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acte primer

L’escena representa una habitació d’una casa elegant segons 
la moda del segle passat. Al fons un balcó que dóna al carrer, a 
l’esquerra unes grans cortines que tapen una porta i a la dreta 
una porta lliure. Al mig de l’habitació hi ha un taüt, una mica 
elevat per la part del cap i amb la part inferior de cara al pú-
blic, on hi ha les lletres d. r. i el pany amb la clau posada. Al 
fons, a mà esquerra, un gran gerro decoratiu i en primer ter-
me cadires. Volten el taüt sis ciris que cremen en sengles ca-
nelobres posats a tres per banda. En primer terme cadires. El 
taüt és obert i l’ocupa un senyor d’uns cinquanta anys, ves-
tit de frac, amb tota mena de creus i de medalles al pit i una 
banda roja. En alçar-se el teló Anna entra per la porta de la 
dreta i la reben Antoni, de jaqué, i Despuig , Xaumar, Albert 
i Elies amb vestit fosc. 

anna (Entrant) déu meu! pobre dalmau! (S’acosta al 
taüt i mira un moment el cadàver, i després estreny la 
mà a Antoni amb efusió) Ja t’ho pots imaginar; ho sen-
to molt, molt. 

antoni  Ja sé com l’apreciàveu; conec la vostra vella 
amistat. (Li ofereix una cadira, quan ha segut seuen tots 
els altres) 

anna  pobre dalmau! pobre home! ¿qui ho havia de dir? 
recordo ara tota la seva jovenesa, tan valent que era ales-
hores i tan galant amb les dames… (Sanglota) 

despuig  comprenc el vostre dolor, anna; el comprenc 
perfectament. Jo també pertanyo a aquella època en què 
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ell era jove, i això em fa molta pena i em fa pensar en 
les misèries humanes i en la fragilitat de l’home que no 
és més que un grapat de pols esclau de la matèria vil i 
roïna… 

elies  un grapat de pols ple d’orgull i de passions baixes 
i innobles. 

anna  i tan sobtat com ha estat això! 
xaumar  (Que havia romàs apartat, avançant i mirant fi-

xament Anna) Senyora; la mort és com el lladre; ve quan 
un menys l’espera. de vegades, quan la nostra salut és 
més bella i més esplèndida ja han nascut els cucs que 
se’ns menjaran les pupil·les. (Marca molt la doble ela. 
Anna s’ha alarmat extraordinàriament en adonar-se de la 
seva presència) 

elies  en aquest món sols una cosa hi ha certa: la mort, i 
sols hi ha una cosa incerta: l’hora de la mort. 

despuig  tot és pols entre nosaltres… 
xaumar (Recitant en to funerari sense deixar de mirar 

Anna) 

quan siguin pols nostres cossos
 i se’ns cloguin les parpelles.
 ¿qui sap si dels nostres ossos
 d’altres faran escudelles?
 omar kayam

albert  És ben cert, això. 
xaumar  el nostre urc és l’urc de l’insecte. la flama que 

abrivada s’abranda en el nostre pit és l’ànima que vivifi-
ca la nostra insignificant petitesa.

albert Heu parlat com un novel·lista.
xaumar  ¿novel·lista? (Marca molt la doble ela) És natu-

ral; no debades ha eixit de la meva ploma… 
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antoni  (Secament) tingueu més respecte a la mort! (Tots 
callen) 

anna  (Després d’un trist silenci durant el qual ha somicat) 
¿de què va morir? 

despuig  la història de la seva mort és tristíssima, perquè 
vingué ferint-li cor i ànima i perquè l’arravatà, exacta-
ment com ha dit en Xaumar, com el lladre, que ve quan 
menys l’esperes. (Pausa) Ja sabeu que el pobre dalmau 
patia del cor; ja n’havia tingut alguns atacs, com recor-
dareu probablement, un a les curses de cavalls quan el 
seu cavall Espurna va perdre el premi nacional; un altre 
fent esgrima quan va treure un ull al seu adversari, un al-
tre en un ball de disfresses… 

anna  Sí, sí; ja recordo…
despuig  també sabeu que el seu més gran orgull—i 

ben justificat, cal dir-ho—, era el seu bell escut d’armes 
—aquell magnífic castell amb fons d’or i tres coloms que 
hi voleiaven—. l’ostentava a tot arreu, i feia bé. el tenia a 
la porta dels cotxes, a la biblioteca, al despatx, al capçal 
del llit, al paper als mocadors, a les camises, a les samar-
retes i—sigui dit amb perdó—als calçotets…

anna  Ben cert, ben cert…
despuig  el que no deveu saber és que el nostre actual 

batlle, a més d’ésser batlle de Barcelona, és propietari 
i únic explotador d’una pasta que fa créixer els cabells 
als calbs—se’n diu anticalvicida—; doncs bé, imagi-
neu-vos que ahir al matí agafa el pobre dalmau el diari, 
i troba un anunci de l’anticalvicida, els flascons del qual 
porten el seu escut d’armes i a sota unes lletres que diuen 
marca registrada . dalmau se’n va corrents al labo-
ratori de l’anticalvidida i li diuen que l’escut havia es-
tat patentat. aleshores corre a veure el senyor batlle i li 
explica el cas. però el senyor batlle li va respondre que 
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amb això de la república els escuts nobiliaris no existei-
xen i, per tant, que són propietat del primer que els pa-
tenta, el qual té dret a interdir-ne l’ús a tothom en tot el 
món. Va arribar a casa tot tremolant i febrós, i a primera 
hora de la tarda s’hi presenten uns urbans amb ordre de 
requisar tots els escuts que hi trobin. Se’n van endur els 
dels cotxes, del despatx, de la biblioteca, del llit i fins i 
tot els mocadors, les camises i—sigui dit amb perdó—
els calçotets. quan van marxar li va agafar un atac, l’úl-
tim de la seva vida, car, minuts després ja no pertanyia a 
aquest món. el doctor albert (assenyala Albert) el va re-
conèixer i va dir-nos que no hi havia res a fer.

albert  en tota la meva carrera de metge aquesta ha estat 
l’acta de defunció que en firmar-la m’ha aclaparat més.

anna  pobre dalmau! pobre dalmau!
xaumar  Ha estat una mort amarada de tristeses i de 

desil·lusions (marca molt la doble ela); és la reacció de la 
sang noble, però impotent, contra l’actual estat de coses, 
tan materialitzat i plebeu.

anna  la seva fi ha estat ben tràgica per a un home com ell, 
convençut de la seva excel·lència i del seu rang.

elies  i tant! Veure’s vexat per un anticalvicida un home 
tan aristòcrata!

anna  (Després d’una pausa trista) ¿i què sabeu de la seva 
filleta?

antoni  nicolaua és a col·legi, fora de la ciutat. Suposem 
que arribarà a Barcelona demà. precisament jo sóc el seu 
tutor i aquests senyors formen el seu consell de família. 
això és el que disposa el testament del meu oncle que 
hem obert aquest matí. 

anna  fa molts d’anys que no l’he vista.
antoni  Jo també, i tots aquests senyors ni tan sols la co-

neixen. recordo haver-la vista quan era molt menuda, 
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quan tenia uns quatre o cinc anys. la rígida educació 
que li donava el meu oncle l’ha mantinguda sempre molt 
allunyada de nosaltres.

anna  pobreta nena! Òrfena de pare i mare!
despuig  però nosaltres farem que no els trobi a faltar; les 

nostres voluntats faran tot el possible perquè nicolaua 
vegi en nosaltres un altre pare i una altra mare.

anna  tot el que fareu per la filla de dalmau us serà tingut 
en compte, si no aquí, allí. (Assenyala el cel)

antoni, despuig, xaumar, albert, elies així sigui!
anna  tots els nets de cor ens hi trobarem. (Pausa) ¿quan 

és l’enterrament?
antoni  ara mateix; les amistats ja s’esperen al carrer, no-

més falta que vingui la clerecia i el cotxe.
anna  no vull trobar-m’hi; em desmaiaria. (S’alça i tots 

fan el mateix)
antoni  (Estrenyent-li la mà) us agraeixo de tot cor que 

hagueu volgut veure’l per darrera vegada; sé com l’apre-
ciàveu.

anna  Sí, sí, déu meu.
Surt acompanyada d’Antoni per la porta de la dreta, després 

de creuar-se una mala mirada amb Xaumar. Els qui que-
den seuen novament.

albert (A Elies) ¿com és que aquesta senyora us mira 
tan malament?

elies (Trist) ai las!
despuig (A Albert, compungit) creieu-me, albert, qui té 

raons per mirar-la malament és ell, pobre Xaumar! 
albert  oh, perdoneu si m’he ficat en certes coses… 
elies  de cap manera; no us he de perdonar res. al con-

trari, com a amic meu que sou, us en dec una explicació; 
aquesta senyora fou, ai las, muller meva. 

albert  ¿com? no ho sabia… 
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elies  Ho fou, però ens vam divorciar. 
albert  És molt trist!
elies  encara no ho sabeu; encara no en sabeu el motiu. 

(Pausa) aquesta dona. va destruir la il·lusió (Fa sonar la 
doble ela) més gran de la meva vida. 

albert  oh! ¿quina?
elies  el meu desig més fervent era tenir un hereu…
albert  … i no vau tenir fills.
elies  pitjor. Vam tenir un magnífic nen. intel·ligentíssim. 

(Fa sonar la doble ela) als sis mesos ja sabia comptar fins a 
deu i sabia la primera declinació dels substantius llatins.

albert  mosca! ¿als sis mesos? 
elies  Sí, senyor, als sis mesos; era el meu somni: tenia un 

fill que era un prodigi.
albert  realment.
elies  Ja podeu imaginar-vos el meu orgull. doncs aques-

ta dona, amb la qual en dos anys de matrimoni no havia 
tingut ni el més petit disgust, va perdre-me’l.

albert  ¿us el va desmoralitzar?
elies  no, me’l va perdre literalment. Se’l va deixar en un 

tramvia i no el vam poder trobar.
albert  És possible!
elies  Sí, sí; això va passar. Vaig reclamar a la companyia, 

em vaig fer tips de fer cua a la secció d’objectes perduts 
i res; el meu fill no va aparèixer.

albert  déu meu!
elies  i aleshores em vaig divorciar de la meva muller.
albert  naturalment.
despuig  És una història tristíssima.
albert  i tant! (Pausa)
despuig  però parlem de coses més alegres: parlem del 

nostre projecte.
elies  n’hem de convèncer antoni.
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xaumar  Sí, sí, no ens hem de deixar perdre aquesta be-
lla oportunitat.

albert  tots estem força tronats i així ens podrem refer.
despuig  Jo tinc molta influència damunt antoni i espe-

ro que el convenceré perquè al capdavall també li convé 
a ell. està clar que té respecte a la voluntat del seu oncle 
i que no voldrà fer un tort a la seva cosina…

albert  ¿a la seva cosina? però si no la coneix de res…
xaumar  té una sèrie de prejudicis que li poden llevar 

l’oportunitat d’enriquir-se.
elies  Si perdem aquesta ocasió és que som uns brètols.
albert  a més no cometrem cap falta, serà la justa remu-

neració dels nostres treballs.
despuig  em sembla que el convenceré; antoni és jove 

i els diners li poden proporcionar moltes diversions de 
què ara no frueix.

elies per altra banda les nenes no en necessiten, de diners.
antoni (Entrant) pobra dona! Ha tingut un veritable 

disgust de la mort del meu oncle!
xaumar (Cínic) el seu cor és sensible.
despuig  escolta, antoni. (Antoni seu) tots nosaltres es-

tem molt tronats…
antoni  ¿a què ve això ara?
despuig  Ve que havíem pensat que la tutela de la teva co-

sineta nicolaua ens pot reportar, sempre d’una manera 
digna, alguns beneficis…

antoni  ¿què dieu? quin escàndol! ¿com goseu dir això 
davant el cadàver del meu oncle?

xaumar  els morts no senten, antoni, llurs sentits perta-
nyen a un món superior.

despuig creu-me, antoni, això pot fer-nos feliços a tots i, 
al capdavall, la teva petita cosina no necessita pas molts 
diners.
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