixò. Vegi si li està bé. LleM

geixi-ho.
(La Raquel el pren i llegeix.)

DA:VBENY (apart, a la Carlota). ~Suposo que
aquesta deu ser la noia en qüesti6, eh?

SENYORA W[LMORE. - La mateixa.
DAUBENY. - Pobra criatura I Sir John insistia

perquè jo també hi fos, però a mi, franca
ment,. no m'agraden aquests assumptos en
que m'haig d'entristir, veient miseries i
llàstimes!... Què vol que li digui? Tot lo
desagradable ho evito. (Pausa.) Veiam:
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que li agradaria que convidessim el senyor
bisbe?

SENYORA WILMORE. - M'es igual.
DAUBENY (mú·anf-Ia). - Vostè seuria al seu

costat. Es una mica sec de caracter, el
nostre bon senyor bisbe. Ah I Però, en
cambi, es un gran orientalista. Li. enviaré
l'edició que ha publicat dels nous evan
gelis.

SENYORA WIL;\WRE (contestant distreta i obser
vant ~n en Viveash i a Ja Raquel). ,- Dels
nous evangelis?

DAUBENY. - Però, que no n'ha sentit- parlar
d'aquesta gran obra? Sembla que algú ha
descobert un nou evangeli en un monestir
de Siria. Diuen que es molt curiós. El
nostre bon bisbe hi es molt entès en evan
gelis apocrifs. Cada dia vaig tenint una
idea més gran de la cristianitat. ..
(En l(iveash haurà conferenciat en veu baixa

amb la Raquel, cridant l'atenci6 de la senyora
Wilmore.)

VIVEASH (alçant-se), - Li està bé?
RAQUEL. - Sí.
VIVEASH. - CarIota: vol fer el favor.

(La Cartota s'alça, s'acosta an ells i en Viveash
li ensenya'l paper. La Raquel no's mou.
Queda asseguda, patida i desencaixada. Pau4
sa. Entra en Goodyer pelfons anunciant.)

GOODYER. - El senyor i la senyora Blaney.
(Entren et doctor i la senyora Blaner_ En

Goodyer se.n'imtorna.)
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SENYORA BLANEY. - Com va, Carlota?
SENYORA WrLMoRE,-Gracies per haver vingut.
SENYORA BLANEY,-Senyor Daubeny...
DAUBENY. - Estimada amiga...

(En B!aney haurà donat la mà a la senyora
Wilmore, saludat an en Viveash, que li con"
testa, i passa a saludar an en Daubeny.)

BLANEY (a la Raquel, amb fredorJ. - Suposo
que ja deu estar completament restablerta.
Té molt bon aspecte!

RAQUEl.. -Sí, ja estic bé. Gracies.
SENYORA BLANEY (mirant a ta Raquel). - El

senyor Viveash ens ha demanat que vin~

guessim. POlser hem vingut massa aviat?"
Si de cas, ens esperarem a ¡'altra sala.

SENYORA WILMORE. - Oh I No. De cap mane
ra I Seguin. ( A la Raquel, indicant-fi la
pot-ta del'esquet-ra.) Senyoreta: vol fer el
favor?
(La Raquel se'n va depressa, avergonyida i

amb els ulls baixos per l'esmentada porta. La
senyora Blaney la mira fixament fins que
desapareix,)

SENYORA W¡LMORE. -Torno desseguida. Amb
el permís de vostès. ,Se'n va per la porta
de l'esquerra.)

SENYORA BLANEY. - Ho veuen com no m'he
equivocat respecte aquesta noia? No s'hi
ha fixat vostè, senyor Daubeny, que aques~

ta mena de dònes sempre baixen ¡avista,
quan un les mira fit a fit? Jo me'n vaig
adonar desseguida i ho vaig dir.
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DAUBENY. - Vostè sempre tant observadora r
Se fixa en tot, vostè' Els nostres bons
amics ja h'o sabran apreciar. •

BLANEY (satisfet).-La meva senyora es, d"eve
gades, una exploradora admirable I

SENYORA BLANEY. -I com que a casa hi tinc
tant poc que fer ...

BLANEY (un xic molestat). - Bé: no exageris I
SENYORA BLANEY. - ... m'he pogut dedicar,

en cos i ànima, a la moral pública.
DAUBEN\'". - I a proposit, senyor Viveash, ara

que estem sols i tots som de confiança:
vol dir que'¡ nostre bon amic L1eonart no
hi està realment ficat en tot aquest gar
buix?

VIVE,ASH. - Oh I No!
DAUBENY. - Dic això perquè'm sabria molt

greu d'haver de rentar roba confosa i pro
vocar la murmuració de la gent, sobre
tot de la xurma, que es terrible, i més
en aquests temps desgraciats de demo
cracia. (Alarmat.) Sentiria molt que hi
hagués un escandol.

VIVEASH. -Mai I De cap manera I
DAUBENY. - Precisament ara que acabo de

repartir les invitacions .pel meu dinar de
despedida I He convidat els Wilmore, Sic
John, i si hi hagués algun perill...

VIVEASH. -No tinc por de re. En L1eonart
triomfarà.

DAUBENY. - Millor. Sembla, però, que Sir
John ve disposat a fer moltes preguntes_



lI8 Hemy Arthur Jones
----

Se li podrà contestar a totes satisfactoria
ment?

VIVEASH. - Afiguri-s que Ià mateixa noia de
'clara que en Linnell s'ha equivocatl

DAUBENY.-Ah I Sí?
VIVEASH.- Ara tot se redueix a que ho juri. En

Linnell dirà una cosa, nosaltres ne direm
una altra, i aleshores la senyora Wilmore
espera que totS els seus amics l'ajudaran,
i que per ells serà veritat lo que ella digui.

DAUBENY. - Naturalment! En Linnell me va
dir què sé jo què d'uha carta que la noia
havia escrit an en L1eonart.

SENYORA BLANEY (amb misteri de ta/ane1"aJ,
-Ara, aquÍ, entre nosaltres, la nit que Ja
Raquel va passar a casa den LinneJl, jo
vaig anar-hi a buscar al meu marit, i per
casualitat vaig veure a dins del saquet de
mà de la noia, que precisamet era obert,
una carta.

VIVEASH. - Que la va llegir?
SENYORA BLANEY. - No; però com que era

oberta, vaig poder llegir la paraula «ver
gonya» L.

BLANEY. - N'estas ben segura?
VIVEASH. - Que·n dirà res vostè d'aquesta

carta?
(El senyor Blanney ja a la seva muller una

senyal autoritaria, indicant·1i que calli.)
SENYORA BLANEY. -Oh I NoI No tingui por!

(Entra la Carlota amb un paper escrit a la mà.)
.SENYORA WILMORE.-Si volen llegir lo que la
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senyoreta Neve ha escrit? .. rnonant-fj'l
paper a Viveash.) Són més de les dotze.
Sir John ja hauria de set aquí.

VIVEASH (després d'haver passat els ulls pel
paper:. - No pot estar millor. Deixi·me-la
per mi.

(Entra en Wilmore pelfons.)
WIL.MORE, - Senyors ...
DAUBENY.-Com anem?
WILMORE,-l vostè, senyora Blaney? Com

està? (Saiutaciolls,) Doctor, ens trobem
reunits en circumstancies ben poc agrada~

bJes: el meu fill acusat de... I aquest
senyor vicari tant original I Suposo, Dau
beny, que vostè, al deixar-nos, ja farà de
manera que no continui avorrint·nos.

DAUBENY. - No sé pas lo que se'n F'0t fer d'a
quest home. Què li sembla a vostè?

WILMORE. - Espero que'm fara la gracia de
desaparèixer del meu davant. Perquè, en
cas contrari, ja m'encarregaré jo de fer
Io fonediç moralment. Aquesta es la meva
actitut, quan algun pillastre me vol plan
tar cara.

DAUBENY• .....;... Actitut admirable i plena de bon
sentit.

(Entra en Goodyer anunciant.)
GOODYER. - Sir John Plugenet.

(Entra Sir John, En Goodyer se n'entorna,)
JOHN. - Que arribo tard? Senyora Blaney."
SENYORA BLANEY. -Com està, Sir John? (Sa

iuUlcions. )
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JOHN. - Que no es aquí -I senyor LinneU?
SENYORA \VILMOR.E. -SL L'he fet entrar al

salonet, fins que la seva presencia sigui ne·
cessaria. (Toca 'I timbre.)

JOHN. - Faci venir també en L1eonart.
WrLMoRE. - En L1eonart ja frisa per veure-s

cara a cara amb el seu Ç.alumniador. (En~
[ra en Goodye1'.) Digui al senyoret i al se·
nyor Linnell que facin el favor de venir.

(En Goodyer se n'entorna.)
JOHN.-I la senyoreta Raquel?
VIVEASH.-Es a Ja saleta d'aquí al costat.
SENYORA WILMDRI!. - Vindrà així que la cri~

dem, però crec que vostè deurà voler evi
tar, tant com se pugui, la seva presencia.

JOHN. - Té ra6.
SENYORA WILMORE. - Ademés, aquí tenim

tota ta seva confessió, firmada per ella ma~

teixa. Vol dignar-se passar·hi 'ls ulls, Sir
John?
(Li dóna'l paper. Enlra pel fons en Lleonarl.

Durant tota L'escena adopta una actitut de
gran confiança i d'absoluta serenitat, però hi
ha algun moment en que ,I traeix t'ansietat, i
aleshores mira d'esquitllentes a sa mare.)

LLEONART. - Com està. Dau beny?
DAUBENY. -Què diu el bon amic Lleonart?
LLEONART. - I vostè, senyora Blaney?
SENYORA BLANEY. - Molt bé. I vostè?
LLEONART. - Hola, Blaney. (Salutacions.)
JGHN (després d'haver llegit detingudament el

paper j. - Això sí que tanca de cop 1
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VIVEASH. - Lo mateix me sembla a mi.
JOHN. - Què hi pot contestar, an això, el se·

nyor Linnell?
(Entra en Goodyer anunciant.)

-GOODYER. - El senyor Linnell.
(Entra en Linnell. Saluda a tots, e" general.

Sir John el mira amb certa fredor desde·
nyosa.)

SENYORA WILMÒRE (presentant). -- El senyor
Linnell. Sir John Plugenet.

LINNHLL. - Tincun gran plaer...
JOHN (fret). - Servidor de vostè.
VIVEASH. -Crec que no es cosa de perdre

lemps. Volen fer el favor d'asseure-s?
(S'asseuen en Daubeny, la senyora Wilmore,

la senyora Blaney i el doctor. En Viveash
també s'asseu i va prenent notes durant tota
l'escena.)

VIVEASH. -Senyor Linnell, haig de pregar
formalment a vostè, abans d'entrar en cap
discussió, que retiri certes afirmacions fe·
teS per vostè referents a les persones den
Ueonart Wilmore j de la senyoreta Raquel
Neve,

·WILMORE, - I que presenti les seves excuses.
( Pausa. Silenci.)

JOHN (imperiós). -Quina es la seva resposta?
LINNELL (mirant al seu entorll).- Cap.
JOHN. - Què? Després d'una acusació tant

grave, ens nega vostè la prova?
LINNELL. - No, ni molt menos. Aquí he vin

gut precisament per això.
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JOHN. - I ha anat repetint la calumnia per tot
arreu I

L!NNELI.. -No he dit ní una sola. paraula de
tal això desde aquella nit.

W¡LMORE. - Doncs rot el poble ho sab.
LINNELL. - NQ. per culpa meva. Ni tinc tam

poc intenció de repetir aquesta historia
agui, en aquests moments, si vostès no
m'hi obliguen. .

JOHN. - Ja 'n parlarem d'això. Però, abans de
sortir d'aquesta sala, jo li exigeixo que
repeteixi o que retiri en absolut, per falsa,
aquesta historia I

LINNELL.- Permeti~m. Per pura casualitat
vaig enterae-me de la falta den Lleonart
Wilmore. Vaig insistIr en que confessés la
veritat. I encara insisteixo.

VIVEASH (secament). -Aquestes invocacions
sentimentals aquí no fan cap efecte. Sir
John Ió que vol són fets.

LINNELL. -I fets tindrà. Mentres la senyoreta
Raquel era a casa meva, vaig trobar una
carta per terra. Creient que efa per mi,
vaig començar a l!egir~Ja. Parlava de ver
gonya i de desesperació de Ja persona que
l'havia escrita...

WJLMOR.E.-I què tenia que veure aquesta
carta amb el meu fill?

LINNELL.-La carta deia, ademés: «Aniré a
veure a la teva mamà avui mateix». 1...

VIVEASH.-Béj però, sense en Ueonan, n'hi
han d'altres, al poble, que tenen mare.
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LINNELL. - Es cert. (Acostant-se a la senyora
Wi/mm'e.) Mares que ensenyen als seus
fills a estimar la veritat i a odiar la men
tida.

JOHN. ~ Senyor Linnell, proul S'atreveix,
vostè, també, a acusar a una senyora tant
respectable com la senyora vVilmore? Ja
no's pot arribar a més I (Furiós.)

VIVEASH. - Calmi-s, Sic John! A viat ho aclari
rem això. (An en Linneii.) Ja n'està ben
segur que la carta no deia: «Aniré a
veure la teva avia»?

LINNELL.-Me sembla que la noia no devia
tenir ganes de bromejar, en aquells mo
ments I

VIVEAsH.-Aont es la carta?
LINNELL. - La senyoreta Neve la va cremar.
VIVEASH. - Quina "llàstima I Carlota: vol fer

el favor de preguntar an aquesta senyoreta
si la carta que'l senyor Unncll va trobar
aqueJla nit anava dirigida al seu fill o a
qualsevol ...

LINNELL. --.,; Però, per què ,li han de preguntar,
si tots vostès ja saben que dirà que no?

SENYORA' WILMORE. - No ho podem pregun
tar a ningú més que an ella. (Se'n va pe,·
l'esquerra', )

VIVEASH, -Que té alguna prova?
LINNKLL, -Sl: la seva paraula. (Senyalant en

Lleonat·t. )
LLEONART. - La meva paraula?
LINNELL. - Vostè mateix va dir·me que havia
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enganyat an aquesta noia, ja que li haviadonat paraula de casament i no li podiacomplir. Vostè mateix va pregar·me quecallés.
LLEONART.-Lo que jo vaig dir a vostè vaser: «Quin~mala vespa l'ha picat en aquesta qüestió?».
V¡VEASH. - Ja me 'o faig carrecl
DAUBENY (rient ).-Hooa, Ueanartl Bona res 4

posta I
V1VEASH,-SUposo que 10 que va passar vaser això: el senyor Linnellli deuria explicar les penes que ha passat aquesta noia.rAn en Lfeonar/.) Vostè, enternit, la deviacompadir.

L1NNELL.-No vulgui fer-lo mentir d'aquestamanera I I vostè no fingeixi tantl
V¡VEASH. - Com s'entén «mentir»? Ja li dicjo que- estem usant un llenguatge benbonic!
SENYORA BLANEY.-I al davant de senyores I
BLANEY.- Realm'ent. Aquesta violencia en elparlar sols se -pot admetre en els malsassumptos.
LINNEl.L.-I en els bons també s'admet quancon vé, doctor J
JOHN. - Lleonart I Has de ser er meu fill i hasde portar el meu nom. Diga-ro amb totasinceritat: hi ha alguna cosa de veritat entot lo que acaba de dir aquest senyor?

(Entra la senyora Wilmore. Pausa.)
LLEONART. - Res ... en absolut I
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JOHN. - No li vas dir que havies enganyat an
aquesta noia?

LLEONART (amb fermesa). - No, Sir John!
(La senyora Wilmore s'anima.)

JOHN (dOt/alH·li la mà!. - Te crec. I ara diga
li an aquest. .. borne, cara a cara, que s'ha...
equivocat, que s'ha enganyat llastimosa
ment! Ell ja sabrà lo que això significa!
(L:l senyora Wilmore demostra una gran an

sietat. )
LLEONART {anant, amb pas ferm, a trobar an

en Linnell).-Vostè s'ha enganyat, senyor
Unnell!
(La senyora Wi/more dóna mostres de g,'an

alegria. En Linnell té un moment en que
sembla que va a-esclatar, però·s domina, mi·
ra al seu ell torn, se veu perdut i 's deixa cau·
re en ulla cadira, tapant-se la cara amb les
mans.)

SENYORA WILMORE. - Diu la Raquel que la
carta que 'I senyor Linnell va trobar a
terra no's referia ni a mi ni al meu fiJI.

JOHN (an en Linnell).-Ja ho sent? Fins ella
ho nega!

LINNELL (amb ironia tragica).-Si, sí, ja ho
sél Tots ho neguen! Tots! (An en Wil·
more.) I vostè també ho nega, eh? Vostè,
que, a cambi del meu silenci, m'oferia la
rectoria que deixa vacant el senyor Dau
beny! (A la senyora Wilmm-e.) I vostè
també, senyora? Vostè, que, amb els ulls
plens de l¡agrimes, me demanava que sal-
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vés el seu fill I Vostè també ho negal Molt
bél Jo ja he fet tot lo que he pogut per
salvar-Iot Ara són vostès els que" volen
perdre I

JOHN (sorprès per les paraules deu LinneJJ).
- Wilmore¡Carlota, vostès no ho devien
pas fer 10 que diu el senyor Linnell.

SENYORA WILMORE. - El varem trobar en un
estat d'agitació extraordinaria. La seva
mateixa senyora li pregava que retirés
aquesta acusació ridicola. Se'n recorda
vostè, senyora Blaney?

SENYORA BLANEy.-Ohl Sil Ja ho crec! Si la
seva pobra senyora' fins li va dir que de
manés perdó ala Carlota!
(En LinneU queda abatut. Sir John mira an

en ViJleash,que arronsa les espatlles.)
V¡VEASH (an en Linneil).-No té cap més

prova?
(En Linnelt, esmaperdut,ja que no amb el cap.)

VIVEASH. - Sir John: vol entregar-li lo que ha
escri t la senyoreta Raq uel?

Jom.. - Amb molt de gust. Tinf;ui.
LINNELL. -Amb quin fi?
JOHN. - Llegeixi.

(En LinneU a{(afa'l paper que li ha entregat
Sir John i hi passa la vista maquinalment,
sense intenta" ni tant sols entendre·ho.)

JOHN. - Ja ho veu: la mateixa noia declara
que no té re que veure amb en L1eonart.

LINNELL. - Doncs ella ho sab més bé que
ningú.
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VIVEASH. - Celebro que vagi entrant en raÓ'.
JOHN. - I què hi diu vostè?
LINNELL (tornant el paper).-Res.
JOHN.---Com s'entén res?
LINNELL (alçant·se repentinament).-Vui veu

re aquesta noia. Facin-la venir desse
guida.

SENYORA WILMORE (alarmada).-Sir John,
ara la veurà i podrà fer~li totes les pregun~

tes que vulgui. Però abans el doctor dirà
si la Raquel està en estat de ...

BLANEy.-JO m'haig d'oposar a que rebí cap
impressió: fóra molt perillosa t

LINNELL. - Aleshores, per què l'han feta ve
nir, si no voJ€1.n que digui la veritat? Sir
John: per la felicitat de la seva filla, jo li
prego que'm deixi fer una pregunta an
aquesta senyoreta, al davant del seu futur
gendre.

JOHN. - Me sembla que amb lo escrit per ella
n'hi ha ben bé prou ...

LINNELL.-Demano un careig, Sir John. Vui
veure·ls a tOts dos cara a cara.

JOHN. - Carlota: tingui la bondat de dir a la
senyoreta Raquel que faci'J favordeve'nir.

SENYORA WILMORk. - Si vostè ho vol...
(Titubejant, mira an en V¡'peash, que fa que sl

amb el cap.)
JOHN. - L'h) prego, Carlota...
SENYORA WILMORE. - Vaig a buscar·la. (Se'n

Jla per t'esquerra, deixant oberta la p01·ta.)
VIVEASH. - Sir John: faci de manera que
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aquest home no 'ns-e l'esveri ni ·ns-e·la
cohibeixi.

.JOHN. - Se la tractarà amb tota consideració~

(Entra la senyora Wilmore seguida de la Ra
quel, que va coixejant una mica. Ve calmosa.
amb els ulls;baixos, que alça de tant en ta,ú'
per mirar an en Ueonart.)

SENYORA WILMORE. - Faci'l favor. Sir John,
aqui té la senyoreta.
(Sir John i la Raquel se saluden lleugerament.)

LINNELL. - Bon dia, Raquel.
RAQUEL. - Bon dia, senyor Línnell.

(La Raquel mira an en Linnell carinyosament,
sense atrevir-se adar-li la mà. EIl/i allarga
j encaixen, i, sense deixar-{a de la mà, la por·
ta fins a la vora den L/eonart.)

LINNELL (an en Lleonari J. - Vol fer el favor
de mirar an aquesta senyora?

VIVEASH.-Quina 'nporta de cap ara?
LINNELL (a la Raquel j. - Vol fer el favor de

mirar an aquest senyor? I ara jo 'ls obligo
a tots dos a que·m contestin de la mateixa
manera que'l terrible dia del judici hau
ran de contestar al Jutge Suprem.
(Éis acosta. En L/eonart se separa un bon troç;

la Raquel tambe, però no tant.)
V1VEAsH.-Sir John, haig de protestar d'aques

ta invocació teatral. L'estat en que's troba
la senyoreta no permet semblants impres·
sions.

LINNELL. - Perdoni, senyor Viveash, però de~

mano que jurin.
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VIVEASH. - Doctor J Sic John I
JOHN. - Faci'l favor, senyor UnneJJ. Jo seré

qui preguntarà a la senyoreta Neve. (A la
Raquel, amb amabilitat.) Me sab molt greu
haver de molestar-la, senyoreta. Vostè sab
que la meva filla està a punt de casar·se
amb aquest senyor?

RAQUEL. - Sí.
JOHN. - Perdoni ['atreviment de la pregunta.

(M,:¡rcant molt les paraules.) Aquest se·
nyor ha sigut alguna vegada més que un
senzill conegut?

RAQUEL.-No.
JOHN.-Li ha dirigit l'llguna vegada paiau

les d'amor?
RAQUEL.-No.
JOHN. - Té alguna paraula empenyada amb

vostè?
RAQUEL. -No.
JOHN.-Ho juraria davant de Déu? No ha

de reclamar·1i re an en L1eonart? Juri·hal
RAQUEL (amb fermesa i mirant a Sir John).

-No, res, absolutament.
JOHN. - Gracies per haver parlat així. Això

resol ]a qüestió per sempre.
(La Raquel, de sobte, cau quasi sense sentits, en

un silló.)
JOHN. - Perdoni-m. He abusat. ..
RAQUEL.-No, no se'n preocupi de mi.
JOHN (an ell Linneli j. - Senyor Linnell, sem·

bla mentida! I vostè es un pastor d'ani
mes, la qual missió primordial hauria deser

9
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l'abominar de ta difamació i de l'escandol?

(En Linnell, aclaparat, ofuscat, mira al seu
poltant i, sense esma, se dirigeix cap alfons.)

SENYORA WILMORE- (an en Lill11e/l quan passa
a vora seu).-Ja li vaig dic jo que tot
això acabaria.així I

LINNELL (com ferit per un llamp, se gira i,

encarant·se amb tots, exclama, desesperat:)

- Es que no s'ha pas acabat tot això, se
nyora I No s'ho pensi I Sic John: a vostè i

., a la seva filla '15 enganyen miserablement I

Tots la saben la veritat i tots la disfrecen I
Hipocrites I (A la Raquel.) I vostè també
la sab i jura que noI
(La Raquel, de sobte, s'alça espantada i commo

guda, En Viveash j Sir John empenyen an
en Linne!l cap a la porta, En Lleanart s'acos"
ta a la Raquel i li agafa la mà i la mira fixa
ment.)

RAQUEL (lluitant per desfer-se det! LleonarO.

-No, no, vostè, noI NO'ID toqui! Miri
que's poden pensar. .. Vui anar·me'n,

LLEONART (en tm esclat de passió i sinceritat,

abraçant follament la Raquel i beSa1lt-Ja,)

- Raquel! La meva Raquel t He sigut un
malvat I Quina vergonya! Raquel! Per
dona-rn I
(Tothom s'atura pasmat, La senyora Wilmo

re's deixa caure en el sofà. En Viveash i en
Wilmore, aprop d'ella. Sir John queda dret
ferm, escoltant.)

LLE·ONART. -Sir John, soc un miserable! No
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soc digne de mirar mai més a la seva filia I
Però jo vuí que vostè li digui...

JOHN (girant l'esquena,furiós, an en Lleonart
i encarant-se amb la senyora Wilmm'e,
fóra desí).-Senyora Wílmorel De manera
que vostè ja ho sabia tot això, i ha mentit
i m'ha enganyat?

SENYORA WILMoRE.-Ja sabs lo que has fet,
fill meu?

LLEONART. - Senyor Linnell, perdó I M'he
portat com un ...

LINNELL (amb serenitat evangelica). - No·t
recordis de lo passat. (Apt'elant~1i les mans
calorosament.) Alça'¡ capi El cap ben alt,
fill meu I Estaves ofuscat. Ara comences
a veure-hi clar. Has regonegut la teva
falta. Estigues ben tranquil. Ara comences
a ser un home I

TELÓ



ACTE QUART

La mateixa decoració de l'acte anteriot', Es a la
tarda. Han passat quin!{e dies. A l'alçar-se" teló hi
ha en escena la senyora 'Vi/more a la J)f,rQ de lafi
nestra, mirant amb ansia cap ajòra. Deixa lafi4
»estra, va a tocar el timbre i t01'na a mirar ajòra.
Entra en Goodyer pel fons.

SENYORA WILMORE. - Goodyer: que era en
L1eonart aquell que ara mateix s'estava a
la porta del jardí?

GOODYER. - Sí, senyora.
SENYORA \VIL\lORE. -1 Ja senyoreta que anava

amb ell era ...
GOODYER. - Sí, senyora.
SENYOR;\. WILMORE. - Digui-li que a tots dos

nO'ls puc rebre.
GOODYER. - Agui 'I té, senyora.

(Entra en Lleonart pelfons. En Goodyer se 'n
pa.)

LLEON!l.RT. - Mamà I
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SENYORA WrLMoRE. -No, fill meu, noI No
podré tornar a tenir-te com a fill meu fins
que hagis deixat an aquesta dòna.

LLEONART. - Aleshores ja no ho seré mai
més. Però no es possible que tu ho vul
guis, això que dius I

SENYORA WrLMORE. - Doncs ho vuL Ja ho

veus. Tot el poble'n va ple. Totes les
nostres relacions i amistats perdudes! Ens
treuran d'aquesta casal Quedarem a la
miserial I tot per culpa teval Ail Fills,
fill, I

LLKONART. - Es veritat: tot per culpa meva!
SENYORA \VILMORE. - Es a dir, teva no, per

què la culpa es d'ella.
LLEONART. - NO'n té de culpa, ella: jo la tinc

tota la culpa de lo que està passant I He
sigut un boig i un covart, vet'ho-aqui. Però
ara vui reparar tot el mal que he fet.

SENYORA WILMORE (amb recança J. - Amb un
casament impossible!

LLEONART. - Es que l'estimo, mamà! Te juro
que l'estimo, com no he estimat a cap
altra dòna! I encara l'estimo més desde
que vaig veure que, per salvar-me, negava
amb tanta fermesa la meva culpa. NO'm
vaig poder contenirl I no me'n penedeixo,
no, d'haver fet lo que vaig fer. I tu, mamà,
no has de voler que jo'ro porti com un
miserable, per segona vegada I

SENYORA WILMORE. - Lo que veig es que es
inutil fer-te entrar a la raó.
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LLEONART. - I més ¡nutil encara voler-me
convèncer.

SENYORA WILMORE. -Jo no puc admetre en
la meva familia ao aquesta dòna I Pensa·
t'hi bé, fill meu I Ha arribat l'hora de triar
entre ella.j la teva mare I

LLEONART. - Així ·t poses?
(Pausa.)

SENYORA WILMORE. - No hi ha més remei.
LLEüNART. - Doncs ja he triat: ella.
SEHYORA WILMORE. -1I-101t bél Tu mateix.

Vet-aquí una altra cosa que haig d'agrair
all el teu amic Linnell J

LLEONART.":- Sí qua ho es en Linnell d'amic
nostre. Ha parlat amb Sic John i l'ha con·
vençut.

SENYORA WILMORE. - Aquest home s'ha por·
t8t amb nosaltres d'una manera indigna I
Ha trompetejat l'escandoi per tot arreu l
Estem perduts i arruïnats I
(Entren en Víveash i en Wiimore pel jons. En

Wilmore ve queixant-se. En Lleonarte/ sa/u·
da i ei! apeneS li contesta.)

VIVEASH (donant la mà a la senyora Wi/mo·
re). - Com anem, Carlota?

SENYORA WILMoRE.-Ja ho pot veure.
VIVEAsH.-Celebro molt que en Lleonart hagi

tornat a casa seva.
WILMORE. - En Lleonart no hi ha tornat a

casa seva, encara que en aquests moments
hi sigui. (Amb ironia i despreci.) Per ara
sembla que no vol renunciar a la carinyo·
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sa hospitalitat del seu íntim amic Lin
nell.

V¡VEASH. - Bé; però vostè, amic Wilmore, no
tancarà pas les portes de casa seva al seu
unic fill.

WILMORE. - No penso admetre-l a casa fins
que hagi abandonat l'idea de casar·se amb
aqueixa ... noia.

LLEONART.-M'arriba a l'ànima això que'fi
dius, papà I Però'l senyor Linnell ens
casa demà dematí.

WILMoRE(furiós). - Què?
SENYORA WILMORE (amb el cm' traspassat pel

dolol'). - L1eonart I Ueonart!
WILMOl~,g.-I, després, què?
LLEONART.-Sir John ha sigut prou bo per

procurar-me una ca locació important en
un ferro·carril de la India.

WILMORE. - Ah I Sí?
LLEONART.-Gracies a l'influencia del se·

nyor Linnell. La Raquel i jo 'ns embarca
rem per Bombai la setmana entrant. I, un
cop allà, treballant de ferm i amb constan·
cia, faré 'ls possibles per ser, en el pervin
dre, molt diferent de lo que he sigut fins
ara. (Pausa.) Mamà: ens ajudaras?

SENYORA WIlMORE. -No, L1eonart, noi
LLEONART.-Mira que l'he feta venir de Gil

minster I Si no vols assistir a la boda, vé!il
a veure-la, al menos, i dóna-ns la teva be
nedicció I

SENYORA WJLMORE.-No puc, no puc.
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WILMORE. - Aont es aquesta senyoreta?
LU;ONART. - Aprop de la caseta del jardí, a la

porteria.
WILMORE. - Es a dir que es a casa meva?
LLEONART.-Si, papà, síl Crec que la meva

futura esposa;es prou digna per estar-se a
casa del teu guarda·bosc i del teu jardiner!

SENYORA WILMORE. - No, no.
V¡VEASH. - Permeti·m.

(Entra en Goodyer.)
GOODYER (anunciant). - El senyor Daubeny.

(Entra" senyor Daubeny, i en Goodyer se
n'entorna.)

DAUBENY. - Ah I Què diuen de nou aquests
senyors? Com està vostè, Carlota? Disfru
taot d'aquesta meravellosa temperatura
de tardor, veritat?

SENYORA\VILMORE (amb íronia). - Sí, se·
nyor. si, disfrutant-ne I

DAUBENY. - Molt bé I Molt bé I Divinament I
Oh I I nO se li té pas de preguntar, no I Bé
prou que ho diu Ja seva caral Si té més
bon semblant q uc mai J (Tombar/t·se i sa
ludant.) Ahl Viveash. Ohl L!eonartl

VIVEASH. - Com està?
(En Lleonart saluda i se·n va per l'esquerra.)

DAUBENY. - I ara, estimat amic Wilmore, su
poso que tot aquest bat· i-bull den L1eonart
no haurà deixat cap rastre, eh? Això no té
cap importancia I Són coses de joves I

WILMORE. - No: m'ho he pres amb fermesa
i resignació.
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DAUBENY. - I jo l'hi aprovo.
WILMORE. - Puc dir ben alt, i amb tot orgull,

que en totes aquestes circumstancies, tant
inesperades com dificils, m.'he portat com
un cristià i com un cavaller.

DAU BENY. -- Això no m'ho ha de dir a mi: bé
prou que n'estic segur! I això ha de ser
un gran consol per vostè.

VIVEASH, -Ja se sab. AI món tots hem de
patir per les malifetes dels altres.

DAUBENy.-Ahl Sí, té molta raó! Veli·aqui una
gran veritat! I ara, parlant d'una altra cosa,
suposo que aquesta nit no hi haurà re- de
particular, eh? Jo he vingut per despedir
me de vostès. La meva senyora també vo
lia venir, però té tanta tós que no l'he
deixada sortir de casa. M'ha encarregat,
això sí, que '15 saludés carinyosament de
pau seva. Ah! I a proposit, Carlota: vostè
encara no ha contestat a la Carta de la
meva senyora, veritat?

SENYORA WrLMoRE.- La que parla del dinar?
DAUBENY. - Sí. Ja veurà: com que Sic John

també es dels invitats, la meva senyora va
creure-s obligada a fer-los una petita indi
cació; perquè estant, com vostès estant,
amb Sir John, aixís... una mica tirants ...

SENYORA WILMORE. - Que també les ha fetes
aquestes petites indicacions, la senyora de
vostè, a Sir John, per carta?

DAUBENY. - Perdoni, però.•.
SENYORA W1LMORE (al seu marit).- La se·
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nyora Daubeny ens indica, amb molta
discreció, que 'ns abstinguem d'anar al
dinar de Gilminster.

DXUBENY.-NoJ 1 aral Res d'això! No s'ho
prenguin aixisl Com vol que nosaltres,
tractant-se d'Uns amics com vostès ... ? Ah I
No I Però ha de tenir en compte que,
tractant-se del dinar de que"s tracta, s'ha
d'evitar qualsevol incident. .

SENYORA WILMORE. - Perfectament. Faci-ro el
favor de dir a la senyora Daubeny que
declinem Ja seva amable invitació.

DAUBENY. - Això no priva de que qualsevol
altre dia paguem organisar un dinar intim
entre vostès i nosaltres... Triï vostè ma
teixa -} dia.

SENYORA WILMORE. - De moment m:esim
possible.

DAUBENy.-Doncs pensi.ho i digui-m'ho com
més aviat millor. I vostè; Viveash, quan
vagi a Gilminster, no·s descuidi de venir,
un dia, a esmorzar amb nosaltres.

VJVEASH. - No tingui por: m'ho apuntaré per
no descuidar·me'n, senyor Daubeny.

DAUBENy.-Farà bé d'apuntar.s'ho. (A l'anar
se·n, de cop s'atura i diu:) Wilmore: he
sentit a dir que vostè se n'anava del poble.
Suposo que no deu ser veritat. Però, si ho
fos, i hagués de liquidar el celler, recordi·s
de mi. I dic això perquè, a bon preu, me
li quedaria aquells barrilets de vi vell de
Porto que vost~ té, i que es deliciós, suau,
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del 68! Ja me-n recordo, jaI Vaja: pas
sin-ho bé. No s'hi cansin. (La senyora
Wiltno1'e toca'l timbre.) No·s molesti, no,
Carlota. Ja sé -I carni, ja J Ah I 1 de tot
això den Lleonart no se n'hi posin cap
pedra al fetge, no. Això, al cap d'avall, no
té cap importancia I Passin-ho bé.

V¡VEASH. - Passi-ho bé.
WILMORE. - No s'hi cansi.

(En Goodyer ha entrat j se"n va pel fons se
guint an en Daubeny_ Pausa.)

SENYORA WILMORE.-Ho veuen? Lo que jo'm
temia. Ja comencen les retirades.

WILMORE. - Ja tens raó, ja I Ahir vaig trobar
el rector nou, i, en comptes de saludar-me
respectuosament, va fer el distret i va
posar-se d'esquena a mi a contemplar la
fatxada de ¡'iglesia. Me va semblar que
se'n reia I

VIVEASH. -Acontentem-nos pensant que's de
via riure de l'istil gotic de la fatxada.

WILMORE.-Sí, sí, ja pot pendre-s'ho abroma,
ja, Viveash I Aquesta es la fi de tota una
vida de treball desJinada exclusivament a
sembrar idees de moral. de religiositat i de
respecte entre superiors j inferiors I

VJVEASH. -I jo vaig perdent els pocs clients
que tenia. Els plets passen altsl Estem en
una situació molt dificil, moltl 1 no més
hi ha un home que 'ns pugui treure d'aquest
mal pas: en Linnell.

SENYORA WILMORE. - En- Linnel1?
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VIVEASH. - En Linnell. Després de tot lo que
ha passat, es molt natural que Sir John
tingui den Linnell un concepte elevadis
simo Jo ara faig de manera de convèn
cer an en LinneH de que Sir John s'ha
portat malament, i amb poca caritat cris
tiana, esbom bant per tot arreu la desgracia
d'aquesta casa. No fóra extrany que en
Linnell persuadís a Sir John en lo referent
a la seva conducta amb vostès, i tampoc
ho fóra que Sir John comencés a estar~ne

convençut. I qui sab si, per reparar, en
part, el mal que 'ls ha fet, estarà disposat
a pagar les hipoteques, sobre tot al veure
que la calocació de diner en les finques de
vostès es un bon negoci. Però per con
seguir tot això hem d'estar bé amb en
Linnell.

SENYORA WILMORE. - No vui deure-li re més
an aquest home ( Ja li dec la deshonra i
la ruína del meu fill I Me sembla que ja
n 'hi ha ben bé prou I

(Entra en Goodyer pelfons.)
GOODYER. - Senyora: hi han la senyoreta

Helena Plugenet i el senyor Linnel!. Diuen
que volen parlar, a soles, amb la senyora.
Els he fet entrar al saló.

SENYORA WIl.MORE. - Rebré a l'Helena, però
al senyor Linne\1, no!

V¡VEASH. -SL Carlota: convé, cregui-m I (An
en Goodyer.) Digui-ls que s'esperin, que la
senyora hi anirà desseguida. (Se'n pa etl
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Goodycl'. A la senyora Wilmore.) Apa,
CarJotal Animi-sj Recobri aquella força
moral, ja tradicional en vostè I No's deixi
dominar pels nervis I Domini, com sem
pre, la situació I Vaig a dir ao en LinnelJ
que vingui. (Se'n va.)

WJLMORE. - Carlota, opino que 'ns has d'aju
dar a sortir d'aquest mal pas. Fes un
esforç I

SENYORA WILMORE. - Me trobo tota aixafa·
dal Digues ao en Llnnell que nO'1 puc
rebre i deixa-Ol sola I (Se deixa caw'e, des·
esperada, en lm silló.)

WILMORE (contemplant-la}. - Sembla men
tida que un home com jo s'hagi de trobar
aixlsJ Sort que, per la meva part, tinc la
conciencia ben nèta I

SENYORA WILMoRE.-La concieocia ben nètal
Jo no sé pas de què·t serveix aquesta nete
dat de conciencia I Tot lo que fas te surt
al revés I

WILMORE. - NO'm parlis en aquest lO, Car
Iota, perquè n'hi ha per desesperar-se 1 Es
a dir que tu també m'acuses?

(L'Helena apareix a la porta etel fons.)
HELENA (avançant. i saludant amb fredor).

- Perdoni-ro ...
VlILMORE. - Entri, Helena, eotri I
HELENA (avançant més). - Voldria dir dugues

paraules a la senyora.
\VILMOIl:E. -Si vostè coneix que jo... Digui,

digui. Vostè mateixa. Amb el seu permís.
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(Se'n va sense que l'He/ena i la senyora
Wilmore's preocupin J'ell.)

HELENA (amb emoció J. - M'ha sigut impossi
ble anar-me'n del poble sensedespedir·me
de vostè.

SENYORA \VILMORE. - Gracies, Helena. L'hi
agraeixo. Es molt amable, vostè.

HELENA.- El seu fill no deu ser aquí, veritat?
SENYORA WILMORE. - Sí, Helena: hi es.
HELENA. - Aleshores me'n vaig. Passi-ho bé,

senyora.
SENYORA WILMORE. - Passi-ho bé, filla meva.

(Pausa.) Oh! Helena I Vostè no'S pot pas
pensar lo que a mi'm dol... (Totes dugues
p/orell. Pausa.) Vostè també sofreix, ve
ritat?

HELENA.-No. El senyor Linnell ha sigut
tant bo per mi I

SENYORA WILMORE. - El senyor Linnell?
HELENA. - M'ha ensenyat a soportar les pe

nes i m'ha infiltrat forces desconegudes.
D'aquí endavant viuré en un ordre d'idees
més elevat. Ja ho sé que no seré feliça,
però, qui sab? Una vida elevada també pot
ser una vida feliça, veritat? A Londres
treballaré amb el senyor LinneII.

SENYORA WILMORE. - A Londres?
HELENA.-Sí. Hem conseguit que'l nomenin

vicari de Sant lames, a Shadwell. Es una
parroquia molt pobra, però precisament es
10 que ell i jo voliem. Ara ell voldria par
lar amb vostè. S'espera al sal6.
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SENYORA WfLMORE. -No'l puc rebre. L'home
que ha omplert de llot aquesta casa... No
puc, noI

HELENA. - Aleshores, passi-ho bé, Carlota.'
SENYORA WILàíORE. - Passi-ho bé, Helena.

Tot s'ha acabat I El meu ideall Les meves
i1usionsl I, pitjor que tot, la meva vidal
Perquè la meva vida, d'aquí endavant, ja
no serà res I (Plorant.) Passi-ho bé, He
lena.

HELENA. - Passi-ho bé, senyora.
(Se besen. Apareixen al fons la Raquel i en

L/eonarl. La Raquel avança. AleshQres la
senyora Wilmore i l'Helena se separen j la
RaqueL j l'Helena's regoneixen.)

HELENA (corrent cap al fons, trobant-se amb
en Lleonart que avança). - Ah I

LLEONART (ave1"C0nyit). - Perdoni-m. Jo no
sabia ... (Va per anar-se·n.)

HELENA. - No, no se'n vagi. Soc jo la que
me n'haig d'anar.
(En Ueonar! queda immobil, amb els ulls bai

xos. L'Helena va cap alfons, s'atura, mira a
fa Raquel i se fi acosta.)

HELENA. - Li desitjo, amb tota l'ànima, que
sigui ben feliça, Raquel I
(L'IJelena i la Raquel s'abracen, se besen efusi

vament, i l'Helena se-n va depr(ssa pelfons.)
LLEoNART. - Mamà: d'aqul uns quants dies

sortirem d'Inglaterra. No tens ni una pa
raula per elia?

SENYORA WILMORE (a la Raquel, que t'esta
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allu1l'vada i avergonyida j. - Sí, acosti-s.
rLa Raquel s'hi acosta.) No vui ser erudel
amb vostè; però, per culpa seva, en Lleo~

nart ha fet malbé'l seu pervindre.
RAQUEL. - No ho digui això I
SENYORA WJL.MORE.-Ho dic perquè es aixL

El meu fill estava a punt d'alcançar una
posició brillant. honors, riquesa, un per
vindre esplendidl Avui no es més que un
pobre I Tot per culpa de vostè I

LLEONART. -Però, mamàl Mamà! Raquel,
anem's~enI

SENYORA \VILMORE.-No, L1eonart:vui que'm
senti I (A la Raquel.; No haig de tirar-li
res en cara; lo fet, ja no té remei. Però
ara vostè 'I perjudicarà més que mai.

RAQUEL. - No, no I
S"NYORA \VILMORE.-Sí. Si afa vostè l'aban

donés, -allunyant-se del seu camí, tot pas~

saria i tot quedaria oblidat, amb el temps.
Nosaltres tenim molta influencia a Lon
dres. D'aquí alguns anys el pecat quedaria
redimit i encara podria fer un bon casa
ment. Ho vol fer això, per en Lleonart?

RAQUEL. - Déu meu I Què haig de fer?
LLEONART.-No dubtis. Vine amb mi. Mamà.,

ja no la deixaré mai.
SENYORA WILMORE. - Espero que ella tindrà

més bon sentit que tu, i un dia o altre·t
deixarà.

L ..EONART. -Anem, Raquell
SENYORA WII.MORE. - Calla, L!eonart, dei-
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xa·m salvar-te d'un cop per sempre I Ra
quel: què contesta?

RAQUEL. - L'estimo tanl, que m'es impossi•
. ble deixar-Iol NO'fi pregunti re mésl He

promès al senyor Linnell. ..
(En Lfnnetl apareix a la porta del fons.)

RAQUEL. - Ah! Senyor Linnell! Digui-m 10
que haig de fer I L'haig d'abandonar an en
L1eonart? Serà rel seu bé, si'l deixo? (Amb
arrencada suprema.) Si vostè·m diu que
sí, estic disposada a abandonar-lo!

SENYORA WILMoRE(ambfuria mal continguda).
- Senyor Linnell, li prego que no torni a
interposar-se entre nosaltres I Deixi-ns es
tar I Ja nola vui la seva intervenció en els
meus assumptos! (A la Raquel.) Vostè ja ha
sentit lo que jo li he di t. No se l'escolti an elll

LJNNELL (amb calma serena). - M'escoltarà, i
vostè tam bé.

SENYORA WILMORE. - Jo? Mai! (Senyalant-li
la porta.) Surti d'aquesta casal Li dic que
surti !

LINNELJ" - Raquel! Lleonart I Jo 'ls ho prego:
deixin-me un moment aquí tot sol. (Acom
panyant-los a la porta.)

SENYORA WILMORE. - No, no I
LINNELL, - Sí, L1eonart, sL
LLEONART (émportant-se.la). - Raquel I (Se'n

van.)
SENYORA WILMORE. - De manera que sempre

haig de veure la seya ombra funesta atra
vessada en el meu camí?

10
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LJNNELL. - Sempre, mentres vostè no vagi
pel camí dret.

SENYORA WILMORE.-Es en va que'fi parli:
no l'escoltaré.

LINNELL.- Doncs, jo li dic que si, que m'es~

coltarà.
SENYORA WILMORE. - No i no I Vostè ha arrui~

nat la nostra casa, ha esvait totes les me
ves esperances, ha destruit el pervindre
del meu fill. I ara, que es quan més fal
ta'm fa, vostè me l'arrenca del meu costat
i me l'envia a la India, a buscar una mort
quasi segura, perquè nO'1 pugui veure mai
més I Aquí la té la seva obra funesta!
Ja pot estar ben contentl La seva obra
està acabada I

LINNELL. - No, encara no.
SENYORA W1LMORE. - Encara no? Què vol

fer més?
LINNELL. - Fer·li obrir els ulls a la raó, obli

gar-la a que's dongui compte de lo que ha
fet. Pensi-s'hi bé. Carlotal Miri que'l cas
val la pena. ¿Com vol que jo, ministre del
Senyor, tanqui 'ls ulls davant de la seva
traició indigna i pugui ajudar-la en els
seus intents? ¿Com vol que jo contribueixi
a preparar tota una vida de perfidia i de
desconfiança· pel seu fill i la seva esposa?
Comprengui bé lo que això significa.
Aont es la seva conciencia? Què s'ha fet la
seva raó? Ah I No. Vostè no hauria pas ar
ribat a portar-ho a cap lo que's proposava
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NoI La mateixa vergonya, aquesta força
decisiva que s'apodera de nosaltres end
moment critic quan ens sentim enlluer
nats per la resplendor de la veritat) li hau
ria privat de consumar-ho.

SI!:NYORA. WILMORE. - Vostè, vostè, i ningú
més que vostè, es qui ho ha privat, senyor
meul la'o pot estar beo orgullósl

LINNELL. -10 no estaré content fins que vos
tè aprovi la conducta del seu fill.

SENYORA WILMORE. - Casant-se amb aquesta
dòna?

LINNELL. -SL S'estimen. El seu pervindre
està assegurat amb la dolorosa experiencia
del passat.- El seu arrepentiment està fona
mentat en un gran amor. I amb aquests
fonaments no hi ha por que cap mal vent
pugui enderrocar la santa llar del matri·
moni. Que n.J ho veu, Carlota, que la fe
licitat està de part d'ells?

SENYORA. WILMORE. - Jo no veig més que
perdo'l meu fill. Vostè me l'ha robat,
vostè!

LINNELL. - Jo no li he robat. Si li he pres,
ha sigut per tòrnar-li honrat i nèt de tota
culpa. Vaig treure-I del seu costat sent un
.covart, un. mentider, un seductor i un hi
pocrit&, disposat a ser un vividor a costa
d'una dòna, a la qual sols volia pels seus
diners. El Ueonart que jo li torno es
un home de bé i de conciencia, disposat a
lluitar com un brau per la vida, inspirat
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per la dòna que ¡'adora. Rebi-l amb els
braços oberts, Carlata I I agraeixi a Déu i
an aquest humil ministre que li hagin
tornat un fill del que pot estar ben orgu·
llosa I

S¡¡;¡;;YORA \NILMOJ,<.E.-No puc! No puc! No
m'hi podré aco::.tumar mai a pensar que li
dec alguna cosa bona a vostè 1

LINNELL.-No·s recordi de que'm deu res.
Jo no soc cap acreedor. No soc més que un
humil servent de vostè, enviat per Ell a fi
d'iluminar-la en el seu camí i de treure,
amb tota cura, les pedres, les espines i els
abruils que podrien ferir-la. Vol dir que
no me la deixarà cumplir la meva missió?
Vol dir que no se n'acabarà de convèncer
de que soc el seu amic i el seu servidor?
(Li al/m'ga la mà,)

(Pausa.)
SENYORA WILMORE (donant-li la mà pausada

ment). - Ho intentaré. Però en L1eonart,
en L1eooart se'o va!

LINNELL. - Vagi-se·n amb ell. Recordi-s de
que l'estima, pensi en 10 molt que ella ha
sofert per ell. Provi d'estimar-la! Pensi
que no li costa res el fer-los feliçosl Peosi
que l'anhel més gran d'ella es cridar-la a
vostè amb el dolç nom de mare. Tots dos
necessiten la seva estimació. Vagi demà al
casamentllla setmana entrant embarqui-s
amb ells cap a la India. Es en va l'oposar
s'hil Pensi en lo sola que·s quedarà un



Els Hipocrites

cop ells fòra i en la vida de remordiments
que se li prepara si en L1eonart morís a1là
baix, tant lluny de la seva mare estimadal

SENYORA WILMORE (plorosa, redreçant-seJ.
Que vinguin 1
(En Linneli pa a Ja porta de l'esquerra i fa se·

nyal a la Raquel- i <1n en Lleonart de que
entrin. )

SENYORA WILMORE (all en LÚl1Iell j. - M'ha
enternit el Cor I (A la Raquel. j Vine als
meus braços, filla meva I
(La Raquel i Ja Car/ola s'abracen amb deliri.)

RAQUEL. - Mare I
LINNELL (an en L/eonar/). - La seva mare

assistirà a la boda demà, i després se'n
vindrà amb vostès a la India.

LLEONART. -,. Però, es veritat això, mamà?
SENYORA WILMORE (adolorida, fent que sí

amb ei capj.-Si, fill meu!
LINNELL (després d'una pausaj. - La meva

missió, aquí, ja s'ha acabat. Desde demà
tots vosaltres començareu una nova vida,
la vida veritable!

TELÓ



DELS MATEIXOS TRADUCTORS

lONES, Hfi:NRY ARTHUR: La victoria dels filis

teus, comedia en tres actes.



OBRES DRAMATIQUES

Ptes.

JEschyl. - Prometheu encadenat, tra-
ducció del grec per Arthur Masriera. :;¡

- Els Perses, traducció del grec per
Arthur Masriera. • 2

Brossa, Jaume.-Els Sepulcres
blancs, drama en tres actes . 2

Goothe. -Jfigenia a Taurida , traduc~

ció de Joan Maragall 2

Mass6 Torrents, Jaume.-La Fada,
drama ¡¡ric en un acte, amb la
traducció francesa literal. Musica
d'Enric Morera. Segona edició. .

Torrendell, Joan.- Els EncQf'rilats,
drama en tres actes. 2

-Els dos esperits, drama en tres actes. 2
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