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PROLEG 

Wer nichts wagt, der dar/ nicht ho/fen. 
Qui no s'arrisca, no té dret a alimentar esperances. 

FRIEDRICH voN ScttILLER 

El dramaturg alemany Friedrich Schiller, segon fill de 
Kaspar Schiller i d'Elisabeth Kodweiss, va néixer el 10 de 
novembre de 1759 a Marbach am Neckar (Suabia, ducat 
de Württemberg). El seu pare, un home intel-ligent i ambi
ciós, alhora que obstinar, era sotstinent del ducat de Wür
ttemberg i havia fet merits en la Guerra dels Set Anys ( 17 63), 
on va exercir de barber i cirurgia, fins a arribar a capita de 
l'exercit del duc Karl Eugen von Württemberg. La seva 
mare era una dona afable, i al costar seu i de les seves dues 
germanes Friedrich va viure una infantesa prou felii;;. 

Els seus pares havien decidir que Fritz seguís estudis 
de teología, de manera que, a part d'anar a l'escola prima
ria, als sis anys ja va comeni;;ar a rebre classes de llatí i grec. 
Aquests estudis, pero, es van veure drasticament interrom
puts quan el duc Karl Eugen funda una academia militar, 
la Hohe Karlsschule, amb la intenció de formar no només 
els joves que més tard haurien de servir al seu exercit, sinó 
també juristes, funcionaris i artistes. El reglament d' aques
ta institució era clar¡¡ment militar. Els alurnnes no tenien 
vacances, només ocasionalment podien rebre la visita dels 
familiars i la seva correspondencia passava per la censura. 
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A aquesta academia necessariament hi haurien d' assistir els 
fills dels oficials del duc que demostressin un bon rendi
ment escolar, i Friedrich certament reunía les condicions 
necessaries per anar-hi. Així dones, la condició de militar 
del pare va fer que el 1773 Friedrich es convertís en alum
ne de la Karlsschule i que durant vuit anys no pogués tor
nar a casa. De molt jove, quan encara no havia fet els ca
torze anys, els seus superiors ja havien decidit que es 
dedicaría a l' estudi de la jurisprudencia. 

Schiller, educat en el principi d'obediencia als supe
riors, encara no sent la necessitat íntima de rebeHar-se. 
Més aviat; amb el seu incipient esperit practic, busca el seu 
camí i alimenta les seves inclinacions literaries amb la poe
sía del seu temps. A més, li agrada compartir les seves fan
tasies amb els companys d' academia. 

El 1775 el duc va traslladar la seva Karlsschule a Stutt
gart, prop d' on el pare de F riedrich havia estat destinat per 
fer-se carrec dels jardins de Solitude, un dels palaus del 
duc. Alla, Fritz va ingressar a la nova facultat de medicina, 
on se li va confirmar la vocació literaria. 

L'anima d'aquella facultat, que exercia una poderosa 
influencia sobre l' escala, era el professor Abel, un filosof 
jove i apassionat que amb el seu pensament i les seves acti
tuds preparava el camí de llibertat dels nous temps. Abel, 
que ja endevinava la genialitat del seu deixeble, el va intro
duir en la lectura d' obres de teatre. Els conflictes dramatics 
deis personatges de Shakespeare i I' obra Gotz van Berli
chingen (1771), de Goethe, van despertar en Schiller la vo
cació dramatica. ParaHelament, el seu esperit poetic s'ali
menta deis versos de Klopstock, precursors de la poesía de 
l'Sturm und Drang. 

Tanmateix, Schiller es continuava sotmetent a les nor
mes universitaries. Intentava donar un sentit filosofic als 
seus estudis de medicina i tant els seus professors com el 
mateix duc el tenien per un alumne prometedor. Disposa-
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va de ben poca llibertat, pero no deixava de fer projectes 
de futur, pensant que poc temps després, per acabar els 
seus estudis, assistiria a la universitat de Tübingen, ja fora 
de l'ambit d'influencia del duc. Pero quan va saber que, tot 
i que era considerat el millar alumne de la seva promoció, 
el duc P.ensava retenir-lo a I' escala més enlla del que era ha
bitual per tal de «donar temps a apaivagar el seu foc inte
rior i garantir la seva integritat futura com a persona», 
Schiller va sentir com el seu geni s' enfurismava contra I' es
perit de la tiranía. Per primera vegada expressa els seus 
sentiments i ideals de revolta i de llibertat, i és a partir d'a
quest moment que comern;a a tenir la idea d' escriure Els 
bandits. 

Durant aquells anys, Schiller entraría a formar part de 
I' Sturm und Drang, un moviment que intenta trabar alter
natives i revolucionar criteris literaris, filosofics i polítics 
procedents de la IHustració, i que des de feia més de vint 
anys -a partir de Hamman, Herder i Goethe- introdu:ia 
novetats en el panorama literari alemany. Schiller acabara 
sent el seu maxim exponent i alhora I' autor que fara fer el 
salt definitiu, en coHaboració amb Goethe; a la dramatúr
gia alemanya de final del segle xvm. 

A més de les obres esmentades, sabem pels seus com
panys que, durant aquests anys, Schiller és un lector assidu 
de les biografíes de PI u tare, dels textos filosofics d' Adam 
Ferguson (1723-1816) i de les obres dels dramaturgs Frie
drich Maximilian von Klinger (1752-1831) iJohann Anton 
Leisewitz (1752-1806). 

Schiller tenia 19 anys i havia de dedicar els seus es
forc;os a I' estudi de la medicina a la faculta t. Així i tot, 
aprofitava el llum de la infermeria que es mantenía ences 
tota la nit per escriure Els bandits, fent creure que es dedi
cava a I' estudi de les ciencies. A causa de les circumstancies 
en que escrivia la seva obra i de la seva falta d' experiencia, 
es percep en Els bandits una obra escrita a batzegades. 
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Schiller desconeixia l' estructuració fluida de les frases i, 
encara que veía dares moltes situacions, li faltava la visió 
de conjunt. Elaborava els dialegs abans de reflexionar so
bre l' argument i de saber com eren els personatges i com 
evolucionarien. 

La seva inseguretat i falta d' experiencia el porten a fer
se llegir pels amics alguns fragments, per saber quina im
pressió en treia i si l' obra realment li inspirava els sentiments 
que ell volia provocar. Encara avui, quan es representa 
aquesta obra de creació accidentada, s'hi noten perites 
contradiccions, i la seva evolució pateix alts i baixos. 

El tema d'Els bandits ja havia estat tractar pels seus ad
mirats Klinger i Leisewitz en les obres Zwzllinge i Julius 
von Tarent. Era un tema classic dins la literatura europea. 
A Espanya, Tirso de Malina (1584-1648) havia escrit El 
condenado por desconfiado, que ja parla de dues vides pa
ral·leles. Una, la del'ermita que no confia en Déu ni en la 
salvació de l'home, i que morira sense reconciliar-se amb 
Déu. L'altra, la de l'home que es deixa endur pels seus im
pulsos i que comer actes reprovables, pero que mai no obli
da la confiarn;a en el perdó diví, que aconseguira en el mo
ment de la seva mort. 

També Cervantes (1547-1616), en el Quixot, té un per
sonatge, «!'honorable bandit» Roque Guinart, que recorda 
un dels protagonistes d'Els bandits quan diu: «A mi me 
han puesto en él [modo de vivir inquieto y sobresaltado] 
no sé qué deseos de venganza, que tienen fuerza de turbar 
los más sosegados corazones; yo, de mi natural, soy com
pasivo y bien intencionado; pero como tengo dicho, el que
rer vengarme de un agravio que se me hizo, así da con to
das mis buenas inclinaciones en tierra, que persevero en 
este estado, a despecho y a pesar de lo que entiendo; y 
como un abismo llama a otro y un pecado a otro pecado, 
hanse eslabonado las venganzas de manera, que no sólo la_s 
mías, pero las ajenas tomo a mi cargo». 
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Pero qui el va decidir a�escriure Els bandits va ser un 
company de !'academia que volia mostrar que, per arribar 
a un final moralment acceptable, el destí de vegades porta 
per camins terribles i insospitats, idea que coincidía amb 
una narració escrita per Friedrich Daniel Schubart (1739-
1791). Publicada el 1775 al Schwiibische Magazin, l'obra 
Zur Geschichte des menschlichen Herzens (Historia del cor 
huma) tracta de la problematica entre germans, tan carac
terística de l'Sturm und Drang. A més, el mateix Schubart 
diu al final de la seva narració: «Ofereixo aquest text amb 
la condició que algú el situi: a Alemanya (idea revoluciona
ria perque Alemanya com a país encara no existía!) i en faci 
una comedia o una novel·la. Espero que arribara un filosof 
capa<; de davallar a les profunditats del cor huma i de des
criure cada acte seu des de la seva arrel.» En la seva condi
ció de metge, Schiller no pot deixar de sentir-se atret per 
saber com el cos actua sobre l'esperit i com l'anima pot 
quedar atrapada en la seva identitat més primaria. 

Aqµest primer drama de Schiller ja ens el mostra com 
un mestre de la creació dramatica i de l'elecció d'argu
ments. Ell sap que al públic li atraura més la figura d'un 
bandit «bo», amb el qual s'identificara pel seu bon cor, en
cara que sigui un paria (o precisament per aixo), que no 
pas la d'un germa que esta «integrar». Al costat d'aquest 
argument i d'aquestes situacions, deixen de tenir impor
tancia algunes «insuficiencies», com ara els excessos ges
tuals o uns perfils massa confusos. El centre del drama el 
constitueix una parella de germans (Karl i Franz) que al
hora és una parella d' enemics, allunyats l'un de l' altre i tan
mateix esclaus d'un mateix conflicte: rebeHar-se. L'un en 
contra de les lleis humanes, l'altre en contra de les lleis di
vines; l'un per ell mateix, l' altre perque s'hi veu obligar. 

De bon comeni;ament Schiller no va trabar cap editor 
que li volgués publicar l'obra. Es va veure obligar a publi
car-la pel seu compre, la qual cosa el va carregar de deutes. 
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A més a més, la va haver de publicar anonimament perque 
el duc havia prohibit que cap dels estudiants de !'academia 
no publiqués res sense la seva autorització expressa, i per
que, a més, alguns dels personatges principals contenien 
trets característics dels superiors i tutors d' aquella insti
tució. 

Un amic de Schiller va ensenyar el manuscrit d'Els ban
dits al baró Von Dalberg, aleshores director del teatre na
cional de Mannheim. Von Dalberg li va demarrar que 
adaptés la seva obra a les exigencies ideologiques i drama
tiques necessaries per poder ser representada, i Schiller, 
il-lusionat amb !'oferta, es va mostrar disposat a arribar a 
un compromís per ajustar l'obra a aquestes necessitats i a 
retallar les declaracions de caracter més revolucionari. 

Finalment l'obra es va estrenar el 13 de gener de 1782 
i l' autor hi va assistir d' amagat i va ser testimoni del seu 
gran exit. 

Schiller, grades a l'interes personal de Von Dalberg, es 
va sentir animat i amb prou coratge per repetir l'atrevi
ment d'assistir a la representació següent. Malgrat tot, el 
duc se'n va assabentar i el va condemnar a un arrest de ca
torze dies. A més li va prohibir escriure obres literaries i 
comunicar-se amb l'estranger, cosa que li impediría mante
nir el contacte amb Mannheim. 

El setembre del 1782, Schiller fuig de Württemberg i 
s'estableix a Franconia. 

Després d' Els bandits encara va escriure dues obres 
més dins de l'esperit de l'Sturm und Drang: La conjura de 
Fiesco a Genova i Cabala i amor. 

A partir de 1785 s'instaHa a Saxonia i, sempre amb l' a
juda dels amics, es pot dedicar a escriure. El 1787 estrena 
Don Carlos, una obra entorn de la llegenda negra sobre Fe
lip II. A partir d'aleshores es dedica no tant a escriure dra
mes sinó més aviat a treballs d'investigació histórica. S'inte
ressa cada cop més per l' obra d'Immanuel Kant, i publica 
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una serie d' escrits filosofics. El 1790 contra u matrimoni 
amb Charlotte von Lengefeld, considerada per ell com el 
seu «ideal de feminitat i harmonía». Exerceix de professor 
d'historia i filosofía a la universitat deJena. 

A instancies d'una serie d'admiradors de la seva obra, 
el príncep hereu de Dinamarca li concedeix una pensió de 
1.000 talers, la qual cosa li permetra escriure durant tres 
anys sense cap preocupació económica. 

El 1793 viatja per Suabia amb la seva família. L' entra
da al ducat ja no li és prohibida i gaudeix d'una estada 
amable amb els antics companys i professors que ja li reco
neixien la seva valua com a poeta i dramaturg. 

Quan torna a Saxonia, i després d'haver escrit Maria 
Estuard, ja s'havia allunyat de I'Sturm und Drang i s'havia 
decantat cada vegada més cap a un classicisme que deixara 
fixades les bases del teatre romantic alemany. A aquesta 
epoca pertanyen La donzella d'Orleans, La núvia de Messi
na i Guillem Tell. 

El 1799 fixa definitivament la seva residencia a Wei
mar, on morira el 1805 a causa d'una malaltia que arrosse
gava des de feia temps. Tenia 45 anys. 

Popularment se l'anomena «Schiller el savi», tot i que 
la major part de la seva saviesa no és resultat d'especula
cions filosofiques ni d'arguments de la «raó pura>�, sinó 
que es construeix a partir de la raó practica. Schiller no és 
un idealista alíe al món; més aviat el podem veure com un 
humanista interessat a no perdre !'harmonía amb l'univers, 
i com un home que compleix els seus deures com a home, 
espos, pare i amic. 

A l' Alemanya del segle xrx, Schiller era considerat el 
més gran dramaturg nacional. L'any 1859 encara es va ce
lebrar el centenari del seu naixement, pero a partir d' aquell 
moment, a causa de la rapida dissolució del pensament idea-
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lista i de I' evolució económica i científica, la seva figura va 
perdre interes i el seu art va passar a ser considerat retoric 
i patetic. A partir dels anys cinquanta d' aquest segle, a Ale
manya es va tornar a apreciar la grandesa i el significat d' a
quest poeta, dramaturg i pensador, que ha passat a ser un 
dels autors de repertori i objecte de versions més agosara
des, com la del director Günther Gerstner que aquest any, 
a Berlín, ha proposat una nova forma d'interpretar Schi
ller, convertint l'obra Cabala i amor en una obra actual en 
clau de comic. 

A Catalunya, les obres de Schiller practicament no han 
estat representades. Així i tot, el Teatre Lliure va estrenar 
Maria Estuard el 1991 en una versió de Feliu Formosa, i 
Francesc Nel·lo, el 1971, va fer una adaptació infantil de 
Guillem T el!. Els bandits va ser estrenada el 1995 també 
pel Teatre Lliure sobre la traducció de Feliu Formosa, pu
blicada íntegrament en la present edició. En la versió estre
nada al teatre es va suprimir aproximadament una tercer� 
part del text original. 

Una qüestió evident, pero no per aixo menys impor
tant, és reconeixer que gracies a les traduccions podem lle
gir en catala obres escrites fa més de dos-cents anys, que en 
el cas de Schiller formen part del fons de la cultura ale
manya. El fet de poder-les llegir i coneixer ajuda a com
prendre una altra cultura d'un altre temps i aixo certament 
enriqueix la cultura que correspon al text de la llengua re
ceptora. I si a més la traducció que s'ha fet és flui:da i fa ser
vir un llenguatge modern, que intenta evitar l'encarcara
ment, encara s'haura fet un més gran servei a la cultura 
catalana. 

Com fa en totes les seves traduccions, Feliu Formosa 
ha volgut ser el més fidel possible a l' original pel que fa al 
ritme i la musicalitat de I' obra, i els que entenen tots dos 
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idiomes descobriran que la traducció de vegades pot sem
blar alhora !'original. El traductor ha renunciar a formes 
estilistiques pretencioses i ha fet servir un llenguatge al més 
senzill possible. Gracies al fet que ell mateix és home de te
atre, que ha dirigit i ha actuat, no perd la visió de conjunt 
que tanmateix requereix unes grans dosis de concentració 
i abstracció. I no oblida que la seva traducció, pensada no 
només per ser editada en la present coHecció, sinó que ha 
estat representada, anira dirigida a uns espectadors deter
minats, és a dir, d'un país concret i el seu temps, i no a uns 
espectadors «ideals» o teorics. 

SrnYLLE MELITTA HuNZINGER 
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BIOBIBLIOGRAFIA 

BroGRAFIA 

1759 Johann Christoph Friedrich Schiller neix el 10 de 
novembre a Marbach am Neckar, ducat de Wür
ttemberg. És el segon fill de Johann Kaspar Schi
ller, oficial de l'exercit del duc, i d'Elisabeth Dorot
hea Kodweiss. 

1773 És obligat a ingressar a la Karlsschule, academia 
militar fundada pel duc, on estudia lleis contra la 
seva voluntat. 

1775 Arran del trasllat de l' academia a Stuttgart, passa a 
estudiar-hi medicina. 

1777 Comenc;:a a redactar Els bandits, a partir d'una nar
ració de Friedrich Daniel Schubart publicada el 
1775 al Schwiibische Magazin. 

1779 Acaba els estudis de medicina, pero és obligat a ro
mandre un any més a l' academia per tal que «el seu 
foc interior es pugui apaivagar i pugui convertir-se 
en un gran home». 

1780 És destinat a fer de metge de l' exercit i li és dene
gada pel duc la petició que fa el seu pare perque pu
gui desenvolupar la seva professió de civil. Guanya 
un sou mensual de 18 gulden, que a Schiller li sem
blen francament poc. 

1781 Publica anonimament Els bandits i ell mateix en 
paga l' edició. 

17 82 El 13 de gener s' estrena Els bandits al teatre nacio-
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nal de Mannheim, on assisteix clandestinarnent a 
una representació. En un segon viatge a Mannheim 
és arrestar per ordre del duc Karl Eugen, el qual, a 
més de disposar que Schiller no escrivís cap més 
obra literaria, li va prohibir la comunicació arnb 
«l' estrangeD> i per tant tarnbé arnb Mannheim. El 
22 de setembre Schiller fuig de Württemberg i s'es
tableix a la casa de carnp de Henriette von Wolzo
gen, mare d'un company d' estudis, a Bauerbach, 
Franconia. 

1783 Estrena a Frankfurt de La conjuració de Fiesco a GJ
nova. 

1784 Estrena del Fiesco al teatre de Mannheim, arnb 
forc;a menys exit que Els bandits. Estrena de Cabala 
i amor a Mannheim, on obté un gran resso. Coneix 
Charlotte von Kalb. 

1785-87 Trasllat a Saxonia (Leipzig i Dresden), protegit 
per la familia de l' estadista Korner. Edita la revista 
Rheinische Thalia. Escriu l'Oda a /'alegria, que 
Beethoven incloura en el cor final de la seva Nove
na Simfonia en re menor (1824). Estrena de Don 
Carlos a Harnburg. 

1788 Publica la Historia de la revolta dels Paisos Baixos 
del regne d'Espanya. 

17 89 Al maig és nomenat professor d'historia i filosofía a 
la universitat de J ena. 

1790 És nomenat conseller aulic. Es casa arnb Charlotte 
von Lengefeld. Torna a dedicar-se a la poesía. Pri
mers treballs sobre la Historia de la Guerra dels Tren
ta Anys, que acabara el 1792. La figura de W allenstein 
el captiva de tal manera que comenc;a a considerar la 
possibilitat de convertir-lo en l'heroi d'una tragedia. 

1791 Estudis de !'obra de Kant. Contrau una pulmonía 
que es complica arnb una peritonitis. Assabentat de 
l'estat de salut precari de Schiller, a instancies d'uns 
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admiradors seus, el príncep hereu i el ministre de fi
nances de Dinamarca li atorguen una pensió de tres 
anys. 

1792 És nomenat «Ciutada d'honor de la íove República 
Francesa». 

1793 Torna a Württemberg, on neix el seu fill Karl. Mor 
el duc Karl Eugen, el qual ja no s'oposava a l'estada 
de Schiller al seu país. 

1794 Comenc;a l' amistar amb Goethe. Reconeixen que el 
que els diferencia esta destinar a complementar-se. 

1795-98 Edita la revista Die Roren, capdavantera de l' es
perit classic. Publica les Cartes sobre l' educació este
tica de !'home. Comenc;a a publicar, amb Goethe, el 
Muselalmanach. Escriu l' assaig De la poesía ingenua 
i sentimental. Estrena El campament de Wallen
stein, primera part d'una trilogía. 

1799 Estrena de Piccolomini, al gener, i La mort de Wallen
stein, al marc;, amb gran exir. Treballa en el drama 
Maria Estuard. La familia Schiller es trasllada a 
Weimar. 

1800 Estrena de Maria Estuard. Tradueix Macbeth de 
Shakespeare. 

1801 Estrena de La donzella d'Orleans. 
1802 Li és concedit un títol nobiliari. A partir d'aquest 

moment es dira «von Schiller». 
1803 Estrena a Weimar La núvia de Messina. 
1804 Estrena a Weimar Guillem Tell. La seva salut em

pitíora. Treballa en una versió de Fedra de Racine. 
1805 Mor el 9 de maig a Weimar. 
1827 Al desembre és traslladat al panteó principesc de 

Weimar. 
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ELS BANDITS 



Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, 
quae ferrum non sanat, ignis sanat. 

HrPOCRATES 



PERSONATGES 

MAx1MILIAN, comte de MooR 

��
z 

} els seus fills
AMALIA voN EDELREICH, neboda del comte
SP!EGELBERG 

SCHWEIZER 

GR!MM 

RAzMANN 

ScHUFTERLE 

RoLLER 

KosINSKY 

ScHWARZ 

llibertins, després bandits

HERMANN, bastard d'un noble
DANIEL, vell criat de la casa Moor 

PASTOR MosER 

UN SACERDOT 

Bandits
Personatges secundaris

Lloc de !'acezó: Alemanya a mitjan segle XVIII.
L'acció transcorre duran! dos anys. 
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AcrE PRIMER 

ESCENA PRIMERA 

Francónia 
Sala al castel! deis Moor 

FRANZ. EL VELL MooR. 

FRANZ: De debo que us trobeu bé, pare? Us veig tan 
pal-lid! 

EL v ELL M00R: Molt bé, fill meu ... Que m'havies de dir? 
FRANZ: Ha arribat el correu ... una carta del nostre corres

. ponsal de Leipzig. 
EL VELL M00R, amb avidesa: Notícies del meu fill Karl? 
FRANZ: Hm! ... Efectivament. Pero em temo ... No sé ... si 

jo ... La vostra salut ... Realment, us trobeu ben bé, 
pare? 

EL VELL M00R: Com el peix a l'aigua! M'escriu alguna 
cosa del meu fill? ... De que ve aquesta preocupació per 
mi? M'has preguntat dues vegades ... 

FRANZ: Si esteu malalt... Si teniu el més lleu indici que pu
gueu estar-ho ... Deixeu-me ... , us parlaré en un moment 
més oportú. (Parlant a mitges per a el! mateix:) No són 
notícies per a un cos feble. 

EL VELL M00R: Oh Déu! Déu meu! Que m'has de dir? 
FRANZ: Primer, deixeu que m'aparti a vessar unes llagri

mes de compassió pel meu germa perdut ... Més em val
dría callar per sempre, perque és el vostre fill. Hauria 
d' amagar per sempre la seva vergonya, perque és el meu 
germa. Pero obeir-vos és el primer i el més trist deis 
meus deures ... Perdoneu-me, dones ... 

EL VELL M00R: Oh Karl, Karl! Si sabessis com la teva 
conducta mortifica el meu cor de pare! I com una única 
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bona notícia em trauria deu anys de sobre -em rejove
niria- mentre que ara, cada notícia ... ai! ... m' acosta un 
pas més a la tomba. 

FRANZ: Si és així, bon vell, adéu-siau ... Perque avui tots 
nosaltres ens arrencaríem els cabells sobre el vostre taüt. 

EL VELL MOOR: Queda't! Només es tracta d'un petit pas 
més ... Que segueixi el seu curs! (S'asseu.) Que els pares 
paguin els seus pecats fins a la tercera i la quarta genera
ció ... Deixa'l arribar a la fi. 

FRANZ, que es treu la carta de la butxaca: Ja coneixeu el· 
nostre corresponsal! Mireu, donaría la meva ma dreta 
per poder dir que menteix, que és un infame impostor, 
ple d'intencions malignes. Procureu contenir-vos i per
doneu-me que no us deixi llegir la carta a vós mateix. 
Encara no és convenient que ho sentiu tot. 

EL VELL M00R: Tot, tot ... Fill meu, m'estalvies les cros
ses ... 

FRANZ, llegint: «Leipzig, primer de maig ... Si no em lli
gués la promesa inviolable de no amagar-te res del que 
m'ha arribat sobre les peripecies del teu germa, benvol
gut amic, la meva ploma innocent mai no t'hauria tractat 
amb una duresa tan tiranica. Per cent cartes que he re
but de tu, dedueixo com deuen ferir el teu cor fratern 
aquesta mena de notícies. És com si ja et veiés vessar per 
aquest indigne, per aquest indesitjable ... » (EL VELL 

MooR es tapa la cara amb les dues mans.) Ja ho veieu, 
pare! Només us llegeixo els mots més suaus ... «per 
aquest indesitjable milers de llagrimes» ... Ah, sí, han 
corregut, s'han desbordat a torrents per aquestes galtes 
compassives! ... «Ja em sembla veure el teu vell i venera
ble pare, blanc com un mort» ... Oh, Jesús! Ja esteu així 
abans de saber res més? 

EL VELL M00R: Endavant! Endavant! 
FRANZ: ... «blanc com un mort, deixar-se caure a la seva 

cadira i maleir el dia en que per primera vegada se li van 
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acostar balbucejant el nom de "pare". No m'ho han vol
gut revelar tot i, de les poques coses que sé, te'n diré no
més el mínim. El teu germa sembla que ha fet vessar la 
mesura de la seva ignomínia. Almenys jo no sé res que 
pugui anar més enlla del que ja ha fet, si no és que el seu 
geni em supera de molt. Ahir a mitjanit, després de con
traure deutes per valor de quaranta mil ducats» -una 
bonica suma de diners, pare- «i d'haver deshonrat abans 
la filia d'un ric banquer i ferit de mort en un duel el seu 
galant, un jove noble i honrat, havia ·pres el determini, 
amb set companys a qui havia arrossegat a la seva vida 
de crapula, d'escapar-se del brac; de la justícia» ... Pare! 
En nom de Déu, pare! Que teniu? 

EL VELL M00R: Ja n'hi ha prou. Deixa-ho estar, fill meu! 
FRANZ: Voldria estalviar-vos ... «Hi ha ordre de recerca i 

captura contra ell, els perjudicats demanen a crits una 
reparació, han posat preu al seu cap ... el nom de 
Moor ... » No! Mai els meus llavis no assassinaran un 
pare! (Esquinra la carta.) No us ho cregueu, pare! No en 
cregueu ni una síl-laba! 

EL VELL M00R, plorant amargament: El meu nom! El 
meu nom honorable! 

FRANZ, que se li llanra al col!: Ah, infame Karl, tres vega
des infame! Que potser no ho pressentia, jo, quan, de 
molt menut, ja el veía empaitar les noies, rondar per pra
des i muntanyes amb trinxeraires i gent de mal viure, de
fugir la vista de l' església com un delinqüent la presó, i 
llenc;ar al barret del primer captaire les monedes que us 
arrencava a forc;a d'importunar-vos, mentre nosaltres, a 
casa, edificavem les nostres animes amb pregaries pieto
ses i sermons devots? No ho vaig pressentir ja quan veia 
que prefería les aventures de Juli Cesar i Alexandre el 
Gran, i altres nefastos pagans, en lloc de la historia del 
penitent Tobies? Cent vegades us ho havia pronosticat, 
perque el meu amor per ell es mantenía sempre dins els 
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límits del deure filial: aquest xicot ens fara caure a tots 
en la miseria i la vergonya! Oh, si almenys no <lugués el 
nom de Moor! Si el meu cor no bategués per ell amb 
tanta calidesa! Aquest amor blasfem que no puc extir
par de dintre meu, algun día m'haura d' acusar encara 
davant el tribunal diví. 

EL VELL MOOR: Oh ... ,les meves il-lusions! Els meus som
nis daurats ! 

FRANZ: Prou que ho sé. I aixo és justament el que us deia. 
El foc que crema dins l'anima d'aquest noiet, ens deieu 
sempre, aquest esperit que el fa tan sensible a tots els en
cants d'allo que és gran i bell ... , aquesta franquesa que 
reflecteix en els seus ulls allo que pensa ... , aquesta ten
dresa que el fa desfer-se en llagrimes de simpatía davant 
un dolor qualsevol; aquest coratge viril, que el fa grim
par fins al capdamunt dels roures centenaris i el fa saltar 
tanques i fossats i rius impetuosos ... aquesta avidesa in
fantil, aquesta tossuderia irreductible i totes aquestes 
qualitats esplendides que han germinat en ell, en aquest 
filler estimat, en faran algun dia un apassionat amic dels 
seus amics, un perfecte ciutada, un heroi, un home gran, 
molt gran, sí. .. I ara, ja ho veieu, pare! El seu esperit fo
gós s'ha desenvolupat, s'ha desplegat i a fe que ha donat 
uns fruits esplendorosos. Aquella franquesa, amb quina 
facilitat s'ha convertit en insolencia! I la seva tendresa, ja 
veieu com es desfa en doli;os compliments a les coque
tes! Que sensible es mostra als encants d'una Friné! Mi
reu com, en sis anys, aquell geni ardorós li ha consumit 
tan a fons el moll de la seva vida, que ara corre pel món 
com un cadaver vivent, i encara hi ha gent que té la poca 
vergonya de dir: e' est l' amour qui a /ait fa-' Ah, mireu 
com aquell cervell audai; i emprenedor maquina i execu
ta uns projectes que fan empal·lidir les heroicitats d'un 
Cartouche i d'un Howard! Ah, i si aquesta magnífica se
ment arriba a la plena maduresa -que es pot esperar 

28 

d'una perfecció assolida ja en edat tan tendra?-potser, 
pare, encara tindreu el goig de veure'l al front d'una 
d' aquestes tropes que s' aquarteren dins el sagrat silenci 
dels hoscos i alleugen el cansat viatger de la meitat del 
que porta a sobre. Potser també, abans que baixeu a la 
tomba, podreu fer un pelegrinatge al monument que ell 
s'erigeix entre el cel i la terra ... I potser, oh pare, pare, 
pare ... busqueu-vos un altre nom si no voleu que us as
senyalin amb el dit els quincallaires i els brivalls que 
hauran vist el retrat del vostre senyor fill a la plai;a del 
mercat de Leipzig. 

EL VELL MOOR: I tu també, Franz, tu també? Oh fills 
meus! Com tots els trets s'adrecen al meu cor! 

FRANZ: Ja veieu que jo també puc parlar amb enginy. Pero 
la meva inteHigencia és la de l' escorpí. .. I vet aquí que 
aquest individu sec i mediocre, aquest Franz sec i com 
un tros de llenya ---o fossin quins fossin tots els altres tí
tols que podía suggerir-vos el contrast entre ell i jo quan 
ell seia a la vostra falda i us pessigava les galtes-, dones 
aquest Franz morid un dia entre les quatre pedres del 
seu poble i es podrira i sera oblidat, mentre que la gloria 
d'aquell altre geni universal vola d'un pol a l'altre ... Oh 
cel, ajunto les meves mans per agrair-te que aquest 
Franz, fred, sec i com un tros de llenya, no sigui com ell! 

EL VELL MOOR: Perdona'm,fill meu;no t'indignis contra 
un pare que veu com s'ha errat en els seus plans. El Déu 
que, grades a Karl, m' envía aquestes llagrimes, me les ei
xugara dels ulls gracies a tu, Franz. 

FRANZ: Sí, pare, sí que les eixugara dels vostres ulls. El 
vostre Franz dedicara la seva vida a fer més llarga la vos
tra. Sera la vostra vida l'oracle que em guiara en tot allo 
que faci, el mirall a través del qual ho veuré tot ... Cap 
deure no sera prou sagrat que no estigui disposat a tren
car-lo, si us hi va la vida. Em creieu? 

EL VELL MOOR: Encara pesen grans deures damunt teu ... 
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oh fill! Que Déu et beneeixi per tot allo que has estat i 
seras per a mi! 

FRANZ: I ara, digueu-me ... Si no haguéssiu d'afirmar que 
aquest fill ésvostre, seríeu un home felic;? 

EL VELL MOOR: Oh, calla, calla! Quan la llevadora me'l 
va dur, el vaig alc;ar contra el cel i vaig exclamar: no sóc 
un home felic;? 

FRANZ: Sí, ho vau dir. Pero, l'heu trabada, la felicitar? 
Avui envegeu el més baix dels camperols pel fet de no 
tenir un fill com aquest ... I viureu afligir mentre tingueu 
aquest fill. Aquesta aflicció anira creixent amb Karl; sera 
un sofriment que minara la vostra vida. 

EL VELL MOOR: Oh! Ha fet de mi un vell de vuitanta 
anys. 

FRANz: Bé, dones ... I si us desféssiu per sempre d'aquest 
fill? 

EL VELL MOOR, saltant: Franz! Franz! Que dius? 
FRANZ: No és aquest amor per ell el que us dóna tot 

aquest calvari? Sense aquest amor, ell ja no sera res per 
a yós. Sense aquest amor male1t i blasmable ... ell sera 
mort per a vós, sera com si mai no us hagués nascut. No 
és la carn i la sang, sinó el cos alió que fa de nosaltres pa
res i fills. Deixeu-lo d'estimar, i aquest monstre deixara 
de ser-vos fill, encara que l'haguessin esculpir amb la 
vostra mateixa carn. Fins ara ha estat la nineta dels vos
tres ulls; pero l'Escriptura diu: si el teu ull t' escandalitza, 
arrenca-te'l! Més val entrar borní al cel que anar a l'in
fern amb tots dos ulls. Més val anar al cel sense fills que 
caure tots dos, pare i fill, a les flames de l'infern. És la 
Divinitat qui parla així! 

EL VELL MOOR: Pretens que maleeixi el meu fill? 
FRANZ: No, no, aixo no! No és pas el vostre fill que heu de 

maleir. Que és per a vós el vostre fill? Aquell a qui heu 
donat la vida i ell fa tots els esforc;os imaginables per es
curc;ar la vostra? 
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EL VELL MOOR: Oh, és ben bé així! És una sentencia con
tra mi que el Senyor executa a través d'ell. 

FRANZ: Mireu amb quin amor filial actua amb vós el vos
tre fill més estirriat. Amb la vostra estimació de pare, ell 
us estrangula, us mata amb el vostre amor, ha apunyalat 
fins i tot el vostre cor patern, per acabar del tot amb vós. 
Si un dia falteu, ell es fara amo dels vostres béns i rei dels 
seus instints. S'haura trencat el die, i el torrent de les se
ves apetencies podra bramar i seguir el seu curs més lliu
rement. Poseu-vos per un moment en el seu lloc! Quan
tes vegades haura volgut veure mort i enterrat el seu 
pare ... i el seu germa, que d'una manera tan implacable 
li han barrat el pas quan es lliurava als seus excessos! 
Pero ell, ha respost a l' amor amb amor? Hi ha gratitud 
filial per a la indulgencia paterna quan sacrifica a la fri

sanc;a lasciva d'un instant deu anys de la vostra vida? 
Quan en un sol minut de voluptuositat posa en joc la 
fama dels seus avantpassats, que s'ha mantingut sense 
macula durant set segles? I d'aixo en dieu el vostre fill? 
Responeu! D'aixo en dieu un fill? 

EL VELL MOOR: Una criatura sense entranyes! Sí, pero és 
el meu fill! El meu fill! 

FRANZ: Una criatura preciosa i adorable, que eternament 
s' esforc;a a no tenir pare. Ah, si ho poguéssiu arribar a 
entendre! Si us caigués la bena dels ulls! Pero la vostra 
indulgencia no fara més que refermar-lo en les seves per
versitats; el vostre suport li servid de justificació. Potser 
allunyareu de la seva testa la maledicció; pero sera da
munt vostre, pare, damunt vostre que caura la maledic
ció de l' eterna condemna. 

EL VELL MOOR: Just! Molt just! Tota la culpa és meva, 
ben meva! 

FRANZ: Quants n'hi ha hagut, milers i milers, que han bui
dat fins a l'embriaguesa la copa de la luxúria i després 
han estat regenerats pel sofriment! I el dolor corporal 
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que acompanya tots els excessos, no és un senyal de la 
voluntat divina? Ha de capgirar l'home aquesta voluntat 
amb la seva cruel tendresa? Un pare, ha d'arrossegar per 
sempre a !'abisme la penyora que li ha estat confiada? 
Penseu-hi, pare: si durant un temps l'abandoneu a la 
seva miseria, no es veura obligat a fer un canvi i a corre
gir-se? O potser també en aquesta gran escola de l'infor
tuni continuara obrant com un canalla, i en aquest cas ... 
pobre d' aquell pare que, malcriant el seu fill, invalida les 
decisions d'una saviesa més alta! Aleshores, pare? 

EL VELL MOOR: Li escriuré que li retiro el meu ajut. 
FRANZ: Així obrareu amb justícia i prudencia. 
EL VELL MOOR: Que mai més no comparegui davant meu. 
FRANZ: Aixo tindra un efecte saludable. 
EL VELL MOOR, dolrament: Fins que no canvü! 
FRANZ: Molt bé, molt bé ... Pero, i si ara es presentés amb 

la mascara de l'hipocrita, si implorés la vostra compassió 
i obtingués amb afalacs el vostre perdó i l'endema anés a 
burlar-se de la vostra feblesa en brac;:os de les seves bar
jaules? ... No, pare, no! Tornara a vós per propi impuls 
quan la seva consciencia sera neta. 

EL VELL MOOR: Li vaig a fer la carta immediatament. 
FRANZ: Un moment, pare! Una paraula més! Em temo 

que la indignació no gui'i la vostra ploma i us faci escriu
re unes paraules massa dures, que podrien destrossar-li 
el cor! ... A més ... , no creieu que s'ho prendra ja com un 
perdó, si el considereu digne de rebre un escrit signat 
per vós mateix? Sera millor, dones, que em confieu a mi 
la reda e ció d 'aquesta carta. 

EL VELL MOOR: Fes-ho, fill meu! Ah, a mi m'hauria tren
cat el cor! Escriu-li ... 

FRANZ, rapidament: Quedem així, dones? 
EL VELL MOOR: Escriu-li que milers de !lagrimes de sang, 

milers de nits sense dormir m'han ... Pero no facis caure 
el meu fill en la desesperació ! 
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FRANZ: No us voleu ficar al !lit, pare? Tot aixo us ha afec
tat molt durament. 

EL VELL MOOR: Escriu-li que un cor patern ... T'ho repe
teixo: no facis caure el meu fill en la desesperació! (Se'n
va ple de tristesa.) 

FRANZ, que el veu marxar, tot rient: Tranquil, vell!{'rviai no 
el tornaras a estrenyer contra el teu pit! El camí per arri
bar-hi li sera barrat, com el cel a l'infern ... Ha estat 
arrencat dels teus brac;:os abans que tu mateix sabessis 
que ho podies voler així. .. I jo seria un inútil deplorable 
si ni tan sols fos capar; d'apartar un fill del cor del seu 
pare, encara que hi estigués afermat amb llac;:os de bron
ze ... He trac;:at al teu voltant un cercle magic de maledic
cions que ell no traspassara mai1Bona sort, Franz! S'ha 
acabat el fill consentit! El bosc es va aclarint. Haig de re
collir tots aquests papers, algú hi podría reconeixer fa
cilment la meva !letra. (Recull els trossos de la carta estri
pada.) I també la pena s'endura ben aviat el vell ... i a 
ella, li arrencaré del cor aquest Karl, encara que hi hagi 
de deixar la meitat de la seva vida. 

\Jinc tot el dret d'enfrontar-me amb rabia a la natura
lesa, i pel meu honor, faré valer aquest dretj Per que no 
vaig ser el primer a sortir del ventre de la meva mare? 
Per que no l'únic? Per que m'ha hagut de carregar amb 
el pes de la lletjor? Precisament a mi? Com si, en fer-me 
néixer, hagués posat al món una desferra? Per que pre
cisament a mi aquest nas de lapó, aquesta boca de moro, 
aquests ulls d'hotentot? Cree realment que, de totes les 
menes d'homes, ha fet una pila amb allo que hi ha de 
més abominable i m'ha pastat a mi. Assassinat i mort! 
Qui li ha donat a la natura la facultat de concedir-ho a 
un altre i negar-m'ho a mi? Ha pogut mai algú guanyar
se els seus favors abans de néixer? O bé ofendre-la abans 
d'existir? Per que ha obrat d'una manera tan parcial? 

No! No! No li faig justícia. ½. tots ens ha donat la in-,_ 
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ventiva, ens ha posat nus i miserables a la vora d' aquest 
gran ocea que és el món ... Que nedi qui sapiga nedar i 
qui sigui un inepte, que s' enfonsi! A mi, ella no m'ha do
nat res; allo que vull fer amb mi, és cosa meva. Tothom 
té el mateix dret a les coses més grans i a les més petites; 
una pretensió és anuHada per una altra pretensió; un 
impuls per un altre impuls; una fon;a per una altra for
s;a. La raó és de qui pot més i els límits de la nostra fors;a 
són les nostr.es lleis. 

Sens dubte hi ha certs pactes socials, que s'han esta
blert per regularitzar la marxa del món. Pura retorica! 
De fet, són una moneda valuosa amb la qual pots trafi
quejar amb ma mestra si saps com fer-la servir. La cons
ciencia ... oh, sí! Un bon espantall per fer fugir els par
dals dels cirerers ! Ella també és una perfecta lletra de 
canvi per escapar-se de la fallida en cas de necessitat. 

En realitat són unes institucions ben lloables per po
sar a ratlla els imbecils i mantenir el poble sota la bota; 
perque així els més llestos tinguin les coses més facils. 
Unes institucions ben divertidesíl'Per a mi són com 
aquelles tanques que els meus camperols posen astuta
ment al voltant dels seus camps perque no hi passi ni 
una liebre, Déu meu, ni una liebre! I el seu bon amo 
pica el cavall amb l' esperó i galopa sobre la terra flonja 
destrossant la collita ! 
�assem-hi, dones, pel damunt! Qui no tem res no és 

menys poderós que aquell que és temut de tothomJ He 
sentit xerrar pels descosits sobre allo que se'n diu 
«l' amor de la sang», que pot escalfar el cap d'un pare de 
família com ha de ser ... : Aquest és el teu germa ! ... Que 
tradui:t, vol dir: ha sortit del mateix forn d' on tu has sor
tít ... Que sigui, dones, sagrat per a tu! Ja veieu quina 
conclusió més rebuscada, quina grotesca deducció se
gons la qual la proximitat dels cossos donaría lloc a 
l'harmonia dels esperits, el mateix lloc de naixens;a, a uns 

34 

identics sentiments, i una alimentació semblant, a unes 
inclinacions úniques. Pero anem més enlla: aquest és el 
teu pare! T'ha donat la vida, ets la seva carn i la seva 
sang ... Que sigui, dones, sagrat per a tu! Altra vegada 
una conclusió ben subtil! Pero jo preguntaría: per que 
m'ha fet? No pas per amor a mi, que encara no era jo! 
Em coneixia abans de fer-me? Sabia ell qui havia de ser .,/,,.-
jo? No l'hi hauria pas aconsellat, perque avui l'hauria de 
castigar per haver-me fet com sóc! Li puc donar les gra-
cies de ser un home? No, com tampoc no el podría acu-
sar si m'hagués fet dona. Puc reconeixer un amor que no 
es basi en la consideració per mi mateix? I podría donar-
se una consideració per mi mateix si aquest mi mateix 
encara no existía i no podía pressuposar-la? Haig de 
tractar-lo potser amb més bones paraules pel fet que 
m' estima? Demostra per part seva una vanitat que és el 
pecat original de tots els artistes, els quals es recreen 
amb la seva obra per lletja que sigui. . . .J a ho veieu, 
dones: aquest és l' art de bruixeria que embolcalleu amb 
una boira sagrada per abusar de la nostra indecisió. M'hi 
haig de deixar portar com una criatura? 

[Mans a l'obra, dones! I amb tot el coratge! Ho arra
saré tot al meu voltant, arrasaré tot allo que em priva de 
ser l' amo. Haig de ser l' amo per arrabassar amb violen
cia allo que no puc aconseguir amb amabilitatJ<Se'n va.)
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ESCENA SEGONA 

T averna a la frontera de Saxonia 

l<ARL voN MooR, concentra! en la lectura d'un !li
bre. SPIEGELBERG, bevent en una taula. 

M00R, deixant el !libre de banda: Em repugna aquest segle 
empastifat de tinta, quan llegeixo en el meu Plutarc la 
vida dels grans homes. 

SPIEGELBERG, que li posa un vas al davant i beu: Hauries 
de llegir FlaviJosep. 

M00R: La torxa flamejant de Prometeu és extingida, i ara 
la flama la traiem de la pólvora amb que fan foc en un 
teatre, que no serveix ni per encendre una pipa. Avui la 
gent cabriolegen com rates damunt la mac;a d'Heracles i 
s' espremen el cervell per saber quina mena de cosa tenen 
dins els testicles. Un mossen frances ensenya a la univer
sitat que Alexandre era un cagacalces; un catedratic tí
sic, a cada paraula que diu es posa davant el nas un flas
có d' amoníac i dóna una llic;ó magistral sobre l' energía. 
Uns subjectes que es desmaien quan han fet una criatu
ra, critiquegen sobre la tactica d' Anníbal; canalla que 
acaben de sortir de l' ou deixen anar frases sobre la bata
lla de Cannes i les victories d'Escipió perque les han 
d 'explicar. 

SPIEGELBERG: Acabes de fer un plany perfectament ale
xandrí. 

M00R: Bon premi a les vostres suors dins el camp de bata
lla el fet que ara viviu en institucions d' ensenyament tot 
arrossegant la vostra immortalitat amb la corretja de lli
gar llibres. I quina magnífica compensació per la sang 
malaguanyada aixo de servir per embolicar els pans 
d'especies d'un botiguer de Nuremberg ... o si les coses 
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us van bé, ser enlairats damunt un parell de xanques per 
un escrivent de tragedies frances i moguts per filferros 
com marionetes. Hahaha! 

SPIEGELBERG, bevent: Llegeix FlaviJosep, t'ho suplico. 
M00R: Ecs! Quin fastic aquest segle poruc de castrats, que 

no serveix per a res més que per remugar els fets de 
temps passats i escorxar els herois de l' antiguitat amb 
comentaris i desvirtuar-los amb tragedies. Bloquegen la 
sana naturalesa amb tot de convencions insípides, no te
nen el coratge de buidar un vas de vi perque hi ha salut 
en la beguda ... Llepen el criat que enllustra les sabates 
de Sa Excel·lencia perque els faci de bo davant d' ell i 
maltracten el pobre diable que no els fa cap por. Con
demnen el saduceu que no freqüenta prou l'església i 
ells, davant l'altar, compten els seus interessos d'usurer. 
Es desmaien quan veuen una oca dessagnar-se i piquen 
de mans quan el seu competidor s' estira els cabells davant 
les ruines socarrimades de casa seva ... I jo els estrenyia 
la ma tan efusivament ... «Un día més» ... Inútil ... Al fo
rat amb tots aquests gossos! Precs! Juraments! Llagri
mes! (Picant a terra amb el peu.) Infern i diables! 

SPIEGELBERG: I aixo per uns quants milers de miserables 
ducats ... 

M00R: No, no hi vull pensar. Oprimir el meu cos dins una 
cotilla i encadenar amb lleis la meva voluntat. La llei ha 
redutt a pas de tortuga tot allo que hauria de volar com 
una aguila. La llei no ha format mai ni un gran home. La 
llibertat, en canvi, cría colossos i éssers extraordinaris. 
Aquests es parapeten al peritoneu d'un tira, festegen els 
humors del seu estómac i es deixen encerclar per les se
ves ventositats. Ah, si l'esperit de Hermann cremés en
cara entre les cendres! ... Em poso al davant d'una tropa 
de tipus com jo i faig d'Alemanya una república al cos
tat de la qual Roma i Esparta serien com convents de 
monges. (Tira l'espasa damunt la taula i s'al;a.) 

37 



SPIEGELBERG, aixecant-se d'un bot: Bravo! Bravíssimo! 
Amb aixo, em portes a dir-hi la meva. Vull dir-te a cau 
d'orella, amic Moor, tina cosa que em volta pel cap des 
de fa temps i tu ets l'home que em cal -entrompa't, 
germa, entrompa't-, que te'n semblaria si ens féssim 
jueus i tornéssim a posar el seu regne sobre la taula? 

MOOR, esclatant en rialles: Ah, ara ho veig! Ara ho veig! 
Vols que passi de moda tenir prepuci perque ja fa temps 
que el barber es va quedar amb el teu? 

SPIEGELBERG: Així et morissis, dropo! Sí, el primer que 
em van fer va ser circumcidar-me. Pero digues, no és 
un projecte astut i coratjós? Llancem un manifest als 
quatre vents i citem per trobar-nos a Palestina tots 
aquells que no mengen carn de porc. I jo mateix de
mostro amb documents concloents que Herodes el Te
trarca era el meu avantpassat, i així successivament. 
Saps, xicot? Seria un trumfo tornar a trepitjar terra fer
ma i poder reconstruir J erusalem. I fotre els turcs fora 
d'Asia, mentre no deixem que el ferro se'ns refredi, i 
talem cedres del Líban per construir naus, i tot déu tra
fiquejant amb galons vells i amb sivelles. I mentres
tant ... 

MOOR, que somriu i li aga/a la ma: Company! S'han acabat 
les baconades ! 

SPIEGELBERG, sorpres: Bah! No vols pas fer el paper del 
fill prodig! Un element com tu, que has gargotejat les ca
res a cops d' espasa més que tres secretaris el llibre d' ac
tes durant tot un any de traspas! Vés, vés! Tu ja no ets 
·en Moor. No recordes que mil vegades, amb !'ampolla a
la ma, t'has rifat del vell pages ronyós tot dient: que vagi
esgarrapant i esgratinyant ... que tot m'ho empassaré
gola avall. Encara no t'has adonat, eh?, no t'has adonat,
miserable bocamoll, que allo sí que era parlar com un
home, com un home ple de noblesa? Pero ...

MOOR: Malei:t sigues per recordar-m'ho! I malei:t jo per ha-
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ver-ho dit! Pero tot sortia dels vapors del vi, i el meu cor 
no sentía les bravates de la meva llengua. 

SPIEGE
,
LBERG, sacsejant el cap: No! No! No! Aixo no pot 

ser. Es impossible, germa, no pot ser que parlis seriosa
ment. Digues, germanet, no és la necessitat la que fa par
lar així? Vine, que t'explicaré quatre cosetes dels meus 
anys de criatura. Al costat de casa meva, hi tenia un fossat 
que feia una amplada de vuit peus ben bons, i la canalla 
feiem juguesques de saltar-lo. Pero era inútil. Plaf! Ja eres 
dintre i senties damunt teu les riallades i els xiulets, i vin
ga tirar-te boles de neu. Vora casa meva hi havia un gos de 
ca\;a lligat amb una cadena, una bestiota violenta, que es 
llan\;ava com un llamp a mossegar les faldilles de les noie
tes per poc que badessin i passessin massa a prop d'ell. 
Dones bé, el meu plaer més gran era provocar aquell gos 
contínuament, sempre que podía, i em rebentava de riure 
quan veía els ulls enverinats d' aquella carronya i amb 
quin gust se m'hauria llan\;at al damunt, si hagués pogut. 
Pero, que va passar? Un día m'hi torno a acostar, i amb 
una pedra li dono un cop tan fort a les costelles, que, fu
riós, trenca la cadena i es llan\;a darrere meu, i a mi ja em 
tens corrent amb tots els diables. Mal llamp! I em trobo 
just davant meu el malttt fossat que em barra el pas. Que 
fer? El gos el tenia. als talons, ple de rabia. Calia, dones, 
una decisió rapida. Agafo embranzida ... i salto. Aquell 
salt em va salvar la pell. La bestiota m'hauria fet migues. 

MOOR: A que treu cap tot aixo? 
SPIEGELBERG: És perque vegis que la necessitat fa créixer 

les forces. Per aixo no em deixo intimidar quan em tro
bo en una situació extrema. El valor creix amb el perill; 
les forces augmenten amb la urgencia. El destí deu voler 
fer de mi un gran home, i per aixo posa tants obstacles 
en el meu camí. 

MOOR, en/adat: No sé en que més hauríem de demostrar el 
nostre valor ni en que ens ha faltat fins ara. 
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SPIEGELBERG: Ah, no? I vols que així es malgastin les te
ves facultats? Enterrar el teu denari? Et penses que les 
teves bretolades de Leipzig són ja el maxim de I' enginy 
huma? Caldra que, ara, ens fiquem al gran món: París, 
Londres! On et guanyes una plantofada si saludes algú 
tractant-lo d'home honrat. Alla resulta un goig per a 
l'esperit practicar l'ofici en gran. Quedaras parat! Quins 
ulls faras! Espera i veuras com s'imita una firma, com 
es capgiren els daus, com es forcen els panys i es treuen 
les entranyes a les maletes ... Tot aixo ho aprendras de 
Spiegelberg. Caldria penjar a la primera forca el canalla 
que es deixa morir de fam perque no sap fer córrer els dits. 

MOOR, distret: Que dius? Encara ets capa� d'anar més 
lluny? 

SPIEGELBERG: Em sembla que no em tens prou confían
�ª· Espera't. Deixa que em posi en situació; veuras me
ravelles. El teu cervellet se't regirara dins el crani quan el 
meu enginy inesgotable arribi al seu punt culminant. 
·(S'alfa, amb acalorament.) Com tot s'aclareix dintre
meu ! Grans idees sorgeixen del fons de la meva anima. 
Projectes grandiosos bullen dins el meu cervell creador. 
MaleYt ensopiment! (Es dóna cops al cap.) M'havia enca
denar les forces fins avui, havia refrenar i bloquejat les 
meves expectatives! Ara em desperto, sento qui sóc ... 
Qui haig de ser! 

MOOR: Ets un guillar. El vi et rebufa el cervell. 
SPIEGELBERG, més acalora!: Spiegelberg, diran, ets un 

bruixot, Spiegelberg? Llastima que no hagis arribat a 
general, Spiegelberg, dira el rei: hauries fet passar els 
austríacs pel forat d'una agulla. És cert que sento els doc
tors queixar-se: és una irresponsabilitat que aquest home 
no hagi estudiat medicina; hauria descobert unes pólvo
res noves contra el goll. Ah! I que no s'hagi especialitzat 
en ciencies polítiques i economiques, lamentaran els 
Sully dins els seus gabinets; hauria tret llui:ssor d' or de 
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les pedres com per art de magia. I el nom de Spiegelberg 
sonara de Llevant a Ponent, i a la merda tots vosaltres, 
covards, gripaus, mentre Spiegelberg, amb les ales este
ses, s'enlairara cap al temple de la fama! 

MOOR: Que la sort t'acompanyi! Enfila't per les columnes 
de la ignomínia fins al cim de la gloria. A mi, un plaer 
més noble em crida a I' ombra deis meus hoscos paterns, 
als bra�os de la meva Amalia. Ja la setmana passada vaig 
escriure al meu pare demanant-li perdó, sense amagar-li 
ni el més mínim deis meus actes, i quan hi ha sinceritat, 
hi ha d'haver compassió i ajuda. Cal que ens diguem 
adéu, Moritz. Avui ens veiem per última vegada. Ha 
arribat el correu. El perdó del meu pare ja és dins els 
murs d'aquesta vila. 

Entren SCHWEIZER, GRIMM, RoLLER, SCHUFTERLE i 
RAZMANN. 

ROLLER: Sabeu que ens espíen? 
GRIMM: Que ni un moment podem estar segurs que no ens 

enxampin? 
MOOR: No m'estranya. Que passi el que vulgui! Heu vist 

l'Schwarz? No us ha dit si tenia una carta per a mi? 
ROLLER: Ja fa estona que et busca. Suposo que deu ser per 

aixo. 
MOOR: On és, on, on? (Vol sortir corrents.) 
ROLLER: Espera't! Li hem dit que vingués aquí. Tremo

les? 
MOOR: No tremolo. Per que hauria de tremolar? Com

panys! Aquesta carta ... Alegreu-vos-en per mi. Sóc !'ho
me més feli� sota la capa del sol! Per que hauria de tre
molar? 

Entra ScHWARZ. 
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M00R, corrent al seu encontre: Germa! Germa! La carta! 
La carta! 

SCHWARZ, donant-li la carta, que MooR obre precipitada-
ment: Que et passa? T'has posat blanc com la paret. 

M00R: La lletra del meu germa! 
SCHWARZ: Que fa Spiegelberg? 
GRIMM: Aquest esta ben tocat de l' ala. Gesticula com si 

tingués el ball de San Vito. 
SCHUFTERLE: Ha perdut l'oremus. Em sembla que fa ver

sos. 
RAZMANN: Spiegelberg! Ei, Spiegelberg! No em sent 

aquest tros d' animal. 
GRIMM, sacsejant-lo: Ei, tu, que somies, o que ... ? 
SPIEGELBERG, que durant tot aquest temps ha gesticulat 

com qui/a projectes, en un racó, salta d'una manera sal
vatge: La bourse ou la vie.' (Aga/a pe! col! ScHWEIZER, que 
el llanfa com si res contra la paret. MooR deixa caure la 
carta i se'n va corrents. Tots s'alcen d'un bot.) 

R0LLER, seguint-lo: Moor! On vas, Moor? Que vols fer? 
GRIMM: Que té? Que li passa? Esta pal-lid com un cada

ver. 
SCHWEIZER: Sí que deuen ser bones, les notícies! A veu

re, mirem-ho! 
R0LLER, que aga/a la carta de terra i llegeix: «Desgraciat 

germa meu!» És divertit, aquest comern;:ament. «En po
ques paraules, t'haig de comunicar que s'han frustrat les 
teves esperances. El pare et fa saber que te'n vagis alla 
on et condueixin les teves vileses. Diu també que no es
peris mai obtenir pietat llarn;:ant-te ploriquejant als seus 
peus, si no és que estas disposat a ser mantingut a pa i ai
gua dins l'últim calabós del seu castell, fins que et crei
xin els cabells com plomes d'aguila i les ungles com les 
urpes dels ocells. Aquests són els seus mots. Em mana 
que tanqui la carta. Adéu per sempre més! Et compadei
xo ... Franz von Moor.» 
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SCHWEIZER: A fe que és dolc;: com la mel, aquest germa
net! I es diu Franz, el bergant? 

SPIEGELBERG, apropant-se a poc a poc: Que dieu de pa i ai
gua? Una bona vida! Pero jo us tinc altres coses a punt. 
No us deia que acabaría ocupant-me de vosaltres? 

scHWEIZER: Que diu aquest cap de boc! Un ruc com 
aquest vol pensar per tots nosaltres? 

SPIEGELBERG: Sou una colla de llebres, uns invalids, uns 
gossos baldats, si no teniu cor d'emprendre grans ac
cions! 

R0LLER: Sí, potser sí que ho som, tens raó. Pero creus que 
ens podría arrencar d' aquesta malei:da situació aixo que 
vols emprendre? Ho creus? 

SPIEGELBERG, rient amb menyspreu: Pobre infelic;:! Arren
car-nos d'aquesta situació? Ha, ha, ha! Arrencar-nos 
d' aquesta situació ! I el teu cervellet de canari no arriba 
més enlla? I després ja podríem plegar? Spiegelberg se
ria un cagat si amb aixo es donés per satisfet. Ell fara de 
vosaltres uns herois, et die, uns marquesas, uns prín
ceps, uns déus. 

RAZMANN: Tot de cop em sembla massa, realment! Pero 
ha de ser una feina prou dura, que com a mínim et pot 
costar el cap. 

SPIEGELBERG: Només vol coratge, perque la intel·ligencia 
corre del meu compte. He dit coratge, Schweizer! Co
ratge, Roller, Grimm, Razmann, Schufterle! Coratge! 

scHWEIZER: Coratge? Si només es tracta d'aixo ... De co
ratge en tinc prou per caminar descalc;: pel mig de l'in
fern. 

SCHUFTERLE: Pel que fa a mi, en tinc prou per pledejar 
amb el diable en carn i ossos per un pobre pecador sota 
la mateixa forca. 

SPIEGELBERG: Així m'agrada! Si teniu coratge, que un de 
vosaltres s'avanci i digui si té encara alguna cosa a per
dre i no ho té tot per guanyar. 
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SCHWARZ : La veritat és que tindria alguna cosa a perdre si 
hagués de perdre allo que encara haig de guanyar. 

RAZMANN: Sí, diable! I alguna cosa a guanyar, si hagués 
de guanyar allo que no puc perdre. 

scHUFTERLE: I si jo hagués de perdre allo que duc man
llevat sobre el meu cos, ben segur que cierna ja no tindria 
res a perdre. 

SPIEGELBERG: Així dones! (Es posa al mig de tots, en to 
comminatori:) Si encara corre per les vostres venes una 
gota de sang dels herois alemanys ... , veniu! Ens aposta
rem als hoscos de Bohemia. Hi formarem una tropa de 
bandits i... per que em mireu amb aquests ulls? J a s'ha 
apagat la vostra espuma de coratge? 

ROLLER: No ets pas el primer perdulari que ha vist les co
ses més enlla de la forca ... i malgrat tot ... si poguéssim 
triar alguna altra cosa. 

SPIEGELBERG: Triar? Que? Res no heu de triar! Voleu 
que us engarjolin per deutes i renegar fins que sonin les 
trompetes del judici final? Voleu matar-vos treballant a 
pie i pala per un rosegó de pa sec? Voleu arrencar de la 
gent una miserable almoina cantant-los romanc;os sota 
les finestres? O voleu enrolar-vos a l'exercit-si és que 
la vostra fesomia encara inspira confianc;a- i guanyar
vos abans d'hora el purgatori sota l'humor tiranic d'un 
caporal biliós? O passejar-vos al so dels timbals mentre 
us van marcant el pas? O anar arrossegant dins el para
dís de les galeres tot el magatzem de ferro de Vulca? Ja 
veieu tot el que teniu per triar. T ot aixo podeu triar! 

ROLLER: No deixa de tenir raó, l'Spiegelberg. Jo, per part 
meva, també he fet els meus plans, pero a la llarga es re
sumeixen en un de sol. Que us en sembla si ens hi asseiés
sim i engiponéssim un manual o un almanac i ens dedi
quéssim a fer recensions per uns quants sous com ara és 
moda? 

SCHUFTERLE: Redéu, com us acosteu als projectes que jo 
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tinc. Jo pensava dintre meu: i si et fessis pietista i cada 
setmana et dediquessis als teus exercicis d'espiritualitat? 

GRIMM: Just! I si no et funciona, ateu! Ens les podem te
nir amb els quatre evangelistes, aconseguir que el nostre 
llibre sigui cremat públicament pel botxí, i ja veureu 
quin exit de vendes. 

RAZMANN: O fem una campanya contra el mal frances. 
Conec un doctor que s'ha fet una casa a base de mercu
ri. Així ho diu el retal que hi ha posat a la porta. 

scHWEIZER, que s'alfa i allarga lama a SPIEGELBERG: Mo
ritz, ets un gran home! Es pot ben dir que un pare cec 
ha trobat un agla. 

scHWARZ: Uns projectes magnífics! Uns oficis ben hon
rats! Com s'entenen els grans genis! Només faltaria fer
nos dones i alcavotes, o vendre la nostra virginitat pels 
mercats. 

SPIEGELBERG: Bestieses, bestieses! I que us impedeix 
arribar a ser-ho tot en una sola persona? El meu projec
te us fara arribar al cim dels cims, i us guanyareu, a més, 
la gloria i la immortalitat! No ho veieu, pobres diables? 
S'ha de tenir aquesta amplitud de mires! Pensar en la 
gloria postuma, en aquest dale; sentiment d'allo que no 
s'oblidara mai més! 

ROLLER: I encapc;alar la llista de les persones honrades! 
Ets un mestre de l' oratoria, Spigelberg, quan es tracta de 
convertir un home honrat en un bergant ... Pero, di
gueu-me ... on s'ha ficat en Moor? 

SPIEGELBERG : Parles d'honradesa? Penses que després 
series menys honrat que no ho ets ara? Que entens per 
honrat? Desempallegar els rics avars d'una tercera part 
dels neguits que torben la tranquil·litat daurada del seu 
son; posar en circulació el diner immobilitzat; restablir 
l' equilibri dels béns de fortuna; en una paraula, fer re
viure altre cop l'edat daurada; descarregar Déu de més 
d'un parasit enutjós, estalviar-li guerres, pestes, caresties 
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i metges ... i per cada tros de rostir que et menges, tenir 
els pensaments més afalagadors: aixo t'ho faran guanyar 
les teves manyes, el teu coratge de lleó i les teves nits en 
vetlla ... Ser respectar de grans i petits ... 

ROLLER: I acabar pujant al cel de viu en viu i, contra el vent 
i la tempesta, contra I' estómac golafre del temps, aquest 
vell avantpassat, anar-se gronxant sota el sol i la !luna i 
les estrelles fixes, alla on fins i tot els ocells més insensats 
del cel refilen el seu concert celestial? No és així? ... I 
quan monarques i potentats seran rosegats pels cucs i les 
ames, poder tenir !'honor de rebre les visites de I' ocell 
reial de Júpiter? ... Moritz, Moritz, Moritz! Vés amb 
compte! Vés amb compte amb la bestia de tres potes! 

sPIEGELBERG: I aixo t'espanta, cor de liebre? Més d'un 
geni universal, que hauria pogut reformar el món, s'ha 
podrit al canyet, i en canvi se'n parla durant segles, du
rant miHenaris, mentre que més d'un reí i un príncep 
elector haurien estat silenciats per la historia si el seu 
historiador no hagués tingut por de deixar una llacuna 
dins l' escala successoria i de no guanyar pel seu !libre un 
parell més de pagines en octau que I' editor li pagara en 
diners comptants. I a tu, quan la gent que passa vegi 
com et gronxes al vent remugara: aquest no devia tenir 
aigua al cervell, i es queixara dels mals temps que vivim. 

se H w E r ZE R, donant-li un cop a l' espatlla: Magistral, Spiegel
berg ! Magistral! Que dimonis feu aquí badant i vaciHant 
encara? 

SCHWARZ: I encara que en diguin prostitució .... Que hi 
fa? No es poden dur sempre al damunt, per un cas de 
necessitat, unes píndoles que et facin passar tranquil·la
ment a I' altra banda de I' Aqueront, on ja no hi canta ni 
gall ni gallina? No, germa Moritz, la teva proposta és 
bona. El meu catecisme diu el mateix. 

SCHUFTERLE: Llamps! I el meu no diu pas menys. Spiegel
berg, m'has conven<_;ut! 
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RAZMANN: Com un altre Orfeu, els teus cants han ador
mir la bestia cridanera de la meva consciencia. Pren-me 
tal com sóc. 

GRIMM: Si omnes consentiunt ego non dissentio. Així, tot 
seguit, sense cap coma. Hi ha un plet dins el meu cervell: 
alquimista ... curandero ... jugador ... estafador ... Qui 
en doni més, em tindra. Pren aquesta ma, Moritz. 

ROLLER: I tu també, Schweizer? (Allarga la md dreta a 
SPIEGELBERG.) Empenyoro, dones, la meva anima a l'in
fern. 

SPIEGELBERG: I el teu nom als astres! Que se te'n dóna 
d'on vagi la teva anima? Quan estols de missatgers ens 
precedeixin per anunciar que hi baixem, els dimonis 
s'empolainaran com per a una festa, s'espolsaran de les 
pestanyes el sutge mil·lenari i miríades de caps em
banyats s' al<_;aran de I' embocadura fumejant de la seva 
xemeneia sulfurosa per veure la nostra entrada. Com
panys ! (Al�ant-se d'un bot.) Endavant! Hi ha res al món 
que pesi tant com aquesta embriaguesa de I' entusiasme? 
Veniu, companys! 

ROLLER: Calma, eh? Calma! On anem? La bestia també 
cal que tingui el seu cap. 

SPIEGELBERG, en/adat: Que predica, aquest cagadubtes? 
El cap, no és al seu !loe abans de fer moure cap mem
bre? Seguiu-me, companys! 

ROLLER: A poc a poc, us dic. També la !libertar ha de te
nir el seu amo. Sense algú que manés, Roma i Esparta 
s'haurien ensorrat. 

SPIEGELBERG, condescendent: Sí -espereu-vos-, Roller 
té raó. I ha de ser un cap ben ciar, ho enteneu? Un cap 
políticament fi. Quan penso en allo que éreu fa una hora 
i en aixo que sou ara ... -grades a una sola idea afortu
nada-... Sí, sí, és ben cert que heu de tenir qui us 
maní ... I aquell de qui ha sortit aquesta idea, digueu
me, no ha de ser un cap ciar i políticament entes? 
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R0LLER: Si ho poguéssim esperar ... somiar ... Pero em 
temo que no voldra acceptar-ho. 

SPIEGELBERG: Per que no? Digue-ho amb tota franquesa 
i sense por, amic! Encara que és prou difícil menar el 
vaixell en lluita contra el vent, també és prou feixuc el 
pes de la corona ... Parla sense por, Roller! Potser sí que 
ho voldra acceptar. 

R0LLER: Tot se'n va a l'aigua, si ell no accepta. Sense en 
Moor, som com un cos sense anima. 

SPIEGELBERG, que se n'aparta enuijat: Babau! 
M00R, que entra dominat per una agitació sa!vatge i corre vio

!entament d'una banda a !'a!tra de !'estanra, tot par!ant 
per a et! mateix: Homes! Homes! Ra<;a de cocodrils, fal
sa, hipócrita! Tenen llagrimes als ulls i el seu cor és de 
pedra! Besades als llavis! Punyals vora el cor! Els lleons i 
els lleopards alimenten les seves críes, els corbs serveixen 
la carronya als seus petits, i ell, ell ... He apres a suportar 
amb paciencia la maldat, puc no perdre el somriure quan 
el meu enemic més aferrissat m' ofereix un brindis amb la 
sang del meu propi cor ... Pero quan els lla<;os de sang es 
fan trai:ció, quan l'amor patern es torna una fúria malig
na ... oh, que el foc acabi amb la paciencia humana! Que 
el pacífic anyell es torni un tigre ferotge! I que cada fibra 
es posi en tensió per la cólera i la desfeta! 

R0LLER: Escolta, Moor! Que en penses? Una vida de ban
dit no és molt millor que ser mantingut a pa i aigua dins 
l'últim calabós del castell? 

M00R: Per que aquest esperit meu no s'ha ficat dins la pell 
d'un tigre, que clava queixalada amb fúria a la carn hu
mana? És aixo la fidelitat paterna? Aixo és pagar l' amor 
amb amor? Voldria ser un ós i atiar tots els óssos polars 
contra aquest llinatge criminal. .. Penedir-se, i no ser 
perdonat! ... Oh, voldria emmetzinar l'ocea perque tot
hom es begués la mort de totes les fonts! Confian<;a, es
peran<;a incommovible ... i ni una mica de pietat! 
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R0LLER: Pero Moor, escolta aixo que et die! 
M00R: És increi'ble, és un somni... Una súplica tan com

movedora, una descripció tan viva de la miseria i el pe
nediment més sincer ... Una bestia salvatge s'hauria des
fet en llagrimes de compassió! Fins una pedra hauria 
esclatat en plors, i en canvi... diríem que és un pamflet 
maligne contra la humanitat, si ho volgués explicar ... i 
en canvi, en canvi ... oh, si pogués fer sonar per tota la 
natura el corn de la revolta, llan<;ar l'aire, la terra i el mar 
contra aquesta cría de hienes ! 

GRIMM: Escolta, home, escolta! La rabia no et deixa sentir 
res. 

M00R: Lluny, lluny de mi! No dus el nom d'home? No 
t'ha parir una dona? Fora de la meva vista, tu, amb la 
teva cara humana! No es por explicar com l'he estimat! 
(Pica de peus en/urismat.) Ah! Si algú em posés a les 
mans una espasa per ferir de mort aquesta cría d'escur
<;ons! Si algú em digués com puc encertar-li, triturar-li, 
destrossar-li el cor i acabar amb la seva vida ... seria el 
meu amic, el meu angel, el meu déu ... L'adoraria! 

R0LLER: Justament nosaltres volem ser aquests amics. 
Deixa que et guiem ! 

scHw ARZ: Vine amb nosaltres als hoscos de Bohemia. 
Reunirem una quadrilla de bandits, i tu ... 

MooR el mira /ixament. 

scHWEIZER: Tu seras el nostre capital Has de ser el nos
tre capital 

SPIEGELBERG, deixant-se caure, en/urit, en un seient: Es
claus i covards ! 

M00R: Qui t'ha inspirat aquests mots? Escolta, tu! (Aga/a 
ScHWARZ amb Jorra.) No els has tret pas de la teva anima 
humana! Qui te'ls ha inspirat? Sí, per la mort de mil bra
<;os ! Ho farem! Ho hem de fer! Hem de fer un déu 
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d'aquesta idea ... Bandits i assassins! ... Tan cert com 
tinc una anima vivent, jo sóc el vostre capita! 

TOTs, amb gran cridória: Visea el capita! 
sPIEGELBERG,/ent un salt endavant: Aixo sera fins que jo 

acabi amb ell? 
M o o R: És com si ara em caigués la bena dels ulls ! Que 

n'era d'estúpid de voler tornar a la gabia! El meu anim 
té set d'acció, el meu ale demana llibertat ... Assassins! 
Bandits! ... Amb aquestes paraules poso la llei sota els 
meus peus. Els homes m'han amagar la humanitat quan 
jo he apeHat a la humanitat. Lluny de mi, dones, la sim
patía i tota humana indulgencia! ... Ja no tinc pare, ja no 
tinc amor, i la sang i la mort m'ensenyaran a oblidar que 
mai no he ti.ngut res que em fos estimar! Veniu! Veniu! 
Oh, vull proporcionar-me una terrible diversió. Hi estic 
d'acord: sóc el vostre capita! I feli<; aquell de vosaltres 
que, amb ma de mestre, sapiga incendiar-ho tot de la 
manera més ferotge, assassinar de la manera més cruel, 
perque jo us die que sera recompensat d'una manera re
gia ... Que cadascun de vosaltres s'avanci i em juri fide
litat i obediencia fins a la mort! Jureu-m'ho per aquesta 
ma viril, per aquesta ma dreta! 

TOTS, donant-li la ma: Et jurem fidelitat i obediencia fins a 
la mort! 

MOoR: I ara, per aquesta ma dreta, per aquesta ma viril, jo 
us juro ser el vostre capita fins a la mort amb fidelitat i 
perseveran<;a. I aquest bra<; convertira a l'instant en ca
daver tot aquell que flaquegi, que dubti o retrocedeixi! 
I cadascun de vosaltres pot fer el mateix amb mi si tren
co el meu jurament! Esteu satisfets? 

SPIEGELBERG passeja en/urit amunt i avall. 

TOTS, llan;ant els barrets enlaire: Estero satisfets. 
MOOR: Dones ara, marxem! No tingueu por de la mort ni 
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del perill, perque un fat inflexible pesa damunt nostre! 
A cadascú li arriba la seva hora, sigui en tous coixins de 
ploma, o en I' aspre tumult del combat, o penjat de la 
forca o lligat a la roda! Una d'aquestes coses sera el nos
tre destí final! (Se'n van.) 

SPIEGELBERG: Falta una cosa a la teva llista. Has oblidat 
el verí. (Se'n va.) 

ESCENA TERCERA 

Castel! dels Moor. Cambra d'AMALIA 

FRANZ. AMALrA. 

FRANZ: Apartes els ulls, Amalia? Mereixo menys que 
aquell que el pare ha maleú? 

AMALIA: Fora! Quin pare més amorós i compassiu, que és 
capa<; d'abandonar el seu fill als llops i als monstres! A 
casa seva, ell paladeja els vins més dol<;os i generosos i 
descansa els seus membres afeblits en coixins de ploma, 
mentre el seu magnífic fill gran viu en la miseria ... Aver
gonyiu-vos, barbars, cors de bestia salvatge! Sou la ver
gonya de la humanitat! El seu fill únic! 

FRANZ: Jo em pensava que en tenia dos. 
AMALIA: Sí, es mereix tenir fills com tu. Al seu llit de mort 

allargara inútilment les seves mans flaccides cap al seu 
Karl i les retirara amb horror quan tocara la ma gla<;ada 
del seu Franz ... Oh, sí, és dol<;, és deliciosament dol<; re
bre la maledicció del teu pare! Digues, Franz, anima 
germana, que cal fer perque ell em maleeixi? 

FRANZ: Delires, estimada, ets digna de llastima. 
AMALIA: Oh, calla ... No et fa llastima el teu germa? No, 

monstre d'inhumanitat, tu !'odies! I a mi, també m'odies? 
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FRANZ: T'estimo tant com a mi mateix, Amalia. 
AMALIA: Si m'estimes, podras negar-me una petició? 
FRANZ: Cap, cap, si no em demarres més que la meva vida. 
AMALIA: Oh, si és així! Una petició que em pots concedir 

ben facilment i de bon grat ... (Amb orgull:) Odia'm! 
Em tornaria vermella com el foc de vergonya si pensés 
en Karl i alhora pogués imaginar que no m'odies. M'ho 
promets, oi? ... Ara vés-te'n i deixa'm estar. 

FRANZ: Adorable somiadora! Com admiro la tendresa i 
l'amabilitat del teu cor! (Li dóna uns copets al pit.) Aquí, 
aquí regnava Karl com un déu dins el seu temple, Karl 
era al teu davant quan estaves desperta, Karl governava 
els teus somnis. Tota la Creació semblava concentrar-se 
per a tu en aquest ésser únic, l'únic que la reflectia, 
l'únic que per a tu n' era un resso. 

AMALIA, commosa: Sí, és cert, ho confesso. A despít vostre, 
barbars, ho vull confessar davant el món sencer ... L'es
timo! 

FRANZ: Inhuma! Cruel! Recompensar així un amor tan 
gran! Oblidar la que ... 

AMALIA, amb un ensurt: Que dius? Oblidar-me, a mi? 
FRANZ: No li havies posat al dit un anell? Un anell de dia

mants com a penyora de la teva fidelitat? Pero és dar ... 
un jove, com pot resistir els encants d'una meuca? Qui li 
podra censurar si no tenia altra cosa per donar-li? I no 
ho ha pagat ella amb escreix, amb les seves carícies, amb 
les seves abrac;ades? 

AMALIA, indignada: El meu anell a una meuca? 
FRANZ: Em sembla una vergonya. I encara si només fos 

aixo! ... Un anell, per molt valuós que sigui, sempre el 
pots tornar a comprar a qualsevol jueu ... pero potser és 
que no li agradava prou com era treballat, o potser ja se 
n'ha comprar un altre de més bonic. 

AMALIA, amb vehemencia: Pero el meu anell ... El meu 
anell, dic ... 
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FRANZ: Sí, el teu i cap altre, Amalia ... ah! Una joia així al 
meu dit! I donada per Amalia! Ni la mort no me l'hau
ria pogut arrencar ... No és així, Amalia? No és pas la 
perfecció del diamant, ni l'art amb que és muntat ... és 
l' amor allo que li dóna valor ... Plores, estimada criatu
ra? Pobre d'aquell que fa brollar aquestes gotes d'uns 
ulls tan celestials ... Ah! I si ho arribessis a saber tot, si el 
veiessis a ell mateix, si el veiessis tal com és ara! 

-AMALIA: Monstre! Com, com és, ara?
FRANZ: Calla, calla, anima bondadosa, no em facis pre

guntes! (Com per a ell mateix, pero amb veu prou alta:) Si 
almenys hi hagués un vel que pogués ocultar als ulls del 
món el vici més repugnant! Pero no, et llanc;a la mirada 
terrible dels seus ulls de parpelles esgroguei:des i grisen
ques; es traeix pel seu rastre escardalenc, blanc com la 
mort, per la lletjor dels ossos que li surten; balbuceja 
amb la veu mig trencada ... predica amb horrorosa estri
dencia a través de l'esquelet tremolós i trontollant ... 
S' enfonsa fins al mateix moll dels ossos i malmet la for
c;a viril de la joventut; fa saltar l' escuma devoradora i pu
rulenta del front i les galtes, i de la boca i de tota la su
perfície del cos formant com una lepra repulsiva, i 
horrorosament fa niu dins els caus de les vergonyes ani
mals ... Ah, quin fastic! Has vist, Amalia, al nostre hos
pital, aquell desgraciar que va exhalar l'últim sospir; la 
vergonya semblava apartar d'ell el seu ull tímid ... i a tu 
et va esgarrifar. Torna a evocar, dones, aquesta imatge 
dins la teva anima i tindras Karl al teu davant. Les seves 
besades són la pesta, els seus llavis emmetzinaran els 
teus! 

AMALIA, colpejant-lo: Infame calumniador! 
FRANZ: T'espanta aquest Karl? Et repugna aquesta llobre

ga pintura? Dones vés i contempla tu mateixa el teu be
llíssim, el teu angelical, el teu diví Karl! Vés-hi, xucla el 
seu ale balsamic i submergeix-te en les aromes d'ambro-
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sía que li surten del fons de la gola! El simple ale de la 
seva boca et sumira en aquell negre vertigen que acom -
panya la fetor d'una carronya rebentada i la visió d'un 
camp cobert de cadavers. (AMALIA gira la cara.) Quina 
explosió d'amor! Quina voluptuositat en l'abra�ada! 
Pero no és injust condemnar un home només pel seu as
pecte de malalt? Fins i tot en el cos més miserablement 
mutilat d'un Isop hi pot brillar una anima gran i amable, 
com un rabí dins el fang. (Amb un somriure maligne:) I 
en els llavis més pustulosos, l' amor també hi pot ... 

És cert, pero, que quan el vici somou també la forta
lesa d'un caracter, quan amb el pudor se n'escapa també 
tata la virtut ... , quan amb el cos es podreix i es mutila 
!'anima ... 

AMALIA, alfant-se amb alegria: Ah! Karl! Ara et torno a re
coneixer! Ets ben bé tu! Del tot! Del tot! Tot era men
tida. No saps, perfid, que és impossible que Karl es 
torni tal com dius? (FRANZ es queda uns moments entot
solat, després es gira bruscament per anar-se'n.) On-vas 
tan de pressa? Fuges de la teva propia vergonya? 

FRANZ, tapant-se la cara amb les mans: Deixa'm! Dei
xa'm! ... Deixa'm donar lliure curs a les llagrimes ... Oh 
pare tiranic ! Abandonar així el millar dels teus fills a la 
miseria ... a la ignomínia que l'envolta ... Deixa'm, Ama
lia! Vull caure als seus peus, de genolls davant d'ell vull 
conjurar-lo perque la maledicció que ha pronunciat la 
faci caure damunt meu, damunt meu ... , que em deshe
reti ... ·a mi ... la meva sang ... la meva vida ... tot ... 

AMALIA, llanfant-se-li al coll: Germa del meu Karl! Tu ets 
bo, estimat Franz! 

FRANZ: Oh, Amalia! Com t'estimo per aquesta fidelitat in
commovible al meu germa! Perdona'm que gosi sotme
tre el teu amor a aquesta dura prava! Que bé que has 
correspost als meus desitjos! Amb aquestes llagrimes, 
aquests sospirs, aquesta indignació celestial... també 
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per a mi, per a mi ... les nostres animes s'han compene
trat tan bé! 

AMALIA: Oh, no, mai no ho han fet! 
FRANZ: Sí, s'han compenetrat d'una manera tan harmonica, 

que sempre he pensat que havíem d'haver estat bessons! 
I si no fos per aquesta lamentable diferencia exterior, 
que per Karl suposaria un desavantatge, deu vegades 
ens haurien confós. Tot tu -em deia sovint a mi ma
teix- tot tu, sí, ets un segon Karl, el seu eco, la seva 
imatge! 

AMALIA, movent el cap: No, no, per la casta llum que ve del 
cel! Ni la més mínima arteria de Karl, ni una guspira 
dels seus sentiments ... 

FRANZ: Tan iguals en les nostres inclinacions ... la rosa era 
la seva flor preferida ... i quina flor val per a mi més que 
la rosa? Ell estimava la música amb un amor inexpressa
ble i vosaltres sou testimonis, estrelles, que ben sovint 
m'heu sorpres, dins el silenci sepulcral de la nit, davant 
el meu clavecí, quan tot al meu voltant era submergit en 
la foscor i el son ... I com et pot sorprendre encara, 
Amalia, que el nostre amor coincidís en una sola perfec
ció? I si l'amor és el mateix, com podien degenerar els 
seus fills? (AMALIA el mira amb sorpresa.) Va ser una tar
da dol�a i serena, !'última abans que se n'anés cap a 
Leipzig, quan se'm va endur amb ell a aquella glorieta 
on sovint us havíeu assegut a compartir els vostres som
nis d'amor. .. Vam callar una bona estona ... Finalment, 
ell em va agafar la ma i em va dir baixet i entre llagrimes: 
deixo Amalia, no sé ... tinc el pressentiment que sera per 
sempre ... No l'abandonis, germa! ... Sigueu amics ... si-
gues el seu Karl... si Karl... no torna ... mai més ... (Es
deixa caure davant d' ella i li besa la md amb vehemencia.) 
Mai més, mai més, mai més no tornara, i jo li vaig fer 
aquesta promesa acompanyada d'un jurament sagrat! 

AMALIA, fent-se enrere: Trai:dor, com t'he enxampat! En 
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aquella mateixa glorieta em va conjurar que no acceptés 
cap altre amor ... si ell moría ... Ho veus com ets un bar
bar i un miserable ... Fara de la meva vista! 

FRANZ: No em coneixes, Amalia, no em coneixes gens. 
AMALIA: Oh, sí que et canee, et canee des d'ara ... i volies 

ser igual a ell? I davant teu, ell hauria pogut plorar per 
mi? Davant teu? Abans hauria escrit el meu nom a la pi
cota! Vés-te'n ara mateix! 

FRANZ: M'ofens! 
AMALIA: Et die que te'n vagis. M'has robat una hora pre-

ciosa. Tant de bo se't descompti de la teva vida. 
FRANZ: M'odies. 
AMALIA: Et menyspreo, fara! 
FRANZ, colpejant el terra amb el peu: Espera't! Encara tre

molaras davant meu! Sacrificar-me per un perdulari? 
(Se'n va en/urit.) 

AMALIA: Vés-te'n, canalla ... Torno a estar amb Karl... 
Perdulari, diu? Així s'ha capgirat el món: els perdularis 
són reís, i els reís, perdularís! No canviaria els parracs 
amb que ell es vesteix per la porpra dels ungits ... La mi
rada amb que pídala ha de ser una mirada gran, una mi
rada reial, una mirada que redueix al no res la magnifi
cencia, la pompa, les victories dels grans i els rics! A la 
pols vosaltres, joies que només servíeu per a l'ostenta
ció! (S'arrenca les perles que du al col!.) Sigueu male1ts, 
vosaltres, els grans i els rics, per l' or i la plata i les joies 
que porteu! Maletts pels apats sumptuosos que feu! Ma
lei:ts perque descanseu els vostres membres en els taus 
coixins de la voluptuositat! Karl! Karl! Ara sóc digna de 
tu! (Se'n va.)
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AcTE SEGON 

ESCENA PRIMERA 

FRANZ voN MooR, pensatiu a la seva cambra.

FRANZ:0-ixo, per a mi, dura massaJ El doctor pretén �ue 
ha fet un tomb ... La vida d'un vell no s'acaba maí!l! jo 
tindria el camí lliure i planer si aquest adiós pilot de carn 
seca, com el gos magic que surt de sota terra en els can
tes de fantasmes, no em barrés el pas cap als meus tre
sors. Han de doblegar-se, dones, els meus projectes sota 
el jou de ferro d' aquest mecanisme? El meu esperit, que 
vola enlaire, es deixara encadenar al pas de tortuga de la 
materia? ... Apagar un llum que només fa la viu viu amb 
les últimes gotes de petroli que li queden: no és més que 
aixo. I amb tot, jo no valdría pas fer-ho, a causa del que 
diran. No valdría pas matar-lo, sinó que se li acabés la 
vida. Voldria actuar com un bon metge, pero a la inver
sa. No interrompre bruscament la marxa de la natura, 
sinó ajudar-la a seguir el seu curs. I si som capa�os real
ment d' allargar les possibilitats de vida, per que no les 
hauríem de poder escur�ar? 

Els filosofs i els metges m'ensenyen de quina manera 
tan perfecta s'ajusten els estats d'anim als moviments de 
la maquina corporal. Les emocions fortes van sempre 
acompanyades de dissonancies en les oscil·lacions meca
niques ... , les passions malmeten la for�a vital ... L'espe
rit, massa carregat, fa esclatar el seu habitacle a tros
sos ... I després que? Sí algú fos capa� d'obrir a la mort 
aquest camí inexplorat cap a la fortalesa de la vida? Cor
rompre el cos a partir de l'esperit ... Ah! Una obra origi-
nal! ... Qui fos capa� de _realitzar-la! ... Una obra úni-
ca ... Pensa-ho.JMoor. ··\?ería un art digne que tu en 
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fossis !'inventor. És cert que l'enverinament s'ha elevat 
gairebé a la categoría d'una veritable ciencia i la natura
lesa, a forc;a d' experiments, ha estat obligada a posar de 
manifest les seves limitacions, fins al punt que ara és 
possible calcular els batees del cor amb uns quants anys 
d'avanc;ada, i dir-li al pols: fins aquí has arribat!'' Qui no 
provaria també de moure's lliurement en aquest ter
reny? 

I com m'ho faré, ara, per alterar aquesta dolc;a i pací
fica harmonía que hi ha entre !'anima i el cos? Quina 
mena de sentiments hauré de triar? Quins són els que 
més cruelment atempten contra la flor de la vida? La có
lera? Aquest llop famolenc s'afarta massa aviat ... Lama
lenconia? Per a mi, aquest corc rosega massa a poc a 
poc ... El neguit? Aquest escurc;ó s'arrossega amb massa 
lentitud ... La por? L'esperanc;a no la deixa avanc;ar ... 
Dones que? Són tots aquests els botxins de l'home? Tan 
aviat s'esgota !'arsenal de la mort? (Enmig d'una profun
da reflexió.) Com? ... I ara ... que? No ... Ah! (Esclatant.) 
L' espant! Que no pot aconseguir l'espant? Que poden la 
raó, la religió, contra l'abrac;ada glacial d'aquest gegant? 
I amb tot ... Si també es resistís a aquest assalt? ... Si 
ell ... Oh, aleshores veniu a ajudar-me, aflicció, i tu, pene
diment, Eumenide infernal, serpent devorador que re
muga allo que s'ha empassat i torna a engolir els seus 
propis excrements; eterns destructors i eterns creadors 
del vostre propi verí! I tu, autoacusació vociferant, que 
devastes la teva propia casa i fereixes la teva propia 
mare ... I veniu també vosaltres en el meu ajut, Gracies 
benefactores, el passat que dolc;ament somriu i tu, el/u-

'' A París, una dona, amb experiments perfectament realitzats amb 
metzines en pols, sembla que ha aconseguit endevinar amb prou exactitud 
el Ilunyit día de la mort. Pobres metges nostres, a qui aquesta dona 
avergonyeix amb els seus pronostics! (Nota de !'autor.) 
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tur esplendent amb el teu corn ple a vessar, mostreu-li 
en el vostre mirall les delícies del cel mentre us escapeu 
amb peu lleuger dels seus brac;os ansiosos ... Així, cop 
rere cop i assalt rere assalt, caure damunt aquesta fragil 
vida fins que ho acabin tot la tropa de les fúries ... La de
sesperació! Victoria, victoria! El meu pla ja és a punt ... 
difícil i enginyós com cap altre ... precís ... segur ... (Amb 
to de burla:) Perque l'escalpel de la dissecció no trobara 
ni rastre de ferida ni de verí corrosiu. (Decidit:) Enda
vant doncsQ(Apareix HERMANN.) Ah! Deus ex machina! 
Hermann! 

HERMANN: Al vostre servei, senyor. 
FRANZ, allargant-li la ma: No has servit pas un ingrat. 
HERMANN: Me n'heu donat proves. 
FRANZ: I te'n donaré més molt aviat ... molt aviat, Her

mann! T'haig de dir una cosa, Hermann. 
HERMANN: Us escolto amb totes les meves orelles, senyor. 
FRANZ: Et conec, ets un home decidir ... Tens cor de sol

dat ... i un cos fort ... El meu pare t'ha ofes greument, 
Hermann! 

HERMANN: Que el diable se m'emporti si me n'oblido. 
FRANZ: Així parlen els homes! La venjanc;a escau a un cor 

viril. M'agrades, Hermann. Pren aquesta bossa, Her
mann. Pesaría més, si jo fos 1' amo. 

HERMANN: És el que sempre he desitjat, senyor. Us ho 
agraeixo. 

FRANZ: De debo, Hermann? Desitges realment que jo si
gui l' amo? ... Pero el meu pare té les forces d'un lleó i jo 
sóc el fill petit. 

HERMANN: Voldria que fóssiu el fill gran i que el vostre 
pare tingués les forces d'una noia tísica. 

FRANZ: Oh, com et recompensaría aleshores el fill gran! 
Com t' enlairaria cap a la llum des d' aquesta pols innoble 
que tan poc s' adiu amb el teu esperit i la teva noblesa. 
Aleshores, d'acord amb la teva manera de ser, podries 
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anar cobert d'or i llanc;:ar-te pels carrers amb quatre ca
valls, sí, ho podries fer! Pero oblidava alió que et volia 
dir ... Hermann, t'has oblidat ja de la senyoreta d'Edel
reich? 

HERMANN: Llamp del cel! Per que m'ho recordeu, aixo? 
FRANZ: El meu germa te l'ha pispada. 
HERMANN: Aquesta me la pagara. 
FRANZ: Ella et va donar carbassa. I em sembla que ell et va 

enviar escales avall. 
HERMANN: Per aixo vull enviar-lo a l'infern. 
FRANZ: Ell va dir que la gent feia córrer que tu eres fet mig 

de carn de bou, mig de rave, i que el teu pare mai no et 
va poder mirar sense donar-se cops al pit i sospirar: que 
Déu s'apiadi d'aquest pobre pecador! 

HERMANN ,ferotge: Mal llamp em mati! Calleu! 
FRANZ: Et va aconsellar vendre't el títol de noblesa a la 

subhasta per poder-te posar un pedac;: a les mitges. 
HERMANN: Per tots els diables! Li arrencaré els ulls amb 

les ungles! 
FRANz: Que? T'indignes? Per que t'has d'indignar amb 

ell? Quin mal li pots fer, tu? Que pot fer una rata contra 
un lleó? La teva rabia no fa res més que endolcir-li el 
triomf. No pots fer altra cosa que picar de dents i desfo
gar la teva cólera rosegant un tros de pa sec. 

HERMANN, colpejant el terra amb els peus: Vull fer-lo pols! 
FRANZ, donant-li copets a l'espatlla: Va, Hermann, ets un 

cavaller. No t'has d'empassar aquesta ofensa. No et dei
xis escapar la noia, no, no ho has de fer per res del món, 
Hermann! Mal llamp, jo ho provaria tot, arribaría fins a 
l'últim extrem, si em trobés al teu lloc. 

HERMANN: No reposaré fins a tenir-lo sota terra. 
FRANZ: No siguis tan impetuós, Hermann! Vine, acos

ta't ... Amalia sera teva! 
HERMANN: Sí, la tindré, per tots els diables! L'haig de te

nir! 
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FRANZ: La tindras, t'ho die jo, i de la meva ma. Acosta't, et 
dic ... Potser no saps que Karl esta practicament deshe
retat? 

HERMANN, acostant-se a ell: Incre'ible! És la primera pa
raula que en sento. 

FRANZ: Calma't i escolta'm! Ja en sabras més detalls en un 
altre moment ... dones sí, tal com t'ho die: fa vuit mesos · 
que esta practicament desheretat. Pero el vell es comen
c;:a a penedir d'haver donat aquest pas prematur, que 
d'altra banda (somrient:) puc assegurar que no l'ha do
nat pas per propi impuls. A més, aquesta Edelreich li 
esta cada día al damunt amb les seves queixes i els seus 
retrets. Tard o d'hora el fara anar a buscar pels quatre 
caps del món, i si el troba, Hermann, bona nit! T'hauras 
de quedar humilment al peu de la seva carrossa quan ell 
condueixi la noia a l'església per casar-s'hi. 

HERMANN: L'haig d'escanyar davant mateix del Sant 
Crist. 

FRANZ: El pare no trigara a cedir-li el govern i a retirar-se 
als seus castells a viure tranquil. Llavors aquest cap de 
trons inflat d' orgull tindra les regnes a les seves mans, es 
riura dels qui l'odien i l'envegen ... i jo, jo que volia fer 
de tu un home gran i important, jo mateix, Hermann, 
m'inclinaré profundament davant el llindar de la seva 
porta. 

HERMANN, acalorat: No! Com em die Hermann! Aixo no 
passara! Mentre hi hagi encara una espuma d'inteHi
gencia en aquest cervell! No passara! 

FRANZ: Ho pots impedir? També a tu, estimat, et fara sen
tir la seva tralla, t'escopira a la cara quan te'l trobis pel 
carrer, i pobre de tu si t'alces d'espatlles o torces la 
ganya ... Ja ho veus, així estan les coses pel que fa a les 
teves pretensions sobre la noia, a les teves expectatives, 
als teus projectes. 

HERMANN: Digues, que haig de fer? 
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FRANZ: Escolta'm, Hermann! Perque vegis que em prenc 
molt a pit el teu destí, com un amic síncer ... Vés ... , 
muda't de roba ... que semblis ben bé un desconegut, 
fes-te anunciar al vell, fes veure que véns directament 
de Bohemia, que has estat amb el meu germa al combat de 
Praga i que l'has vist expirar al camp de batalla. 

HERMANN: Em creuran? 
FRANZ: Oh, d'aixo, ja me'n cuidaré jo! Agafa aquest pa

quet. Hi trabaras explicada amb tot detall la teva missió. 
També hi ha documents capa�os de fer crei:ble el mateix 
dubte ... Au, ja te'n pots anar, i que no et vegi ningú! 
Surt al patí per la porta del darrere i salta després el mur 
del jardí, i deixa a les meves mans el desenlla� d'aquesta 
tragicomedia. 

HERMANN: Que sera: visea el nou senyor Franziskus von 
Moor! 

FRANZ, tocant-li la galta: Que n'ets, de perspica�!. .. Ja ho 
veus, d' aquesta manera aconseguírem d'un cop i ben 
aviat tots els nostres objectius. Amalia perdra les espe
rances que havia posat en ell. El vell s'acusara de la mort 
del seu fill ... i com que malalteja ... , a un edifici rumós 
no li cal un terratremol per ensorrar-se ... no sobreviura 
a aquesta noticia ... Llavors jo seré el seu fill únic ... 
Amalia haura perdut el seu suport i sera una joguina a 
les meves mans ... i ja t'ho pots imaginar ... En un mot, 
tot anira com ho haurem previst ... pero tu has de man
tenir la teva paraula i no fer-te enrere. 

HERMANN: Que dieu? (Amb un esclat d'alegria:) Abans la 
bala detindra el seu curs i tornara enrere per ficar-se a 
les entranyes dels qui l'han disparada. Compteu amb 
mí ... Deixeu-me fer ... Adéu-siau! 

FRANZ, cridant mentre el veu marxar: La collíta és teva, es
timat Hermann! (Sol:) Quan el bou ha dut el carro de 
blat al graner, s'ha d'acontentar amb la palla que 1i do
nen. Tu tindras una mossa d'estable, i no Amalía! 
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ESCENA SEGONA 

Dormitorz· del VELL MooR 

El VELL MooR, adormit en una poltrona. AMALIA. 

AMALIA , avanr;ant amb passos lleus: A poc a poc! A poc a 
poc! Dorm. (Es posa davant d' el!.) Quanta bellesa i 
quanta dígnítat! La dignitat amb que pinten els sants ... 
no, no et puc recriminar res! No puc fer cap retret a 
aquests cabells blancs. Dorm en pau, desperta't amb 
alegria.Jo sola me n' aniré i patiré. 

EL VELL M00R, somiant: Fill meu! Fill meu! Fill meu! 
AMALIA , aga/ant-li la mii: Que sento! Que sento! Veu el 

seu fill en somnis. 
EL VELL M00R: Ets aquí? Ets aquí realment? Oh, que 

desgraciat em sembles! No em miris amb aquest es
guard tan afligit! Prou pena tinc! 

AMA LIA , despertant-lo: Desperteu-vos, bon vell! Només 
era un somni. Assossegueu-vos! 

EL VEL L M0OR, mig despert: No era ell? No estrenyia les 
seves mans ·entre les meves? Odiós Franz! També dels 
meus somnis el vols arrencar? 

AMA LIA: Ho veus, Amalía? 

EL VELL M00R, deixondint-se: On és, on? On sóc? Tu 
aquí, Amalia? 

AMALIA : Com us trobeu? Feieu una bona dormida. 
EL VELL M00R: Somiava amb el meu fill. Per que no hi he 

somiat encara més? Potser hauria obtingut el perdó de 
la seva boca. 

AMALIA: Els angels no guarden rancúnia ... Ell us perdo
na. (Li aga/a la mii, amb tristesa.) Pare del meu Karl! Jo 
us perdono. 

EL VELL M00R: No, filla meva! La teva mortal paHidesa 
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em condemna. Pobra filia! T'he pres les alegries de la jo
ventut ... Oh, no em maleeixis! 

AMALIA, besant-li la ma amb tendresa: A vós? 
EL VELL MOOR: Coneixes aquest retrat, filia meva? 
AMALIA: És el de Karl! 
EL VELL MOOR: Així era quan va fer els setze anys! Ara ja 

no és el mateix ... Oh, com la rabia es regira dintre 
meu ... Aquesta dolcesa s'ha tornat despit; aquest som
riure, desesperacíó ... No és aíxí, Amalia? No era el día 
del seu aniversari, a la glorieta dels gessamins, quan tu el 
vas pintar? Oh filia meva! El vostre amor em feia tan fe-
li 1 ¡;. 

AMALIA, sempre amb els ulls /its al retrat: No, no, no és ell! 
Déu meu, aquest no és Karl. .. Aquí, aquí (es toca el cor i
el front) hi és tot, tot ell, i tan diferent. Aquests colors es
morte'its no poden reflectir l'esperit celestial que brili�
va en els seus ulls de foc. Lluny de mí aquesta ímatge! Es 
massa humana. És un treball barroer. 

EL VELL MOOR: Aquest esguard benigne i calid ... si ara 
l'hagués víst davant el meu llit, m'hauria fet viure enmíg 
de la mort. Maí no m'hauria mort, maí ! 

AMALIA: Mai, maí no us hauríeu mort! Hauria estat un pe
tit salt, com quan saltem d'un pensament a un altre de 
més bell ... Aquest esguard us hauría íl-lumínat més enlla 
de la tomba. Aquest esguárd us hauria portat més en
lla dels estels ! 

EL VELL MOOR: És dur, és tríst. Em moro, í el meu fili 
Karl no és aquí. .. Em portaran al sepulcre i ell no plora
ra sobre el meu sepulcre ... Que doli;, en el son de la 
mort, ser bressolat per la pregaria d'un fili! ... Com una 
cani;ó de bressol. 

AMALIA, exaltada: Sí, és doli;, d'una dolcesa celestial, ser 
bressolat cap al son de la mort pel cant de I' estimat ... 
Potser dins la tomba hí somiem encara ... i aquest so
miar en Karl és un somni llarg, etern, ínfínit, fíns que 
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soni la campana de la resurreccíó. (S'alfa d'un salt, amb
emoció.) I des d'aquest moment, per sempre en els seus 
bra¡;os. 

Pausa. Va cap al clavecí i toca. 

Oh, Hector, vols fugir de mi per sempre, 
quan el ferro homicida dels Eacídes 
du a Patrocle un terrible sacrificí? 
Qui ensenyara en endavant als teus fills 
de tirar llanees i d'honorar els déus 
quan les aigües del Xantos et devorín? 

EL V ELL MOO R: És una can¡;ó molt bonica, filia meva. Me 
l'has de cantar abans que no em morí. 

AMALIA: És el comiat d'Andromaca i Hector ... Karl í jo la 
cantavem sovínt amb el llaüt. (Continua tocant i cantant.)

Vés-me a buscar la mortífera llarii;a, 
muller estimada, i deixa que me'n vagi 
a la dansa salvatge de la guerra! 
Duc Ílion a les meves espatlles. 
Que els nostres déus vetllín per Astíanax! 
Si cau Hector, és per salvar la patria. 
Ens tornarem a retrobar a l'Elisí. 

Entra DANIEL. 

DANIEL: Afora hi ha un home que us vol veure. Demana 
ser rebut. Diu que us ha de donar una notícía ímportant. 

EL VELL MOOR: Per a mi,només hi ha una cosa ímportant 
en tot el món. Tu ho saps, Amalia ... És potser algun ín
felii; que necessita la meva ajuda? No vull que se'n vagi 
d' aquí amb cap motiu de queixa. 

AMALIA: Si és un captaire, que pugi de seguida. 
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Se'n va DANIEL. 

EL VELL M00R: Amalia, Amalia, ocupa't de mi! 
AMALIA, continuant la cam;ó: 

No sentiré sonar les teves armes, 
a la sala jaura sola l'espasa. 
La gran estirp heroica de Príam 
es perdra i tu aniras on no hi ha llum, 
on es plany el Cocit entre deserts 
i al riu Leteu morira el teu amor. 

Els meus anhels, tots els meus pensaments

dins el negre Leteu s' ofegaran,

pero no pas el meu amor! 
Sents? El guerrer ja assalta les muralles.

Cenyeix-me dones l'espasa i deixa el plany!

L'amor d'Hector no morira al Leteu!

Entren FRANZ, HERMANN dis/ressat. DANIEL.

FRANZ: Aquest és l'home. Diu que us esperen terribles no

tícies. Les podreu escoltar? 

EL VELL M00R: Només en canee una, de mala notícia.

Acosta't, amic, i no m'estalvii:s res. Doneu-li un got de vi.

H ERMANN, amb la veu canviada: Noble senyor! No culpeu

un pobre home si, contra la seva voluntat, us trenca el

cor. Sóc foraster en aquest país, pero a vós us conec molt

bé. Sou el pare de Karl von Moor.

EL v ELL M00R: Com ho has sabut?

HERMANN: He conegut el vostre fill. ..
, , El 

. 
;i O AMALI A, saltant excitada: Es viu? Es viu? cone1xes. n

és? On, on? (Vol sortir corrents.)

EL VELL M00R: Saps alguna cosa del meu fill?

HERMANN: Estudiava a Leipzig. D'allí se'n va anar a vol

. tar per tot arreu, fins qui sap on. Va rondar per tot Ale-
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manya i, com ell mateix m'ho va explicar, la va recórrer 
amb el cap descobert, descal<;, i mendicant el seu pa de 
porta a porta. Cinc mesas més tard va tornar a esclatar la 
desgraciada guerra entre Prússia i Austria, i com que ja 
no podía esperar res més d'aquest món, el so dels tim
bals victoriosos de Frederic el va dur a Bohemia. Perme
teu-me -va dir al gran Schwerin- que morí al camp de 
l'honor. J a no tinc pare! 

EL VELL M00R: No em miris, Amalia! 
HERMANN: Li van donar una bandera. Va seguir la marxa 

victoriosa dels prussians. Ell i jo dormíem a la mateixa 
tenda. Parlava molt del seu pare, d'uns dies passats, mi
llors que els actuals, i d'unes esperances frustrades ... i 
ens pujaven les llagrimes als ulls. 

EL VELL M00R, amagant-se el cap amb el coixí: Calla, oh, 
calla! 

HERMANN: Vuit dies després es va produir el duríssim 
xoc de Praga. Us haig de dir que el vostre fill es va por
tar com un guerrer coratjós. Va fer veritables prodigis 
davant els ulls de tot l'exercit. Al seu costar, cinc regi
ments es van anar substituint, i ell aguantava ferm. 
Queien bombes a dreta i esquerra i el vostre fill conti
nuava aguantant. Una bala li va destrossar la ma dreta. 
El vostre fill va agafar la bandera amb !'esquerra, i 
aguantava ... 

AMALIA, embadalida: Rector, Rector! Ho sentiu? Aguan
tava ... 

HERMANN: El vaig trobar la nit de la batalla. Sota les ba
les que xiulaven, havia caigut. Amb la ma esquerra pro
vava de contenir la sang que brollava i la dreta la tenia 
enterrada a terra. «Germa!», em va cridar. «Per les files 
de l'exercit ha corregut la veu que el general ha caigut fa 
una hora.» «Sí, ha caigut -li die-, i tu?» ... «Ara», va 
cridar tot deixant caure la seva ma esquerra, «qui sigui 
un soldat valent, que segueixi el seu general, com ho faig 
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jo!» Poc després va expirar i la seva gran anima va anar 
a reunir-se amb la de l'heroi. 

FRANZ, llanfant-se amb /úria contra HERMANN: Que la 
mort et tanqui aquesta boca male"ida! Has vingut per 
donar el cop mortal al nostre pare? Pare! Amalia! Pare! 

HERMANN: Va ser l'última voluntat del meu company mo
ribund. «Pren aquesta espasa», va dir alenant amb difi
cultat, «i porta-la al meu vell pare; hi ha enganxada la 
sang del seu fill. Ha estat venjat, es pot donar per satis
fet. Digue-li que la seva maledicció m'ha llan�at al com
bat i a la mort, i que he caigut amb desesperació.» El seu 
últim sospir va ser: «Amalia!» 

AMALIA, com sortint d'un son de mort: El seu últim sos
pir ... : «Amalia ! » 

EL VELL M00R, crzdant amb horror i arrencant-se els ca
bells: La meva maledicció l'ha llarn;:at a la mort! Ha cai
gut amb desesperació! 

FRANZ, anant d'una banda a l'altra de l'estanfa: Oh! Que 
heu fet, pare? El meu Karl! El meu germa! 

HERMANN: Aquí teniu l'espasa i aquí un retrat que es va 
treure del pit en aquell mateix moment! Té tots els trets 
d'aquesta donzella. «Aixo per al meu germa Franz», va 
dir. No sé pas que volia dir amb aquestes paraules. 

FRANZ, com astorat: Per a mi? El retrat d'Amalia? Per a 
mi, Karl, Amalia? Per a mi? 

AMALIA, llanfant-se damunt HERMANN: Impostor, merce
nari indigne! (El sacseja amb /orfa.) 

HERMANN: No ho sóc, senyoreta. Mireu vós mateixa si no és 
el vostre retrat ... Su poso que l'hi vau donar vós mateixa. 

FRANZ: Déu meu, Amalia, és el teu! Realment és el teu! 
AMALIA, tornant-li el retrat: El meu, sí, el meu! Oh cel i 

terral 
EL VELL M00R, cridant i esgarrapant-se la cara: Ai! Ai! La 

meva maledicció l'ha llarn;:at a la mort! Ha mort en la des
esperació! 
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FRANZ: I es va recordar de mi en la gravetat deis seus dar
rers moments ... , de mi! Anima angelical ... Quan ja el 
negre estendard de la mort planava damunt d' ell! ... De 
mi! 

EL VELL M00R, balbucejant: La meva maledicció l'ha llan
�at a la mort. El meu fill ha mort en la desesperació!

HERMANN: No puc suportar un dolor tan gran! Adéu
siau, noble senyor! (A FRANZ, en veu baixa:) I vós, 
senyor, per que ho heu fet aixo? (Se'n va de pressa.) 

AMALIA, corrent-li al darrere: Queda't! Queda't! Quines 
van ser les seves últimes paraules? 

HERMANN, que crida tot /ugint: El seu últim sospir va ser: 
«Amalia». (Se'n va.) 

AMALIA: El seu últim sospir va ser Amalia! ... No, no ets 
un impostor! Dius la veritat, dones, ... la veritat ... És 
mort! Mort! (És mou vaczHant d'una banda a l'altra, /ins 
que cau.) Mort! Karl és mort! 

FRANz: Que veig? Que hi ha en aquesta espasa ... escrit
amb sang? Amalia! 

AMALIA: Per ell? 
FRANZ: Ho veig de debo o somio? Mira aquestes lletres es

crites amb sang: «Franz, no abandonis la meva Amalia.» 
Mira-ho, mira-ho! I a l'altra banda: «Amalia! La mort 
totpoderosa ha trencat el teu jurament.» Ho veus, ho 
veus, aquí? Ho ha escrit amb la roa ja gla'.ada i amb la 
sang calenta del seu cor, ho ha escrit al llindar solemne 
de l'eternitat! El seu esperit, que ja al'.ava el vol, es va 
aturar per unir encara Franz i Amalia. 

AMALIA: Déu totpoderós! Ho ha escrit amb la seva propia 
roa ... No m'ha estimat mai! (Se'n va de pressa.) 

FRANZ, picant de peus a terra: És desesperant! Tot el meu 
art fracassa davant aquesta obstinació. 

EL VELL M0oR: Ai! Ai! No ero deixis, filia meva. Franz, 
Franz, torna'm el meu fill! 

FRANZ: De qui va sortir la maledicció? Qui va impulsar el 

69 



seu fill a la lluita, a la mort i a la desesperació? ... Oh, era

un angel, un tresor del cel. Que la maledicció caigui so

bre el seu botxí! Maledicció, maledicció sobre vós ma-

teix! 
EL vELL M00R, donant-se cops al pit i al front amb els

punys tancats: Era un angel, un tresor del cel! Maledic

ció maledicció i destrucció, maledicció sobre mi ma

tei�! Sóc el pare que ha mort el seu fill gran! Ell em va

estimar fins a la mort! Per venjar-me va córrer cap a la

guerra i cap a la mort! Monstre ! Monstre! (Es torna a

colpir.) 
FRANZ: Ja no existeix. De que serveixen ara aquestes quei-

xes? (Riu sardonicamient:) És més facil assassinar que

tornar a la vida. Mai més no el traureu de la tomba. 

EL VELL M00R: Mai més, mai més, mai més no el trauré

de la tomba! Desaparegut, perdut per sempre! ... I tu,

amb els teus subterfugis, em vas arrencar del cor la ma

ledicció! Tu ... tu ... Torna'm el meu fill! 

FRANZ: No exciteu la meva colera. Us deixo agonitzant!

EL VELL M00R: Monstre! Monstre! Torna'm el meu fill!

(S' alra amb fúria del seu seient i vol a gafar pel coll FRANZ,

que el torna a fer seure d'una empenta.) 

FRANZ: Sou una pila d'ossos sense fori;a, i encara goseu ...

Moriu-vos! Desespereu-vos! (Se'n va.) 

EL VELL M00R: Que mil.malediccions et persegueixin en

tre llamps i trons ! M'has arrencat el meu fill dels meus

brai;os. (Es regira dins el seient, ple de desesperació.) Ai!

Ai! Desesperar-se i no morir! Fugen, em deixen morir

sol. .. Els meus bons angels fugen de mi, tots els sants

s'aparten de l'assassí decrepit ... Ai, ai! Ningú que sos

tingui el meu cap, ningú que alliberi la meva anima en

lluita? Cap fill! Cap filia! Cap amic! ... Només homes ...

i cap que vulgui ... , sol..., abandonat ... Ai, ai! Desespe-

rar-se i no morir! 
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Entra fu'vfALIA amb els ulls plorosos.

EL VELL M00R: Amalia! Enviada del cel! Véns a deslliu
rar-me l'anima? 

AMALIA, amb dolcesa: Heu perdut un fill exceHent. 
EL VELL M00R: Deus voler-dir que l'he assassinat. Amb 

aquest carrec em presentaré davant el tribunal de Déu. 
AMALIA: No, no, pobre anda! El Pare Celestial l'ha cridat 

al seu costat. Hauríem estat massa felii;os en aquest 
món ... Alla dalt, alla dalt. Més enlla dels astres ... ens 
tornarem a veure. 

EL VELL MooR: Tornar-se a veure! Tornar-se a veure! 
Oh, llavors una espasa em partira l'anima. Si sóc admes 
entre els sants i me'l trobo al davant ... enmig del cel sen
tiré dintre meu tots els horrors de l'infern ! En la visió de 
l'infinit, m'esclafara el pes d'aquest record. He assassi
nat el meu fill! 

AMALIA: Oh, el seu somriure esborrara aquest record do
lorós de la vostra anima: sigueu felii;, pare estima t. Jo ho 
sóc del tot. No ha cantat ja el nom d'Amalia amb !'arpa 
serafica davant els oients celestials, i ells l'han murmurat 
després acompanyant-lo en veu baixa? El seu últim sos
pir va ser Amalia! No sera també Amalia el seu primer 
crit de joia? 

EL VELL M00R: Un consol celestial brolla dels teus llavis! 
Dius que em somriura? Em perdonara? Estigues al meu 
costat, estimada del meu Karl, a !'hora de la meva mort. 

AMALIA: Morir és refugiar-se en els seus brai;os. Sou felii; 
i us envejo. Per que no se m'han ablanit aquests ossos? 
Per que aquests cabells no se m'han tornat blancs? Com 
lamento tenir les forces de la joventut. Sigues benvingu
da, vellesa sense vigor, que m'acostara al cel i al meu 
Karl. 

Entra FRANZ. 
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EL VELL M00R: Acosta't, fili meu! Perdona'm si abaos he 
estat massa dur amb tu. T'ho perdono tot. Tinc un desig 
tan gran de lliurar la meva anima en pau. 

FRANZ: Ja heu plorat prou el vostre fili? Pel que veig, no
més en teniu un. 

EL vELL M00R: Jacob tenia dotze filis, pero pel seuJosep 
va plorar llagrimes de sang. 

FRANZ: Hum! 
EL vELL M00R: Vés a buscar la Bíblia, filia meva, i lle

geix-me la historia deJacob iJosep! Sempre m'ha emo
cionat, també abaos, quan jo encara no eraJacob. 

AMALIA: Que voleu que us llegeixi? (Pren la Bíblia i la /u-
lleja.) 

EL VELL M00R: Llegeix-me el dolor del pare abandonat, 
quan ja no troba J osep entre els seus filis i el busca inú
tilment enmig dels altres onze ... i el seu plany, quan sap 
queJosep li ha estat arrabassat per sempre. 

AMALIA, llegint: «I van prendre la túnica de Josep, i van 
matar un boc, i van xopar la túnica amb la sang, i van 
dur la túnica ensangonada i la van presentar al seu pare, 
i li van dir: Hem trobat aixo, mira si aquesta túnica és o 
no és la del teu fili ... » (FRANZ se'n va de pressa.) «I ell la 
va reconeixer i va dir: És la túnica del meu fili. Alguna 
mala bestia l'ha devorat. Una bestia ferotge ha destros
sat J osep.» 

EL VELL M00R, que torna a caure enrere, sobre el coixí: 
Una bestia ferotge ha destrossatJosep! 

AMALIA, que continua llegint: «I J acob es va esquinc;ar el 
vestit, es va posar un sac als lloros i va plorar el seu fili 
durant molt temps. I tots els seus fills i les seves filies el 
van anar a consolar; pero ell no volia cap consol, i va dir: 
baixaré sota terra amb el meu dolor.» 

EL vELL M00R: Prou! Prou! Em trobo molt malament. 
AMALIA, alfant-se i deixant caure el !libre: Oh cel, ajuda'ns! 

Que és aixo? 
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EL VELL M00R: És la mort! ... Negra ... S'alc;a ... davant... 
els meus ulls ... T'ho prego ... crida el capella ... perque 
em combregui ... On és ... el meu fili Franz? 

AMALIA: Ha fugit. Déu tingui pietat de nosaltres. 
EL VELL M00R: Fugit ... fugit del llit d'un moribund ... I 

tot aixo ... tot ... de dos filis plens d'esperances ... Tu 
me'ls has donat ... Tu me'ls has pres ... Que el teu Nom 
sigui ... 

AMALIA, amb un crit sobtat: Mort! Tot és mort! (Se'n va 
desesperada.) 

Entra FRANZ, saltironant d'alegria. 

FRANZ: Mort! Criden mort! Ara sóc l'amo. En tot el castell 
ressona el crit de mort! ... Pero és cert, o potser només 
dorm? ... Ah, sí, sí, certament! Sí que és un son on mai 
més no tornara a sonar el «bon dia». El son i la mort són 
germans bessons. Per una sola vegada, canviem-ne els 
noms! Oh son amable i benvingut! Et donarem el nom 
de mort! (Li tanca els ulls.) Ara, qui gosara venir per fer
me compareixer davant un tribunal? O dir-me a la cara: 
ets un mal/actor! Fora, dones, aquesta carregosa masca
ra de dolcesa i virtut! Ara veureu un Franz tal com és, i 
aixo us espantara! El meu pare endolcia les seves exi
gencies. Feia del seu domini una mena de cercle fami
liar, s'asseia al portal, amb un somriure benvolent i salu
dava la seva gent com a filis i germans ... Ara les meves 
celles pesaran damunt vostre com núvols de tempesta; 
l'autoritat del meu nom planara sobre aquestes mun
tanyes com un planeta amenac;ador; el meu front sera el 
vostre barometre! Ell acariciava i amanyagava els clatells 
dels qui es resistien al seu poder. Jo us clavaré els espe
rons punxeguts a la carn i faré córrer la tralla. Als meus 
dominis, hem d'arribar a l'extrem que les patates i la 
cervesa aigualida seran els requisits dels dies de festa, i 
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pobre d'aquell que se'm posi al davant amb les galtes 
plenes i vermelles ! El pal·lid color de la pobresa i la por 
de l' esclau seran els meus colors: amb aquesta lliurea us 
vestiré! 

Se'n va. 

EscENA TERCERA 

Els boscos de Bohemia 

SPIEGELBERG, RAzMANN. Bandits.

RAZMANN: Ets tu? Ets tu, de debo? Deixa que et desfací a 
abra<;:ades, germa Moritz, estimat! Benvingut als hoscos 
de Bohemia! T'has fet gran, i fort. I quin magnífic bata
lló! I quina empenta per reclutar gent! Ets un perfecte 
reclutador! 

SPIEGELBERG: Oí que sí, germa? I a més, gent com cal! 
No veus ben dar que m'acompanya la benedicció de 
Déu? Abans jo era un pobre desgraciat, un mort de gana, 
no tenia res més que aquesta vara quan vaig passar el 
Jorda, i ara aquí em tens, amb setanta-vuit homes, la 
majoria botiguers arrui:nats, mestres i escrivents expul
sats de les províncies de Suabia; una patrulla de tipus 
ferrenys, sí, germa, et die que són uns elements com no 
n'hi ha, capa<;:os de robar-se l'un a l' altre els botons de 
les calces, i al seu costat només et sents segur amb el tra
buc ben carregat ... No els pots demarrar més i la seva 
fama s' estén més enlla de les quaranta llegües al voltant. 
No t'ho pots arribar a imaginar. No hi ha diari on no et 
topis amb un articlet sobre aquesta fura de Spiegelberg; 
només per aixo els guardo tots ... M'hi descriuen de cap 
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a peus, que sembla que em tinguis al davant, en perso
na ... No s'obliden ni dels botons de la meva casaca. 
Pero nosaltres els fem anar de bolit d'una manera terri
ble. No fa gaire vaig entrar en una imprenta, vaig dir que 
havia vist el famós Spiegelberg i vaig dictar a un pixatin
ters que hi havia alla assegut la imatge clavada d'un cu
randero dels encontorns; i la cosa s'escampa, el tipus és 
detingut, me'l sotmeten a interrogatori, i vet aquí que la 
por i la falta de pesquis li fan confessar -que el diable 
se m' emporti- li fan confessar que sí, que ell és Spiegel
berg ... Llamps i trons! Va anar d'un pel que no em pre
sentés al magistrat per dir-li que aquell canalla havia ju
gat amb el meu bon nom ... I al cap de tres mesos, tal 
com ho sents, el pengen. Vaig haver de fregar-me pels 
nassos una bona dosi de tabac quan, un día, tot passe
jant, passo per davant de la forca i em veig aquell Spiegel
berg de pega encimbellat en tota la seva gloria. I mentre 
aquell Spiegelberg penja de la forca, Spiegelberg s'esca
pa com aquell qui res i, d' esquitllentes, fa pam i pipa a 
aquesta justícia que es passa de llesta. 

RAZMANN, rient: J a veig que ets el de sempre. 
SPIEGELBERG: Ho sóc, com pots veure, en cos i anima. 

Oh, i encara em queda per explicar-te una brometa que 
vaig fer no fa gaire al convent de Santa Cecília. Cami
nant caminant, arribo cap al vespre al convent, i com 
que en tot el día no havia disparat ni un sol cartutx -saps 
que odio mortalment el diem perdidi- em calia magni
ficar aquella nit fent-ne una de ben sonada, encara que li 
costés una orella al dimoni. Ens mantenim en silenci fins 
ben entrada la nit. No se sentía ni una rata. S'apaguen 
els llums. Pensem que les monges ja deuen ser al llit. 
Faig un xiulet i els meus companys comencen a engegar 
tretsi a esvalotar com si fos el día del J udici Final. I, amb 
un enorme terrabastall, es_fiquen a les cel·les de les mon
ges! Ha, ha, ha! Hauries d'haver vist quina cacera; com 
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les pobres bestioles buscaven a les fosques els seus ves
tits i com, plenes d'horror i desconcert, s' embolcallaven 
amb els llern;:ols, o bé corrien com gats a amagar-se sota 
l' estufa; d' altres, amb el cor ple d' espant, es pixaven tant 
que inundaven l' estarn;:a i hauries pogut aprendre a ne
dar, i tot eren crits i gemecs, i per acabar-ho de rematar, 
aquella momia de l' abadessa, vestida com Eva abans del 
pecat original... Ja saps, germa que, de totes les criatu
res d' aquest món, cap no em repugna tant com una 
aranya o una dona vella ... I ara imagina't aquell careto 
ballotejant al meu davant i conjurant-me en nom del seu 
pudor virginal ... Per tots els diables ! Jo estava a punt de 
fer-li empassar d'un revés les poques dents que li queda
ven. Ras i curt ! O em treien tota la vaixella de plata, els 
tresors del convent i tots els calés comptants que tin
guessin, o bé ... Els meus companys em van entendre 
perfectament... Et die que, d' aquell convent, en vaig 
treure un botí que pujava a més de mil talers, a més a 
més de la diversió, i els meus homes van deixar a les 
monges un record que hauran d' arrossegar durant nou 
mesos. 

RAZMANN, donant cops de peu a terra: Rellamps! I jo que 
no hi era! 

SPIEGELBERG: Ho veus? No em <liras que aixo no sigui la 
gran vida! I et quedes com nou i amb forces, i el cos se't 
posa bé Í cada dia et vas engreixant com un bisbe ... No 
sé si en mi hi ha alguna cosa de magnetic que atreu tota 
la púrria d' aquest món de Déu com un imant atreu el 
ferro i l'acer. 

RAZMANN: Ja estas fet un bon imant! Pero m'agradaria sa
ber quin dimoni de bruixeries gastes ... 

SPIEGELBERG: Bruixeries? No en necessito jo, de bruixe
ries ... S'ha de tenir cap! Un cert sentit practic que, ben 
mirat, et ve de naixenc;:a ... perque, saps?, jo sempre die 
que, de qualsevol tanoca, en pots fer un home honrat, 
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pero per fer-ne un bergant cal tenir cervell ... I, en aixo, 
també hi juga un geni nacional especial, un cert ... , com 
t'ho diría ... , un cert clima que et predisposi a ser un ber
gant, i per aixo t' aconsello que viatgis als Grisons, que és 
l' Atenes dels bergants d' avui en dia. 

RAZMANN: Germa! A mi m'han recomanat molt tot Italia. 
SPIEGELBERG: Sí, sí! No cal privar dels seus drets a nin

gú. A Italia hi ha bona gent, i si Alemanya continua com 
fins ara i s' acaba traient la Bíblia del damunt, com tot 
sembla indicar, dones també.d'Alemanya podrem espe
rar alguna cosa de bo ... pero t'haig de dir que el clima 
tampoc no compta tan t. El geni s' obre pas a tot arreu, i 
la resta, germa ... Una poma borda, ni en el mateix Para
dís terrenal es convertid en una pinya americana, pero 
ara, el que et volia dir ... On érem? 

RAZMANN: Parlavem de les teves manyes. 
SPIEGELBERG: Ah, sí, les meves manyes. Dones la prime

ra cosa que has de fer quan arribes a una ciutat és reco
llir informació dels bofies, dels perdiguers que van de 
�on-9.a i dels vigilants de la cangrí; t'informes de qui els 
freqüenta amb més assidui:tat i els fa els honors, i llavors 
vas a veure aquesta parroquia ... Et fiques després als ca
fes, als bordells i als hostals, espíes, sondeges aquells que 
s'exclamen més dels tempscte· rebaixes que vivim, 
d' aquesta plaga, cada vegada més estesa, de les millores 
policíaques, aquells que més reneguin del govern o es fi
quin amb els fisonomistes i gent per l'estil. Germa! Tot 
aixo és el súmmum! L'honradesa trontolla com una 
dent corcada i només has d' aplicar-hi les tenalles ... O si 
vols una via millor i més directa: et poses al mig del car
rer i deixes caure una bossa plena, t' amagues en algun 
lloc i et fixes en la persona que la recull ... Al cap d'un 
moment li vas al darrere, i quan l'has atrapada, li pre
guntes: Senyor, no deu haver trobat pas una bossa de di
ners? Si et diu que sí, bona nit i tapa't! Pero si_�.n�� i
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et diu: perdoni, pero ara mateix no cree recordar ... Ho 
sento'. .. (Amb entusiasme:) Germa! Victoria! Ja pots 
apagar la llanterna, Diogenes! Has trobat el teu home! 

RAZMANN: Ets tot un expert. 
SPJEGELBERG: Redéu! Et penses que n'he dubtat mai? 

Dones bé, ara que ja tens l'home enganxat a l'ham, has 
de tenir prou trac¡:a per cobrar-lo i que no se t' esca pi. 
Fixa-t'hi bé, fill meu, és així com actuo: una vegada tinc 
la pista, m' enganxo al meu candidat com una paparra, 
bec amb ell per la nostra amistat fraternal i, nota bene,

no has de deixar-li pagar res! Aixo et costa algun calé, 
pero no en facis cas ... Tu vas fent la teva, l'introdueixes 
en alguna timba de joc, amb gent viciosa i disbauxada, el 
fas embolicar en batusses i saraus fins que hi deixi la pell 
i els ossos, i els diners i la consciencia i el bon nom; i et 
die així, de passada, que no aconseguiras res si no li des
trosses el cos i !'anima ... Creu-me, germa! Tot aixo ho 
he dedu"it de la meva experiencia practica; he observat 
més de cinquanta vegades que quan l'home honrat ha 
sortit. per sempre del seu niu, el diable se'n fa l'amo i 
senyor. I és tan senzill donar aquest pas! Tan senzill com 
fer el salt de puta a beguina ... Pero, ei, escolta! Que era 
aquest soroll? 

RAZMANN: Era un tro. Pero tu continua! 
SPIEGELBERG: Encara hi ha un camí més curt i millor: al 

teu individu li saqueges la casa i tot el que té, fins a l'úl
tima camisa,i ja veuras com et ve pel seu propi peu ... A 
mi, que m'has d' ensenyar? ... Pregunta-ho a aquest que 
fa aquesta cara que sembla de coure ... Per tots els dia
bles! El tinc ben atrapat ... Li vaig dir que li donaría 
quaranta ducats si em feia un motile amb cera de les 
claus del seu amo ... I creuras que el molt bestia el fa, 
me'l porta i-que el diable se m'emporti!- em dema
na els diners ... Monsieur, li die, sabeu que ara mateix 
puc dur aquestes claus al comissari de policía i aconse-
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guir-vos tots els números per anar a parar a la fo rea? ... 
Redéu ! Si haguessis vist quins ulls feia i com es posava a 
tremolar igual que un gos moll ... «Per !'amor de Déu, 
senyor, tingueu pietat! Jo vull, vull ... » «Que voleu? Vo
leu agafar l'ocasió per la punta deis cabells i seguir-me fins 
al mateix infern?» «Oh, sí, de tot cor i amb alegria ... » 
«Ha, ha, ha! Pobre desgraciat, hi has ben caigut de quatre 
potes ... » Ja te'n pots ben riure, Razmann! Ha, ha, ha! 

RAZMANN: Sí, sí, ho haig d'admetre. Aquesta llic¡:ó me 
l'hauré de gravar al cervell amb lletres d'or. Satanas deu 
coneixer bé els seus, ja que t'ha triat a tu com a interme
diad. 

SPIEGELBERG: Oi que sí, germa? I em penso que si n'hi 
porto deu, em deixara marxar lliurement. .. No és cert 
que cada editor dóna al seu representant un exemplar 
gratu"it de cada deu que en ven? Per que el diable hauria 
d'obrar amb mi com un jueu? Razmann, sento olor de 
pólvora ... 

RAZMANN: A fe que jo també fa estona que la sento ... 
Atenció! Aquí a prop en passa alguna. Sí, sí, tal com t'ho 
die, Moritz ... Tu, amb els teus reclutes, seras ben rebut 
pel nostre ca pita ... Ell també ha sabut atreure bona 
gent. 

SPIEGELBERG: Pero els meus ... , els meus ... ! ... Bah! 
RA.ZMANN: Bé, sí! Segur que en saben, de fer córrer els 

dits ... Pero jo et die que la fama del nostre capita ha 
temptat ja uns quants elements que són prou de fiar. 

SPIEGELBERG: No n'hi ha per tant. 
·RAZMANN: No hi facis broma! I no s'avergonyeixen de 

servir a les seves ordres. Ell no mata per robar, com ho 
· fem nosaltres; sembla queja no li preocupen els diners,
d'enc¡:a que té tots els que vol, i fins i tot la tercera part
del botí que de dret li pertoca, la regala als orfes o a jo
ves pobres que prometen perque es paguin els estudis.
Pero si es tracta de deixar pelat un d' aquests aristocrates
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rurals que escorxen els seus pagesos com si fossin bes
ties, o bé de fer passar per l' adrec;ador un bretol cobert 
de galons daurats, que falseja les lleis i s'escapa amb su
borns de la justicia, o de qualsevol senyoret d' aquesta 
mena ... Noi! Llavors es troba ben bé dins el seu element 
i és com si el dimoni se n' apoderés, com si cada fibra del 
seu cos se li tornés una fúria. 

SPIEGELBERG: Hum, hum! 
RAZMANN: No fa gaire, en un hostal, vam saber que hi 

passaria un ríe comte de Ratisbona que havia aconseguit 
guanyar un plet d'un milió gracies a les trampes del seu 
advocat. El capita s'havia assegut a taula a jugar a 
daus ... «Quants som?», em va preguntar, alc;ant-se 
d'una revolada. Vaig veure que es mossegava el llavi in
ferior, que és el que sol fer quan esta més enfurit. «No
més cinc!», li dic ... «N'hi ha prou», em respon. Llanc;a 
a l'hostalera els diners damunt la taula, sense haver tocat 
el vi que s'havia fet portar ... Ens posem en camí. Durant 
tot el trajecte no va dir ni un mot, anava tot sol, a part; 
només de tant en tant ens preguntava si encara no sen
tíem res, i ens ordenava que poséssim l' orella a terra. Fi
nalment es presenta el comte amb el cotxe carregat 
d'equipatge. L'advocat seia al seu costat dins el cotxe. 
Al davant, un home a cavall, i a cada costat cavalcaven 
també dos criats ... Havies d'haver vist el capita davant 
nostre, llanc;ar-se contra el cotxe amb una pistola a cada 
ma, i la veu amb que va cridar: «Alto!» ... El cotxer, que 
no es volia aturar, va baixar de tomballons des del pes
cant a terra, el comte va disparar enlaire des del cotxe; 
els dos genets van fugir ... «Els diners, canalla!», va cri
dar el capita amb una veu de tro. -El comte estava com 
un bou sota la destral- i «tu ets el bretol que ha fet de 
la justicia una puta?» L' advocat tremolava i li petaven 
les dents ... El punyal se li va clavar a la panxa com un 
clau a la paret. .. «Ja he fet el que havia de fer», va cridar 
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el capita i es va apartar tot orgullós de nosaltres. «El sa
queig és cosa vostra.» I va desapareixer dins el bosc. 

SPIEGELBERG: Hum, hum! Genna, tot el que abans t'he 
explicat, que quedi entre nosaltres. Ell no té per que sa
ber-ne res. M'entens? 

, RAZMANN: Molt bé, molt bé! T'entenc. 
, SPIEGELBERG: Ja el coneixes. Té els seus rampells. M'en

tens, oi? 
,RAZMANN: Sí, t'entenc, t'entenc. (Arriba ScHWARZ cor

rents.) Qui és? Que passa? Hi ha algun viatger pel hose? 
SCHWARZ: De pressa! De pressa! On són els altres? ... Ira 

de Déu! Us esteu aquí xerrant tan tranquils! És que no 
ho sabeu? No en sabeu res? ... I Roller? 

RAZMANN: Que és? Que passa? 
SCHWARZ: Roller penjat, i amb ell quatre més! 
RAZMANN: Roller? Maleit siga! Des de quan ... Com ho 

saps? 
SCHWARZ: Fa tres setmanes que el van enxampar, i no en 

sabíem res. Li van fer tres judicis, i no en vam sentir res; 
el van sotmetre a la tortura per fer-li dir on era el capi
ta ... Pero ell, valent, no va cantar; ahir el van condemnar 
i avui l'han enviat a l'infern per correu extraordinari. 

RAZMANN: Maléit siga! Ho sap el capita? 
SCHWARZ: Fins ahir no en va saber res. Estava que treia foc 

pels queixals. Tu saps que sempre ha tingut Roller en gran 
estima, i ara, aixo de la tortura ... Hem dut cordes i una es
cala a la torre per alliberar-lo, pero no ha servit de res. El 
capita, amb habit de caputxí, ha pogut arribar fins a ell i ha 
volgut ocupar el seu lloc, pero Roller s'lú ha negat en rodó. 
I ara ha fet un jurament que ens ha glac;at la sang a tots; ha 
dit que li vol encendre una toaa funeraria com mai no l'ha 
tinguda cap reí, una toaa que els deixara tots socarrimats. 
Tinc por per la ciutat. J a fa temps que li té una tirria espe
cial, perque és tan hipócrita i carcaD, tu ja saps que quan el). __ 
diu: ho faré!, és com si un de nosaltres digués «ja esta fet». l 

.J 
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RAZMANN: És ben cert! Conec el capita. Si hagués donat 
paraula al dimoni de baixar a l'infern, no resaria mai, ni 
que es pogués salvar amb mig parenostre! Pero, ai, el 
pobre Roller! El pobre Roller! 

SPIEGELBERG: Memento mori! Pero aixo, a mi, no 
m' afecta pas gaire. ( Cantusseja.)

Passo de llarg vora la forca 
i jo que penso fent l'ullet: 
ja m' esta bé que hi pengis sol. 
Qui és més imbecil: tu o jo? 

RAZMANN, saltant: Escolta! ... Un tret! 

Trets i soroll. 

SPIEGELBERG: Un altre! 
RAZMANN: I encara un altre! El capital 

Se sent cantar rere l' escena. 

Els de Nuremberg mai no han penjat 
ningú que no hagin enxampat. (Bis.)

SCHWEIZER, R0LLER, rere l'escena: Ei, hola! Ei! 
RAZMANN: Roller, Roller! Que deu diables se m'empor

tin! 
SCHWEIZER, R0LLER, rere l'escena: Razmann! Schwarz! 

Spiegelberg! Razmann! 
RAZMANN: Roller! Schweizer! Llamps i trons! (Corren al

seu encontre.) 

El bandit MooR, a cavall. ScHWEIZER, RoLLER, 
GRIMM, ScHUFTERLE, tropa de bandits coberts de /ang
i brutícia. 
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EL BANDIT M0OR, saltant del cavall: Llibertat! Lliber
tat! ... Ja ets en lloc segur, Roller! Emporteu-vos el meu 
cavall i renteu-lo amb vi. (Es deixa caure a terra.) Ha anat 
com una seda. 

RAZMANN, a Roller: Ah, per la forna! de Plutó! Has res
suscitat de la roda? 

SCHWARZ: Ets l'esperit de Roller? O jo estic boig? Ets ell, 
de debo? 

ROLLER, sense ale: Ho sóc. En carn i ossos. I ben sencer. 
D'on et penses que vine? 

scHWARz: No sóc cap bruixa! Pero si ja tenies la senten
cia al damunt! 

ROLLER: Sí, és així, i encara més. Vine de dret de la forca. 
Ara, deixeu-me reprendre l'ale. Scp\Y:dzer t'ho explica
ra.\!?oneu-me un got d'aiguardentjltu, Moritz, ja tor
nes a ser aquí? Em pensava que et tornaría a veure en 
un altre lloc ... Do4�u-me un got d'aiguardent! No 
m'aguanten els ossos!�Capita! On és el meu capita? 

scHw ARZ: De seguida! De seguida! ... Pero ara digues, 
parla! Com te n'has sortit?}om és que et tornem a tenir 
aquí? Em roda el cap. De la forca, dius que vén§? 

ROLLER, que s'empassa t!_na ampolla d'aiguardent:\bh, que 
és bo! Com crema! ... IOirectament de la forca, us dic. 

,..J Esteu tots aquí bocabadats, i no podeu ni somiar ... Ja 
estava només a tres passos d' aquella malei'da escala que 
havia de concluir-me al si d' Abraham -tan a prop, tan a 
prop. I ja estaven venudes totes les parts de la meva ana
tomía! La meva vida no valía ni una presa de tabac. Al 
ca pita li dec l' aire que respiro, la llibertat i la vida. 

SCHWEIZER: Ha estat una acció que val la pena sentir. El 
día abans, a través deis nostres espíes, vam saber que a 
Roller l'havien engarjolat, i que si el cel no ens queia a 
tots al damunt, l' endema -és a dir avui- seguiría el 
camí que tota carn mortal ha de seguir ... «Amunt!», diu 
el capita, «que no faríeu per un bon amic? El salvem o 
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no el salvem, almenys li encendrem una torxa funeraria 
com mai no l'ha tinguda cap rei, una torxa que els deixa
ra tots socarrimats.» Es reuneix tota la banda. Enviem a 
Roller un emissari que li ho explica tot en un paper que 
aconsegueix tirar-li dins la sopa. 

ROLLER: Jo dubtava de l'exit. 
SCHWEIZER: Vam esperar que els carrers fossin buits. 

T ota la ciutat havia anat a veure l' espectacle, gent a peu 
i a cavall, un bé de Déu de carruatges; el soroll i els salms 
al peu de la forca se sentien de lluny. «Ara», diu el capi
ta, «enceneu, enceneu-ho tot». I els companys van cór
rer com fletxes i van calar foc a la ciutat en trenta-tres 
punts diferents; van llarn;:ar metxes enceses a la vora del 
polvorí, a les esglésies i als graners ... Redéu! En menys 
d'un quart d'hora, el gregal, que també deu tenir tírria a 
la ciutat, es gira a favor nostre i ajuda a pujar les flama
rades fins a les teulades més altes. I mestrestant nosal
tres, d'un carrer a l'altre, com fúries ... : «Foc! foc!», per 
tota la ciutat ... Crits ... udols ... terrabastall ... les cam
panes que comencen a tocar en senyal d' alarma, esclata 
pels aires el polvorí, com si la terra es partís en dos tros
sos i el cel explotés i l'infern s'ensorrés deu mil colzes 
més avall. 

ROLLER: I llavors el meu seguici mira cap enrere ... La ciu
tat era alla, com Sodoma i Gomorra ... Tot l'horitzó era 
cobert de foc, sofre i fum. Quaranta muntanyes escam
paven l'eco d'aquell brogit infernal tot al voltant ... Un 
enorme panic els fa anar tots per terra ... Jo aprofito 
aquell instant i... zas ... , com el vent! Jo ja anava deslli
gat, tan a prop estava del final ... i els qui m'acompanya
ven, petrificats com la muller de Lot, miren enrere ... I 
jo, carnes ajudeu-me! Travesso la multitud! Pujo! Sei
xanta passes més avall em trec la roba i em tiro al riu, 
nedo sota l' aigua fins que em sembla que m'han perdut 
de vista. El meu capita ja m'esperava amb roba i ca-
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valls ... Així m'he escapat. Moor, Moor! Tant de bo que 
aviat et trobis en un entrebanc semblant, per poder-te 
pagar amb la mateixa moneda! 

.iRAZMANN: Un desig ben bestia! Només per aixo mereixe
ries que et pengessin. Pero ha estat un cop ben donat, 
com per trencar-se de riure. 

ROLLER: Va ser l'ajuda en el moment precís, vosaltres no 
ho podeu apreciar. Us hauríeu d'haver trobat amb la 
corda al coll. Anar de viu en viu, com jo, camí de la tom
ba; i tot aquell sagramental de les cerimonies i el botxí, i 
amb cada pas amb que avarn;:a el peu temorós, veus més 
a prop i més terrible aquella maquina malei:da on m'ha
vien d' allotjar, alc;ant-se il·luminada per la claror matinal 
d'un sol horrible ... , i els esbirros del botxí que t' agafen 
i la música horrorosa que encara em ressona a les ore
lles i el grallar dels corbs famelics que alc;aven el vol de 
trenta en trenta fugint del meu antecessor ja mig podrit, 
i tot, tot .. : i a sobre el pressentiment de l' eterna benau
ranc;a que m'esperava ... Germa, germa! I tot de cop: la 
llibertat ... Va ser un esclat com si hagués saltat un cer
col del barril del cel. .. Us die, canalles, que caure de 
sobte d'un forn ardent dins un mar glac;at no és un can
vi tan fort com el que jo vaig sentir quan vaig arribar a 
l' altra riba del riu. 

SPIEGELBERG, rient: Pobre infelic;! Pero ara ja ha passat el 
mal trangol! (Brindant:) Pel teu segon naixement! 

ROLLER, llanr;ant elseu vas: No, per tot l'or del món, no ho 
voldria pas viure un altre cop. Morir és alguna cosa més 
que fer un salt d' Arlequí, i la por de la mort és pitjor que 
la mort. 

SPIEGELBERG: I el polvorí que salta! ... Te n'adones, Raz-_ 
mann! Per aixo l'aire feia pudor de sofre a tantes hores 
de distancia, com si haguessin tret a airejar tot el guarda
roba de Moloc ... Ha estat un cop mestre, capital T'en
vejo. 
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scHWEIZER: Si la ciutat s'alegrava de veure el meu com
pany enllestit com un porc a l' escorxador, per que dimo
nis hem de tenir cap mala consciencia d'haver-la destrui
da per salvar el nostre company? I, per si no fos prou, els 
nostres homes han tret el ventre de pena i han saquejat a 
tort i a dret ... Digueu-me, que heu arreplegat? 

UN BANDIT: Jo, enmig d'aquell enrenou, m'he ficat a l'es
glésia de Sant Esteve i he arrencat els passamans daurats 
del drap que cobria l'altar. El bon Déu -m'he dit- és 
un home ríe i pot convertir en fils d' or un cordill de no 
res. 

scHWEIZER: Has fet molt bé ... Que hi pinta, en una es
glésia, tanta ostentació? Ho ofereixen al Creador, que �s 
riu de tota aquesta quincalla, i deixen morir de fam les 
seves criatures ... I tu, Spangeler, on has tirat la )!:arxa? 

BANDIT SEGON: Jo í Bugel hem saquejat una botiga i por
tem roba per a cinquanta del nostres. 

BANDIT TERCER: Jo he pescat un parell de rellotges d'or 
i una dotzena de culleres de plata. 

SCHWEIZER: Bé, molt bé. I a més, els hem deixat una fo
guerada que no !'apagaran ni en dues setmanes. I si es 
volen defensar del foc, arrumaran la ciutat amb l' aigua. 
Tu, Schufterle, saps quants morts hi ha hagut? 

SCHUFTERLE: Diu que vuitanta-tres. Només el polvorí 
n'ha fet miques ben bé seixanta. 

EL BANDIT MOOR, molt seriós: Roller, has costat car. 
scHUFTERLE: Bah, bah ... i que? Si haguessin estat ho

mes ... encara ... Pero eren criatures de bolquers que no 
fan més que embrutar-se, i mares encotillades que els es
pantaven els mosquits, i vells xarucs, ressecats, queja no 
eren capac;os ni de trobar les portes ... Malalts que somi
caveh demanant el doctor, que amb pas greu i majestuós 
se n'havia anat a l' execució. Qui era lleuger de carnes ha
vía desfilat cap a la comedia, i només el rebuig de la ciu
tat s'havia quedat a guardar les cases. 
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MOOR: Pobres desgraciats! Dius que eren malalts, vells i 
criatures? 

SCHUFTERLE: Sí, per tots els diables! I parteres, i dones 
embarassades que tenien por d' avortar davant la fo rea; 
dones joves que temien que la presencia del botxí els fos 
una maledicció i que els fills que duien a la panxa arros
seguessin tota la vida la marca de la forca ... Pobres poe
tes sense sabates per posar-se, perque l'úníc parell que 
en tenien l'havien dut al pegot; i tota la purrialla 
d'aquesta mena que ni val la pena de parlar-ne.Jo, quan 
passava casualment pel costat d'una barraca, sento uns 
gemecs a dintre, miro que hi ha i a la llum de les flames, 
que veig? Un criatura, encara forta i sana, ajaguda a ter
ra, sota la taula que ja es comenc;ava a encendre ... «Po
bret!», penso, «et glac;aras aquí sota», i el vaig llanc;ar a 
les flames. 

MOOR: De debo Schufterle? Dones que aquestes flames 
cremin dins el teu pit per tota l'eternitat! Lluny de mi, 
monstre! No et deixis veure mai més a la meva banda! ... 
Remugueu? ... Que us passa pel cap? Que vol dir aixo 
de remugar quan jo dono una ordre? ... Que se'n vagi, 
he dit ... I entre vosaltres, n'hi ha més que estan madurs 
per a la meva cólera. Et conec, Spiegelberg. Pero no tri
garé a posar-vos la ma al damunt i fer-vos una bona re
passada. 

Se'n van tots, tremolant. MooR, tot sol, camina 
amunt i avall amb agitació. 

No te'ls escoltis, venjador celestial! ... Que hi puc fer? 
I tu, que hi pots fer, si les teves pestes, les teves caresties, 
les teves inundacions devoren igualment justos i peca
dors? Qui pot ordenar a la flama que no s'enfurismi 
també contra els sembrats beneús quan hauria de des
truir només els nius de les vespes? Vergonya per a 
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aquests assassins d'infants! Pers als qui maten dones! I 
malalts! ... Com m'aclapara aquest fet! Ha enverinat la 
meva obra més bella ... Aquí em teniu com un infant, 
burlar i avergonyit sota l'ull del cel, un infant que es pen
sava jugar amb la ma�a de Júpiter i aba tia pigmeus quan 
havia de destrossar titans ... Vés-te'n, vés-te'nl No ets tu 
l'home que ha de brandar l' espasa venjadora del maxim 
tribunal, has sucumbir a la primera embranzida ... Re
nuncio aquí al meu auda� projecte, me'n vaig a entafo
rar-me dins qualsevol forat d' aquest món, on la llum del 
dia es faci enrere davant la meva vergonya. (Va a sortir.) 

UN BANDIT, entra corrents: Vigila, capital Aquí hi ha fan
tasmes! Esquadrons de cavalleria de Bohemia recorren 
tot el hose ... Un infernal espía ens deu haver trai:t. 

ALTRES BANDITS: Capita, capital Ens han seguir el ras
tre ... Uns quants milers d'homes han acordonar tora la 
part central del hose. 

AL TRES BANDITS: Ai, ai, pobres de nosaltres! Ja ens han 
atrapar, torturar i esquarteratl Molts milers d'hússars, 
dragons i ca�adors salten damunt tots els cims i ocupen 
rotes les sortides. 

MooR se'n va. Entren ScHWEIZER, GRIMM, RoLLER, 
ScHWARZ, ScHUFTERL E, SPIEGELBERG, RAZMANN i la 
resta de la banda. 

SCHWEIZER: Els hem fet sortir del cau? Alegra-te'n, Ro
llerl Fa molt de temps que desitjava veure'm les cares 
amb rotes aquestes rates de caserna ... On és el capita? 
S'ha reunir tota la banda? Tenim prou pólvora? 

RAZMANN: De pólvora, n'hi ha de sobres. Pero nosaltres 
no passem de vuitanta; amb prou feines un home contra 
vint. 

SCHWEIZER: Dones millor! Ni que fossin cinquanta con
tra el meu dit gros. J a han esperar prou de temps fins 
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que els hem cremar la palla sota el cul ... Germans, ger
mans! No passa res. Ells es juguen la vida per set sous, i 
nosaltres, no lluitem per salvar el coll i per la llibertat? ... 
Els hem de caure al.damunt com el diluvi i fer-los volar 
el cap a trets com llamps i trons! Pero, per tots els dia
bles ... on és el capita? 

SPIEGELBERG: Ens abandona en aquest moment de pe
rill! És que ja no ens podrem escapar? 

SCHWEIZER: Escapar? 
SPIEGELBERG: Oh, per que no em vaig quedar aJerusa

lem? 
SCHWEIZER: Així t'ofeguessis en una claveguera, rata im

munda! Entre monges despullades et fas el valent, pero 
quan veus un parell de punys ... Demostra qui ets o et fa
rem cosir dins una pell de truja i et llan�arem als gossosl 

RAZMANN: El capita, el capita! 

Apareix MooR, caminant lentament i parlant per a 
ell mateix. 

M00R: Els he fet encerclar per tot arreu. Ara s'hauran de 
batre com a desesperats. (En veu alta:) Fills meus! Ara 
és el moment! O estem perduts o haurem de lluitar com 
senglars ferits! 

SCHWEIZER: Ah, amb els meus ullals els foradaré la pan
xa que els sortiran les tripes fins a arrossegar-les per ter
ra. Guia'ns, capita! Et seguirem fins a la gola de la mort. 

M00R: Carregueu rotes les armes. No ens faltara pólvora? 
SCHWEIZER, saltant: Tenim prou pólvora per engegar la 

terra contra la lluna! 
RAZMANN: Cadascú té cinc parells de pistoles carregades 

i a més tres trabucs. 
M00R: Molt bé, molt bé! Dones ara, que una part dels ho

mes s' enfili als arbres o s' amagui entre la malesa i els dis
pari per darrere. 
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SCHWEIZER: Aixo és cosa teva, Spiegelberg. 
MOOR: Els altres, com fúries, els atacarem pels flanes. 
SCHWEIZER: Jo, jo hi vull ser. 
MOOR: Alhora tothom ha de fer sonar el seu xiulet i anar 

corrent pel bosc, perque sembli que som una terrible 
quantitat de gent; també cal deixar anar tots els gossos i 
atiar-los perque els separin, els dispersin i us els posin a 
tret. Nosaltres tres, Roller, Schweizer i jo ens batrem cos 
a cos. 

SCHWEIZER: Magistral! Perfecte! Rebran pertot arreu. 
No sabran d'on els vénen les bufetades. Més d'una vega
da he encertat d'un tret una cirera entre els llavis. Que 
s'acostin! 

ScHUFTERLE fa un senyal a ScHWEIZER, que s' endú 
el cap ita a part i hi parla en veu baixa. 

MOOR: Calla! 
SCHWEIZER: T'ho suplico ... 
MOOR: Fora!, que en doni gracies a la seva infamia; ella 

l'ha salvar. No ha de morir, si no morim jo i els meus 
Schweizer i Roller. Fes que es tregui tota la roba. Diré 
que és un viatger a qui he robar ... Estigues tranquil, 
Schweizer! Et juro que encara acabara penjat. 

Entra un capella. 

CAP ELLA, a part, vacil·lant: Aquest és el niu del drac? ... 
Amb el vostre permís, senyors! Sóc un servidor de l'Es
glésia i a fora hi ha set-cents homes que vigilen cada pel 
del meu cap. 

SCHWEIZER: Bravo, bravo! Molt ben dit per un que té 
l' estómac ben calen t. 

MOOR: Calla, company! ... Digueu-me amb dues paraules, 
mossen, que hi veniu a fer, aquí? 
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CAP ELLA: M'envia la maxima autoritat, la que disposa so
bre la vida i la mort ... Lladres ... incendiaris ... bretols ... 
rac;a verinosa d' escurc;ons que us arrossegueu en la fos
cor i piqueu d'amagat ... Lepra de la humanitat! Fills de 
l'infern! Apat deliciós de corbs i cucs ... Candidats a la 
forca i a la roda ... 

SCHWEIZER: Gos! Deixa ja d'insultar, o ... (Li posa la cu
lata del trabuc a la cara.) 

MOOR: Ei, Schweizer, que li fas perdre el fil ... Tan bé com 
s'havia apres de memoria el seu sermó ... Continueu, 
senyor ... «a la fo rea i a la roda». 

CAPELLA: I tu, galdós capita! Duc dels tallabosses! Reí 
dels bergants! Gran mogol de tots els bretols que hi ha 
sota la capa del sol! Exactament igual que aquell abomi
nable capitost, el primer que va encendre amb el foc de 
la revolta mil legions d'angels innocents, i amb ells es va 
precipitar al més profund dels abismes de la condemna
ció ... Els crits de les mares abandonades et trepitgen els 
talons. Et beus la sang com si fos aigua, i per al teu 
punyal assassí, els éssers humans pesen menys que una 
bombolla ... 

MOOR: És molt cert, molt cert! Continueu! 
CAP ELLA: Que? Molt cert ... molt cert? ... És aixo una res

posta? 
MOOR: Com, senyor meu? No hi estaveu preparar? Vinga, 

continueu! Que més em volíeu dir? 
CAP ELLA, exaltat: Home funest! Fuig del meu davant! La 

sang del comte imperial que has assassinat, no la dus en
ganxada als teus dits malei:ts? No has assaltat amb les te
ves mans de lladre el santuari del Senyor i robar amb 
una urpada bestial els vasos sagrats de la comunió? Que 
hi dius? No has incendiar la nostra ciutat temorosa de 
Déu i fet esfondrar la torre del polvorí damunt els caps 
dels bons cristians? (Ajunta les mans.) Horribles, horri
bles sacrilegis la pudor dels quals arriba fins al cel, uns 
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crims que provoquen el judici de Déu que caura damunt 
teu amb violencia ferotge! Uns crims madurs per a la re
venja, per a les trompetes del judici final! 

MOoR: Fins aquí, ho heu encertat d'una manera magistral! 
Pero anem al gra! Quin missatge m'heu de donar de 
part dels honorables magistrats? 

CAPELLA: Un que mai no seras digne de rebre ... Mira al 
teu voltant, assassí incendiari! Arreu on posis els ulls, es
tas encerclat pels nostres cavallers ... Ni una escletxa per 
escapar-te ... Abans creixeran cireres d'aquests roures i 
préssecs d' aquests avets, abans que vosaltres us pugueu 
allunyar sans i estalvis d'aquests roures i aquests avets. 

MOOR: Ho sentiu, Schweizer i Roller? ... Pero continueu. 
CAPELLA: Dones escolta ara amb quina bondat, amb qui

na magnanimitat procedeix el tribunal amb un malvat 
coro tu: si ara mateix t'arrossegues fins a la creu i dema
nes gracia i indulgencia, la severitat se't tornara compas
sió i la justícia sera per a tu una mare amorosa ... tanca
ra els ulls sobre la meitat dels teus crims i es limitara ... 
pensa-ho ... es limitara a condemnar-te a la roda. 

SCHWEIZER: Ho has sentit, capita? Vols que agafi aquest 
gos ensinistrat pel ganyot i l' escanyi fins que li surti sang 
per tots els porus. 

ROLLER: Capita! Mal llamp em mati! No veus coro estreny 
les dents contra el llavi de sota ... Vols que planti aquest 
individu de cap per avall, coro una bala, amb els peus 
mirant al cel? 

SCHWEIZER: No, jo, jo! T'ho prego de genolls. Dóna'm el 
gust de trossejar-lo coro un porc! 

El CAPELLA crida. 

MOOR: Aparteu-vos! Que ningú gosi tocar-li ni un pel! (Al

CAPELLA, tot traient-se l' espasa:) Mireu, mossen: aquí 
soro setanta-nou homes i jo en sóc el ca pita; cap d' ells no 
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es mou a toe de trompeta ni segueix cap ordre, ni halla 
al so dels canons, i alla fora n'hi ha mil set-cents que te
nen els dits pelats d'arrossegar el mosquetó ... I ara es
colteu allo que us dira Moor, el capita de tots aquests 
criminals incendiaris: és veritat que he mort el comte de 
l'Imperi, que he incendiat i saquejat l' església de Sant 
Domenec, que he calar foc a la vostra ciutat plena d'hi
pocresia i que he fet esfondrar la torre del polvorí da
munt els caps dels bons cristians ... pero aixo encara no 
és tot. He fet més coses. (Estén la md dreta.) Mireu 
aquests quatre anells tan preciosos que duc a cada dit ... 
Au, aneu a informar punt per punt aquests senyors del 
tribunal que jutja sobre la vida i la mort i expliqueu-los 
tot el que heu vist i sentit ... Aquest robí el vaig treure 
del dit d'un ministre que vaig abatre als peus del seu 
príncep en una de les meves caceres. Des del baix poble, 
a forc;a de raspallar a tothom, havia arribat a ser el pri
mer favorit. La ruma del seu veí era l' escambell de la 
seva opulencia ... Les llagrimes dels orfes l'havien fet pu
jar. Aquest brillant el vaig prendre a un conseller de fi
nances que venia honors i carrecs al millor postor i feia 
fora de casa seva els patriotes dolguts ... Aquesta agata la 
porto en honor d'un mossen de la vostra especie a qui 
vaig estrangular amb les meves propies mans quan des 
de la trona es queixava de la fi de la lnquisició ... I enca
ra us podría explicar més histories dels meus anells, si no 
fos que ja em dolen les quatre paraules que he malgastat 
amb vós. 

CAP ELLA: Oh, faraó, faraó! 
MOOR: L'heu sentit? Heu vist els sospirs que deixa anar? 

No sembla que vulgui fer caure amb oracions el foc del 
cel damunt aquesta tropa de Coré, jutjar-nos amb un sim
ple arronsament d'espatlles, condemnar-nos amb un 
«ai» de bon cristia? Coro és possible que !'home sigui 
tan cec? Ell, que té els cent ulls d' Argos per descobrir 
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les faltes ·deis seus germans, com pot ser tan cec per a ell 
mateix? ... Des deis seus núvols tronen a favor de la pa
ciencia i la conformitat i ofereixen al Déu de !'amor sa
crificis humans com si fos un Moloc de brac;os de foc ... 
Prediquen I' amor al proi:sme i treuen de casa a puntades 
de peu el cec de vuitanta anys ... Clamen contra l'avarí
cia i han despoblar el Perú per endur-se'n l'or, i han en
ganxat els pagans als seus carros com besties de tir ... Es 
trenquen el cap per saber com és possible que la natura 
arribés a criar un Ju des Iscariot, i qualsevol d' ells, i no 
pas el pitjor, seria capac; de vendre la Santíssima Trinitat 
per deu monedes de plata. Maledicció sobre vosaltres, 
fariseus, falsificadors de la veritat, mones d'imitació de 
la divinitat! No us fa vergonya agenollar-vos davant la 
creu i els altars; us escorxeu I' esquena a cops de corretja 
i martiritzeu la caro amb dejunis i abstinencies; i amb 
aquestes miserables bufonades voleu fer passar bou per 
bestia grossa a Aquell a qui vosaltres, insensats, anome
neu l'Omniscient, i feu com quan enganyeu els grans de 
la manera més cruel i els dieu entre adulacions que 
odieu I' adulació; invoqueu l'honradesa i la conducta 
exemplar, i el Déu que llegeix el fons del vostre cor, 
s'irritaria contra el Creador si no fos ell mateix qui ha 
creat el monstre del Nil ... Aparteu-lo de la meva vista! 

CA PELLA: Que un malvat encara pugui ser tan orgullós! 
M00R: No he acabat. És ara quan et parlaré amb orgull. 

Vés i digues al molt honorable tribunal que disposa de la 
vida i la mort a cops de dau ... que jo no sóc cap lladre 
que conspira en la foscor de la mitjanit i fa valer la seva 
autoritat al capdamunt de !'escala ... Tot el que he fet, 
ho llegiré sens dubte al llibre del cel on hi haura apunta
des les meves culpes; pero no penso perdre ni una pa
raula amb els seus miserables representants. Digue'ls 
que el meu ofici és la reparació ... La meva professió és 
la venjanc;a. (Se lí gira d' esquena.) 
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CAPELLA: No vols, dones, la gracia i la indulgencia? ... 
Molt bé, ja he acabat amb tu. (S'adrera a la banda.) Vos
altres, escolteu el que la justícia us fa saber per boca 
meva. Si ens lliureu de seguida, lligat de peus i mans, 
aquest malfactor condemnat, us seran perdonats els vos
tres fets criminals sense que en quedi ni rastre de re
cord ... La Santa Església, amb un amor renovat, us es
trenyera contra el seu pit maternal a tots vosaltres, 
ovelles esgarriades, i qualsevol de vosaltres tindra vía 
lliure per a qualsevol carrec honorable. (Amb un somríu
re tríom/al:) Que, que hi dieu? Que us sembla aixo, ma
jestat? Vinga! Lligueu-lo i sou lliures! 

M00R: Ho heu sentit? Ho heu sentit bé?-Que feu aquí atu
rats? Per que esteu tan confusos? Us ofereix la llibertat, 
i ara sou de fet els seus presoners ... Us regala la vida, i 
no és cap fanfarronada, perque, de fet, ja esteu jutjats 
i sentenciats ... Us promet honors i carrecs, i quin altre 
destí pot esperar-vos, encara que guanyéssiu aquest 
combat, sinó la ignomínia, la maledicció i la persecució? 
Us ofereix reconciliar-vos amb el cel, i ara esteu certa
ment condemnats. De tots vosaltres, no hi ha ni un ca
bell que no estigui destinat a l'infern. I encara us ho pen
seu? Encara dubteu? Tan difícil és triar entre el cel i 
l'infern? Ajudeu-los, mossen. 

CAP ELLA, a part: Que és boig, aquest? (En veu alta:) Pot
ser us fa por que aixo sigui una trampa per cac;ar-vos 
vius? ... Llegiu vosaltres mateixos, aquí teniu, signat, el 
perdó general. (Dóna un paper a ScHWEIZER.) Ho dub
teu encara? 

M o o R: Mireu, mireu ! Que més podeu demanar? ... Firmat 
de propia ma ... És el perdó més enlla de qualsevol limi
tació ... O potser teniu por que no trenquin la seva pa
raula, perque alguna vegada us han dit que la paraula 
donada no es compleix amb els tra"idors? ... Oh, no tin
gueu cap mena de por! Ni que fos per política, es veu-

95 



ríen obligats a complir la seva paraula, encara que l'ha
guessin donada al mateix Satanas ... Juraría que són sin
cers. Saben que sóc jo qui us ha excitat i revoltat; a vos
altres us consideren innocents. Als seus ulls, els vostres 
crims són pecats de joventut, accions irreflexives. No
més em volen a mi. Jo sol mereixo expiar-ho tot. No és 
així, mossen? 

CAPELLÁ: Quin diable parla per la seva boca? Sí, és així, és 
ben bé així ... Aquest individu em fa rodar el cap. 

MOoR: Que, no hi ha resposta? Encara us penseu que no
més amb les armes us en podreu sortir? Pero mireu al 
vostre voltant, mireu-hi, us die! No us ho penseu pas, se
ria una confianc;a pueril ... O potser acaricieu la idea de 
caure com uns herois, perque heu vist que jo m' alegrava 
de poder entrar.en batalla? ... Oh, no ho creieu pas! Vos
altres no sou Moor! Vosaltres sou uns lladres sense re
mei, uns miserables instruments per als meus projectes 
de més gran abast; sou com una vil corda en mans del 
botxí! Uns lladres no poden caure com uns herois. La 
vida és l'únic guany dels lladres, i el que ve després és 
una cosa horrípilant ... Els lladres tenen dret a tremolar 
davant la mort ... Sentiu com sonen els seus corns! Mi
reu com brillen, amenac;adors, els seus sabres! Com? 
Encara indecisos? Sou bojos? Delireu? És imperdona
ble! Jo no us agraeixo que em deixeu viure; m'aver
gonyeix el vostre sacrifici! 

CAPELLA, estupe/acte: Em torno boig! Fujo d'aquí! S'ha 
vist mai res de semblant? 

MOOR: O potser temeu que jo mateix m'apunyali i així, 
amb un suicidi, trenqui el contracte, que només és valid 
si sóc viu? No, fills meus, és un temor inútil. Llenc;o el 
meu punyal, les meves pistoles i aquesta ampolleta de 
verí que m'havia de fer encara un bon servei ... Sóc tan 
miserable que he perdut el poder sobre la meva vida ... 
Dones que? Encara indecisos? O creieu potser que em 
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defensaré si em voleu lligar? Mireu, jo mateix em lligo la 
ma dreta a la branca d'aquesta alzina. Ara estic tan inde
fens que una criatura em podría tombar ... Qui és el pri
mer que abandonara el seu capita en un moment de pe-
rill? 

ROLLER, amb un moviment salvatge: Encara que l'infern 
ens envoltés nou vegades! (Branda la seva espasa.) Qui 
no sigui un gos, que salvi el capital 

SCHWEIZER, que estripa el perdó i tira els trossos de paper a 
la cara del CAPELLA: El perdó és a les nostres bales! Fora 
d'aquí, canalla! Digues al senat que t'ha enviat que a la 
banda de Karl Moor no has trobat ni un sol traidor. Sal
veu, salveu el capita! 

TOTs, a grans crits: Salveu el capita! Salveu-lo! Salveu-lo! 
MOOR, deslligant-se amb alegria: Ara som lliures ... com

panys! Sento tot un exercit dins el meu puny! Llibertat 
o mort! Almenys que no en tinguin cap de viu!

Toquen a l'atac. Soroll i tumult. Se'n van amb les es
pases desembeinades. 
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AcTE TERCER 

ESCENA PRIMERA

AMALIA, aljardl tocant el llaüt: 

Bell com un angel, més bell que cap jove, 
dels plaers del Walhalla ell era ple. 
Dol<; com el cel el seu esguard, semblant 
al sol de maig que el mar blau reflecteix. 

Salvatge encís de la seva abrai;ada. 
Amb quin foc tots dos cors han bategat. 
Lligats boca i o:ida ... la nit davant els ulls ... , 
l'esperit enfilant-se cel amunt. 

Els seus petons, un tast del paradís! 
Com dues flames que s'enllacen, com 
notes d' arpa que es van sobreposant 
i busquen l'harmonia celestial, 

s' esbali;aven, volaven units els esperits, 
llavis, galtes cremaven, tremolaven ... 
Corría una anima vers l'altra ... Cel i terra 
flotaven com desfets al voltant dels amants. 

Ell ja no hi és ... debacles, ai, debacles 
els meus sospirs temorosos l'enyoren. 
Ell ja no hi és ... i els plaers de la vida 
se m'esvaeixen en un ai! perdut. 

Entra FRANz. 

FRANZ: Altra vegada aquí, entossudida en les teves imagi-
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nacions? No sé com t'has escapar de l' alegre convit i has
esguerrat la festa als convidats. 

AMALIA: Llastima de festa, una festa tan innocent! Encara
deu ressonar a les teves orelles el cant funerari que va
acompanyar el teu pare a la tomba ... 

FRANZ: És que vols lamentar-te eternament? Deixa repo
sar els morts i fes feli¡;os els vius! He vingut a ...

AMALIA: I quan te n'aniras? 
FRANZ: Déu meu, Amalia, no em miris d'aquesta manera

tan sorruda i orgullosa. Em fas posar trist, Amalia. He
vingut a dir-te ... 

AMALIA: Suposo que hauré de sentir que Franz von Moor
s'ha convertit en l'amo i senyor. 

FRANZ: Sí, tens raó, era aixo, i voldria saber que en pen
ses ... Maximilian ja dorm a la sepultura dels seus avant
passats. Jo sóc l'amo, sí, pero ho voldria ser del tot i de
tot, Amalia ... tu saps el que sempre has estat per a la
nostra família, sempre t'hem tractat com una filia dels
Moor. L'amor del meu pare per tu ha sobreviscut més
enlla de la mort. Espero que no te n' oblidaras mai. 

AMALIA: Mai, mai. Qui podría ser prou irreflexiu per es
borrar-ho de la memoria bevent en un alegre festí? 

FRANZ: L'amor del meu pare l'has de recompensar en els
seus fills, i Karl és mort ... Et sorpren? Et roda el cap? Sí,
certament és una idea tan afalagadora i elevada que pot
fer emmudir fins i tot l'orgull d'una dona. Franz destros
sa a cops de peu les esperances de les més nobles donze
lles. I ara Franz es presenta a oferir a una pobra orfena
desvalguda el seu cor, la seva ma i amb ella tots els seus
tresors, els seus castells i hoscos ... Franz, envejat i temut
de tothom, es declara voluntariament l' esclau d' Amalia ...

AMALIA: Per que no baixa un llamp i talla la llengua vil i
innoble capa¡; de pronunciar una blasfemia semblant?
Has mort el meu estimar, i ara Amalia t'ha de donar el
nom d'espos? Tu ...
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FRANZ: No tanta violencia, respectabilíssima princesa! És
cert que Franz no es presenta davant teu amb posat
amanyagador ... És cert que no ha apres, com el llango
rós pastor de l' Arcadia, a fer que l' eco de les grutes i les
roques li retorni les seves queixes amoroses ... Franz
parla, i si no li responen ... manara. 

AMALIA: Tu manar, bestia immunda? Manar-me a mi? I si
contesten les teves ordres amb una riallada sarcastica? 

FRANZ: No ho faras. Jo tinc encara els mitjans per doble
gar l' orgull de la persona més obstinada .. ; El convent i
els murs! 

AMALIA: Bravo! Magnífic! Així viuré, grades al convent i
als murs, lliure per sempre de la teva mirada de basilisc,
i tindré prou temps per pensar en Karl, per mantenir-me
unida a ell. Benvingut sigui el convent! Que pugin, que
creixin els teus murs al meu voltant! 

FRANZ: Ah, és aixo? Dones vés amb compte. Tu mateixa
m' acabes d' ensenyar la manera de turmentar-te ... Aques
ta deria constant per Karl te l' arrencara del cap la meva
presencia com una fúria de cabells de foc; la imatge hor
ripilant de F ranz la veuras sempre a l' aguait rere la imat
ge del teu amant, com la del gos encantat que jeu sobre
els tresors subterranis ... T' arrossegaré pels cabells a la
capella, i, espasa en ma, t'arrencaré de !'anima el sí con
jugal, assaltaré el teu llit de verge i venceré el teu pudor
orgullós amb un orgull encara més gran. 

AMALIA, donant-li una bufetada: Per comen¡;ar, pren aixo
com a dot!

FRANZ, coleric: Ah, m'ho pagaras deu vegades, i encara deu
vegades més! No la meva esposa ... no tindras aquest ho
nor. . . seras la meva amant i les dones honrades dels
camperols t' assenyalaran amb el dit cada vegada que go
sis posar els peus al carrer. Sí, ja pots petar de dents ...
escopir foc i mort pels ulls ... a mi em diverteix la rabia
d'una dona. Et fa encara més bonica i desitjable. Vine ... ,
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aquesta resistencia fara més bell el meu triomf i les abra, 
�ades arrencades per la for�a assaonaran la meva volup
tuositat. Vine a la cambra ... Cremo de desig ... Ara ma-

. teix has d'estar amb mi. (Se la vol endur.)
AMALIA, llanfant-se-li al col!: Perdona'm, Franz! (Quan el!

va a abrafar-la, ella li pren l' espasa del costat i fa un salt 
enrere.) Ho veus, malvat, el que ara podría fer amb 
tu? ... Sóc una dona, pero una dona frenetica ... Gosa 
posar les teves grapes immundes damunt el meu cos ! ... 
Aquest acer travessara el teu pit infame, i l' esperit del 
meu onde em guiara la ma. (El fa Jora.) Ah, que bé que 
em sento, ara! Puc respirar lliurement ... M'he sentit for
ta com un cavall espurnejant, com la tigressa que empai
ta el lladre que s'ha endut els seus cadells cridant victo
ria ... En un convent, m'ha dit ... Grades per aquest feli� 
descobriment!. .. L'amor contrariat hi trabara un refu
gi ... El convent ... La creu del Redemptor sera el refugi 
de l'amor contrariat. (Va a sortir. Entra HERMANN, tími
dament.) 

HERMANN: Senyoreta Amalia! Senyoreta Amalia! 
AMALIA: Infeli�! Per que em destorbes? 
HERMANN: Haig de descarregar aquest pes de la meva 

anima, abans que sigui llan�ada a l'infern! (Cau de ge
nolls als seus peus.) Perdó! Perdó! Us he ofes greument, 
senyoreta Amalia! 

AMALIA: Al�a't i vés-te'n! No vull saber res. (Vol anar
se'n.) 

HERMANN, retenint-la: No! Quedeu-vos! Per Déu! Per 
Déu omnipotent! Cal que ho sapigueu tot! 

AMALIA: Ni una síHaba més! ... Et perdono ... Vés-te'n en 
pau. (Intenta fugir.)

HERMANN: Escolteu-me! Una sola paraula i la pau torna
ra a ser amb vós. 

AMALIA, que retrocedeix i el mira estranyada: Que dius, 
amic? ... Qui pot, ni al cel ni a la terra, tornar-me la pau°? 
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HERMANN: Una sola paraula dels meus llavis ... Escolteu
me! 

AMALIA, aga/ant-li la mii amb un gest compassiu: Bon 
home ... Una sola paraula dels teus llavis, pot obrir les 
portes de l' eternitat? 

HERMANN, aixecant-se: Karl encara és viu! 
AMALIA, amb un crit: Infeli�! 
HERMANN: És així... I encara una paraula més ... El vos-

tre onde ... 
AMALIA, llanfant-se damunt d' el!: Menteixes! 
HERMANN: El vostre onde ... 
AMALIA: Karl és viu! 
HERMANN: I el vostre onde ... 
AMALIA: Karl és viu? 
HERMANN: I el vostre onde també ... No em trai:u. (Fuig

de pressa.) 
AMALIA, que s'ha estat una estona com petrificada i després,

transportada per una emoció delirant, corre darrere d' el!: 
Karl és viu! 

ESCENA SEGONA 

Contrada vora el Danubi 

Els bandits acampats en una elevació, sota els arbres. 
Els cavalls pasturen pels vessants. 

MOOR; M'haig de quedar aquí a reposar. (Es deixa anar a
terra.) Estic desfet i tinc la llengua com si fos d'espart. 
(ScHWEIZER se'n va sense que el vegi ningú.) Us agrairia 
que m'anéssiu a buscar aigua amb les mans en aquest 
torrent, pero tots esteu mortalment cansats. 
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SCHWARZ: També s'ha acabat el vi deis nostres bots. 
MOOR: Mireu que bé que puja el blat! Els arbres gairebé es 

dobleguen de tanta fruita ... I les vinyes també prome
ten. 

G RIMM: Sera un any de bona collita. 
MOOR: Ho creus així? I amb aixo seria recompensada una 

sola suada? Només una? A més, pot caure de sobte una 
pedregada i arrasar-ho tot. 

SCHWARZ: És ben possible. Pot quedar tot arrasat poques 
hores abans de la collita. 

MOOR: És el que jo deia. Tot perdut. Per que ha de triom
far l'home en allo que el fa igual a la formiga, si fracassa 
en allo que el fa igual als déus? O potser és aquesta la 
frontera del seu destí? 

scHWARZ: No conec aquesta frontera. 
M o o R: Has parlat bé, i encara millor si mai no l'has volgut 

coneixer!. .. Germa ... He vist els homes amb les seves 
preocupacions d' abella i els seus projectes de gegant ... 
els seus plans divins i els seus negocis de ratolí, la seva 
estranya i meravellosa cursa cap a la felicitat: l'un es re
fia del galop del seu cavall ... l'altre del nas del seu ruc ... 
un tercer de les seves propies carnes; aquesta mudable 
lotería de la vida, on n'hi ha tants que s'hi juguen la in
nocencia ... i el seu lloc dins el cel per encertar un núme
ro, i al final resulta que no hi ha premi. És un espectacle, 
germa, que et fa pujar les llagrimes als ulls i alhora et 
pessigolleja el diafragma fins a fer-te trencar de riure. 

SCHWARZ: Quina magnífica posta de sol. 
MOOR, extasiat en la contemplació: Així mor un heroi!. .. 

És digne d'adoració! 
GRIMM: Sembles profundament emocionat. 
MOOR, en/onsant-se el barret sobre els ulls: Hi va haver un 

temps ... Deixeu-me sol, companys. 
SCHWARZ: Moor, Moor! Que dimonis et passa? No veieu 

com muda de color? 
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GRIMM: Per tots els diables! Que li passa? No es troba bé? 
MOOR: Hi va haver un temps que no podia dormir si no 

havia resat les meves oracions. 
GRIMM: T'has tornat boig? Et deixaras guiar pels anys de 

la teva infancia? 
MOOR, posant el cap sobre el pit de GRIMM: Germa, germa! 
GRIMM: Au, vinga, no siguis criatura! 
MOOR: Si ho fos ... si ho pogués tornar a ser! 
GRIMM: Bah, bah! 
SCHWARZ: Anima't, home! Mira aquest paisatge tan pin-

toresc! Aquest vespre tan agradable. 
MOOR: Sí, companys, el món és tan bonic! 
SCHW ARZ: Així, així has de parlar. 
MOOR: Aquesta terra esplendida ... 
GRIMM: Molt bé ... molt bé ... , així m'agrada sentir-te. 
MOOR, tornant-se a tancar en ell mateix: I jo tan lleig en 

aquest món tan ple de bellesa ... un monstre en aquesta 
terra esplendida. 

GRIMM: Déu meu! 
MOOR: La meva innocencia! La meva innocencia! Mireu 

com tot surt a assolellar-se sota els raigs benevols de la pri
mavera ... Per que sóc l'únic que respira l'infem de les de
lícies del cel? Quan tot és tan ple de felicitat, tot tan ager
manar per I' esperit de la pau! Tot el món una sola familia, 
i un pare alla dalt. .. No és el meu pare ... Sóc l'únic rebut-
jat, l'únic expulsar de les files deis purs ... No em corres-
pon el dolc; nom de fill ... ni tindré mai més el tendre es
guard de !'estimada ... mai més, mai més l'abrac;ada d'un 
amic de !'anima. (Es fa enrere amb cólera.) Voltat d' assas
sins ... de xiulets d'escurc;ons ... encadenar al vici amb ca
denes de ferro ... trontollant cap a la tomba de la perdició 
sostenint-me tan sois amb la fragil canya del vici ... Angel 
caigut i udolant entre les flors d' aquest món felic;. 

SCHW ARZ, als altres: És inconcebible! Mai no l'havia vist 
així. 
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M00R, adolorit: Ah, si pogués tornar al ventre de la meva 
mare! Si pogués néixer captaire!. .. No! Ja no vull ... Oh 
cel! Que pogués ser com un d'aquests jornalers! I em 
mataría a treballar fins que la sang em regalimés pels 
polsos ... Poder comprar el plaer d'una única migdia
da ... la benauranc;:a d'una sola llagrima ... 

GRIMM, als altres: Tinguem paciencia! El paroxisme co
menc;:a a baixar. 

M00R: Hi va haver un temps en que les vessava amb tan-
ta facilitar ... Oh, aquells dies de pau! Oh tu, castell del 
meu pare ... verdes valls on somiar-hi! Oh escenes pa-
radisíaques de la meva infancia! No tornareu mai més? 
Mai més no refrescareu amb un murmuri ple de delícia 
el foc que em crema dins el pit? Plora amb mi, natura
lesa! Mai més no tornaran, mai més no refrescaran 
amb un murmuri ple de delícia el foc que em crema 
dins el pit ... Tot ha passat! Passat! No hi ha retorn 
possible! 

ScHWEIZER, amb aigua al barret. 

scHWEIZER: Beu, capita ... Aquí hi ha prou aigua, i fresca 
com el glac;:. 

SCHWARZ: Estas sagnant! Que has fet? 
SCHWEIZER: Calla: una brometa que ha estat a punt de 

costar-me el coll i les dues carnes. Quan baixava pel ta
lús de sorra cap al riu, zas, se'n va tot avall sota meu i jo 
que baixo de cop deu peus i em quedo alla estes .... i 
quan he tornar als meus cinc sentits; veig a la grava una 
aigua claríssima. Ara, ja l'he ballar prou, em die, segur 
que aquesta aigua li agradara al capita. 

M00R, que li torna el barret i s'eixuga la cara: D'altra ban
da ja no se't veuen les cicatrius de les ferides que et van 
fer al front els cavallers de Bohemia ... La teva aigua era 
molt bona ... Aquestes cicatrius et queden molt bé. 
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SCHWEIZER: Bah! Encara hi queda lloc ben.bé per a tren
ta més. 

M00R: Bé, xicots ... Ha estat una tarda calenta ... i només 
hem perdut un home. El meu Roller ha tingut una mort 
bonica. Els seus ossos mereixerien un monument de 
marbre, si no hagués mort per mi. Conformeu-vos amb 
aixo. (S'eixuga els ulls.) Quants homes ha deixat l'ene
mic sobre el terreny? 

SCHWEIZER: Cent-seixanta hússars ... , noranta-tres dra
gons i uns quaranta cac;:adors ... tres-cents en total .. 

M00R: Tres-cents per un! Tots vosaltres teniu drets sobre 
· aquest cap. (Es descobreix el cap.) Alc;:o el meu punyal i

ho juro per la meva anima: mai no us abandonaré.
SCHWEIZER: No juris! No saps si encara tornaras a ser fe

lic;: i te'n penediras.
M00R: Pels ossos del meu Roller! Mai no us abandonaré!

Arriba Kos1NSKY. 

K0SINSKY, per a ell mateix: Voltant per aquests indrets 
diuen que els trobaré ... ei, hola! Que són aquests? Pot
ser són ells ... I si ho fossin ... Ho són, ho són ... Hi par
laré. 

SCHWARZ: Atenció! Qui s'acosta? 
K0SINSKY: Senyors, perdoneu-me. No sé si vaig bé o 

no ... 
M00R: I qui seríem nosaltres, si és que aneu bé? 
K0SINSKY: Uns homes. 
SCHWEIZER: No hem demostrat que ho som, capita? 
K0SINSKY: Jo, el que busco són uns homes que miren la 

mort cara a cara i juguen amb el perill com si fos una 
serp domesticada; uns homes que valoren més la lliber
tat que l'honor i la vida i el simple nom dels quals és sa
ludat amb joia pels pobres i els oprimits, que fan tornar 
covards els més valents i fan empaHidir els tirans. 
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scHWEIZER, al capita: M'agrada aquest subjecte ... Escol
ta, amic ! Acabes de trobar la teva gent. 

K0SINSKY: Així ho cree i així ho espero: sereu aviar els 
meus germans ... Podeu presentar-me, dones, l'home 
que necessito, perque estic buscant el vostre capita, el 
gran comte de Moor. 

SCHWEIZER, allargant-li la ma amb entusiasme: ]ove, aquí 
tenim el costum de dir-nos de tu. 

M00R, acostant-se a ell: També sabeu qui és el capita? 
K0SINSKY: Ets tu ... Amb aquest aspecte ... Qui en busca

ría un altre després de veure't? (El mira llargament.) 
Sempre he desitjat veure l'home d' esguard mortífer as
segut sobre les nünes de Cartago ... Ara ja no ho desitjo. 

SCHWEIZER: És viu com una centella. 
M00R: Que us ha portar fins a mi? 
K0SINSKY: Oh capital El meu destí, que no pot ser més 

cruel. .. He naufragar al mar tempestuós d' aquest món, 
he hagut de veure com les esperances de la meva vida se 
n' anaven a fons, i no m'ha quedar res més que el record 
torturador d' aquesta perdua, que m'hauria tornar boig, 
si no hagués provat d'ofegar-lo amb una altra mena 
d' activitat. 

M00R: Un altre que es queixa de la Divinitat ... Continua ... 
K0SINSKY: Em vaig fer soldat. I també em va perseguir la 

desgracia ... Vaig viatjar a les Índies orientals. El meu 
vaixell es va estavellar contra uns esculls ... tots els met;ts 
projectes fracassats! I finalment he sentit a parlar de tu 
pertot arreu, dels teus incendis i assassinats, així els qua
lifiquen, i he arribar aquí després de fer trenta milles, 
amb la ferma resolució de servir a les teves ordres, si és 
que vols acceptar els meus serveis ... T'ho suplico, digne 
capita, no em rebutgis ! 

SCHWEIZER,/ent un bot: Visea! Visea! Aquest és el nostre 
Roller mil vegades restituir! T ot un criminal per a la nos
tra banda! 
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M00R: Com te dius? 
K0SINSKY: Kosinsky. 
M00R: I tu no saps, Kosinsky, que ets un jove sense seny i 

que et llanees a donar el pas més gran de la teva vida 
com si fossis una noieta esbojarrada? Aquí no jugaras a 
pilota ni a bitlles, com t'imagines. 

K0SINSKY: Sé el que vols dir. Tinc vint-i-quatre anys, pero 
he vist brillar les espases i he sentit xiular les bales al 
meu voltant. 

M00R: Molt bé, jove cavaller! I només has apres a comba
tre per tombar un pobre caminant i robar-li tots els di
ners, o per clavar el punyal al ventre d'una dona agafant-la 
per l'esquena? Vés, vés! T'has escapar de la mainadera 
perque et volia estovar? 

SCHWEIZER: Per tots els diables, capital Que penses? 
Vols fer fora aquest Hercules? No et sembla que és ca
pa<_; de fer fugir amb un tros de cullera el mariscal de Sa
xonia fins més enlla del Ganges? 

M o o R: Com que t'han fallat les teves perites trifulgues, ara 
véns i et vols tornar un bergant, un assassí? L'assassi
nat ... Saps que significa aquesta paraula? Pots dormir 
tranquil després d' escapc;:ar roselles, pero portar una 
mort a l'anima ... 

K0SINSKY: Em responsabilitzo de cada assassinat que 
m'ordenis. 

M00R: Que dius? Tens tanta capacitar? Pretens guanyar
te un home amb adulacions? Com saps que jo no tinc 
malsons i no empal·lidiré quan em trobi al llit de mort? 
Quantes coses has fet fins ara pensant que en tenies la 
responsabilitat? 

K0SINSKY: Certament, molt poques. Pero aquest viatge 
per trobar-te n'és una. 

M00R: El teu preceptor et va fer llegir la historia de Robín 
Hood ... Aquests canalles imprevisors haurien d' anar a 
parar a galeres ... Segur que aquestes histories van escal-
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far la teva imaginació infantil i et van encomanar la boja 
obsessió de ser un gran home ... T' esperona la idea de la 
fama i l'honor? Vols adquirir la immortalitat tornant-te 
un assassí incendiari? Vés amb compte, jove ambiciós! 
No hi ha llorers per als assassins incendiaris! No hi ha 
triomf en els guanys dels bandits ... sinó la maledicció, el 
perill, la mort i la vergonya ... Veus les forques que hi ha 
en aquell turó? 

SPIEGELBERG, passejant-se d'una banda a l'altra, amb dis
gust: Ei, ei, quina bestiesa ! T ot aixo és una bestiesa fas
tigosa i imperdonable! No són maneres de parlar! Jo ho 
he fet tot diferent. 

KOSINSKY: Que pot témer qui no tem la mort? 
MOOR: Bravo! Incomparable! T'has portat bé a l'escola, 

t'has apres a la perfecció el teu Seneca de memoria ... 
Pero, amic, amb aquesta mena de sentencies no en
ganyaras la naturalesa que pateix ni mai podras esmus
sar les fletxes del dolor ... Pensa-t'ho bé, fill meu! (Li 
aga/a la ma.) Pensa ... t'ho aconsello com un pare ... pro
cura coneixer la fondaria de l'abisme abans de llanc;:ar
t'hi a dintre! Si hi ha en aquest món una sola alegria que 
encara puguis atrapar ... pot arribar el moment que ... et 
despertis ... i llavors ... potser ja sera massa tard. Aquí, 
en certa manera, ets fora del cercle de la humanitat ... O 
bé cal que siguis un home superior ... o hauras de ser un 
diable ... Escolta'm, fill meu, una vegada més! Si en un 
lloc o altre, encara brilla per a tu una espuma d'esperan
c;:a, abandona aquesta terrible alianc;:a que només con
dueix a la desesperació, si no és que així ho ha establert 
una saviesa suprema ... Et pots enganyar ... creu-me, 
pots prendre per fortalesa d' esperit allo que, a la llarga, 
no és més que desesperació ... Creu-me, creu-me a mi, i 
fuig de seguida d' aquest lloc. 

KOSINSKY: No, ara sí queja no fugiré. Si no et commouen 
els meus. precs, escolta la historia de la meva desgracia ... 
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i aleshores seras tu mateix qui posaras el punyal a les me
ves mans. Seras tu ... Seieu tots aquí terra i escolteu-me 
atentament! 

MOOR: T'escolto. 
KOSINSKY: Sapigueu, dones, que sóc un noble de Bohe

mia i que, per la mort prematura del meu pare, vaig en
trar en possessió d'una propietat senyorial considerable. 
La contrada era paradisíaca ... perque hi vivia un an
gel. .. una noia adornada amb tots els encisos de la jo
ventut florida i tan pura com la llum del cel. Pero, a qui 
ho conto, tot aixo? Us entra per una orella i us surt per 
l'altra ... Mai no heu estimat ni us han estimat. 

SCHWEIZER: Ei, vés amb compte! El nostre capita ha,en
vermellit com el foc. 

MOOR: Prou ... T'escoltaré un altre dia ... dema, aviat, o ... 
quan hauré vist córrer la sang. 

KOSINSKY: Sang, sang! Dones continua escoltant-me! Et 
die que la sang omplira del tot la teva anima. La noia era 
burgesa de naixement, alemanya ... pero només de veu
re-la es fonien tots els prejudicis de la noblesa. Amb la 
més candorosa modestia va acceptar de la meva ma 
l' anell de casament i al cap de dos dies havia de dur a 
l'altar la meva Amalia. (MooR s'alfa d'un bot.) Enmig 
del somni de la felicitar que m'esperava i entre els prepa
ratius del casament... em citen urgentment a palau. 
M'hi presento. M' ensenyen cartes pretesament escrites 
per mi, plenes de frases que em delataven com a tra'idor. 
Aquella indignitat em fa enrogir. Em prenen l'espasa i 
em tanquen a la presó. Havia perdut tots els meus sen
tits. 

scHWEIZER: I mentrestant... Continua! Aixo fa pudor de 
cremat! 

KOSINSKY: M'hi vaig estar un mes i no sabia com podía 
haver passat. Tenia por per Amalia que, per culpa del 
meu destí, havia de viure una angoixa mortal cada minut 
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que passava. Va apareixer finalment el primer ministre 
de la cort, em felicita en els termes més melosos pel des
cobriment de la meva innocencia, em llegeix l' ordre de 
llibertat, em torna l' espasa. Ara, a volar en triomf cap al 
meu castell i als brac;;os de la meva Amalia ... Ella ha des
aparegut. Em diuen que a mitjanit se l'havien endut nin
gú sabia on, i des d'aleshores no l'havien vist més. Me'n 
vaig com un llamp, volo a la ciutat, faig indagacions a la 
cort ... tots els ulls eren clavats en mi ... ningú no em sa
bia dir res ... A la fi descobreixo que és a palau. La veig 
a través d'una reixa amagada ... Em tira un paper. 

SCHWEIZER: No ho havia dit, jo? 
K0SINSKY: Per tots els diables de l'infern! Alla ho tenia 

escrit amb totes les lletres! L'havien deixat escollir entre 
veure'm morir o ser l'amant del príncep. En la lluita en
tre l'honor i l' amor va decidir sacrificar aquest darrer i jo 
(rient) em vaig salvar. 

SCHWEIZER: l que vas fer? 
K0SINSKY: Vaig saltar com ferit per mil llamps!. .. Sang!, 

va ser el meu primer pensament. Sang ! , va ser també el 
darrer. Amb escuma a la boca, corro cap a casa, trio una 
daga ben esmolada i, ple de fúria, me'n vaig a casa del 
ministre, perque ell ... només ell va ser !'infernal alca
vot... Em devien veure al carrer, perque, quan vaig pu
jar a dalt, totes les cambres eren tancades amb pany i 
clau. Busco, pregunto; em diuen que ha anat a veure el 
príncep. Em poso de dret en camí, pero alla pretenien 
que no en sabien res. Torno enrere, faig saltar les portes, 
el trobo, em disposo a ... pero em salten al damunt per 
sorpresa cinc o sis criats i em prenen la daga. 

SCHWEIZER, picant de peus a terra: I ell no rep ni un cop i 
tu te'n vas de buit. 

K0SINSKY: Vaig ser detingut, acusat, sotmes a un procés 
infamant ... Fixeu-vos-hi bé ... Com a gracia especial, em 
van posar d'una manera ignominiosa a la frontera; els 
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meus béns van passar a mans del ministre, la meva Ama
lia continua entre les urpes del tigre, fent una vida plena 
de tristesa i desolació, mentre que la meva venjanc;;a s'ha 
d' esperar i deixar-se doblegar sota el jou del despotisme. 

SCHWEIZER, que s'alra i esmola la seva espasa:Ja tenim al
guna cosa on calar foc, capital 

M00R, que /ins ara ha estat passejant amb moviments plens 
de violenta agitació, adrerant-se de sobte als bandits: La 
vull veure ... Au, amunt. Recolliu-ho tot ... tu et quedes, 
Kosinsky ... Au, vinga, de pressa! 

BANDITS: On anem? Que hi ha? 
M00R: On anem? Qui pregunta on anem? (Amb vehemen

cia, a ScttwEIZER:) Traidor, em vols retenir? Pero, per 
l' esperanc;;a del cel! ... 

scHWEIZER: Traidor, jo? Vés-te'n a l'infern i et seguiré! 
M00R, abrarant-se-li: Germa! Tu em seguiras ... Ella plora, 

la seva vida és plena de desconsol! Vinga! Rapid! Tots 
cap a Franconia! Hi hem de ser en vuit dies! 

Se'n van. 
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AcTE QUART 
ESCENA PRIMERA 

Zona rural vora el castel! de la Jamília MooR 

Al Jons, el bandit MooR i KosrNSKY. 

M00R: Passa endavant i anuncia'm. Ja saps tot el que has 
de dir? 

K0SINSKY: Sou el comte de Brand, veniu de Mecklen
burg, jo sóc el vostre escuder ... no patiu que sabré inter
pretar el meu paper, adéu-siau! (Se'n va.)

M00R: Et saludo, terra de la meva patria. (Besa el terra.)
Cel de la meva patria! Sol de la meva patria!, i camps i 
turons i rius i hoscos! Us saludo de tot cor! Que dolc;a
ment bufen els aires de les meves muntanyes! Quin goig 
balsamic ve de vosaltres a l'encontre del pobre fugitiu! 
Elisi! Món de poesía! Atura't, Moor! El teu peu avanc;a 
per un temple sagrat. (S'apropa.) Mira, també hi ha el 
niu d' orenetes al pati del castell ... i la porteta del jardí. .. 
i aquest racó de la tanca on tan sovint t'amagaves a es
piar... i alla sota, la pradería on feies d' Alexandre el 
Gran i condu"ies els teus macedonis a la batalla d'Arbe
la, i ben a prop el turonet cobert d'herba on vas fer es
timbar el satrapa persa ... i la teva bandera victoriosa fla
mejant al vent! (Amb alegria.) Els daurats anys 
primaverals de la infancia reviuen dins !'anima del mise
rable ... Vas ser tan felic;, amb un goig tan total, tan sen
se núvols ... I ara ... aquí tens les ru"ines deis teus projec
tes! Per aquí havies de caminar algun día com un home 
gran, imponent, admirat i ben considerat. .. Aquí havies 
de viure per segona vegada la teva vida d'infant en els 
fills saludables d'Amalia ... Aquí! Aquí, idolatrat pel teu 
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poble!. .. Pero l'enemic maligne hi va estar en contra! 
(S'exalta.) Per que hi he vingut, aquí? Perque em passi 
com al presoner a qui el soroll de les cadenes fa esvanir 
els seus somnis de llibertat ... No, torno a la meva mise
ria ... el presoner havia oblidat la llum, pero el somni de 
llibertat va passar per ell com un llampec dins la nit, que 
després va tornar a ser encara més fosca ... Adéu, valls 
de la meva patria! Temps enrere vau veure Karl infant, i 
Karl era un infant feli� ... Ara veieu l'home i la desespe
ració se n'ha apoderar. (Es gira de pressa per allunyar-se, 
pero de sobte s'atura i mira enrere, al castel!, amb dolor.) 
No veure-la ... , ni una sola mirada? ... i només hi haura 
hagut un mur entre Amalia i jo ... No, l'haig de veure ... 
i veure'l a ell ... ni que m'esclafi! (Torna a girar-se.) Pare, 
pare! El teu fill s'acosta ... Lluny de mi, negra sang fu
mejant! Lluny, aquesta mirada huida, tremolosa i terri
ble de la mort! Dóna'm només aquesta hora de lliber
tat ... Amalia, pare! S'acosta el teu Karl! (Va de pressa 
cap al castel!.) Turmenta'm quan despunta el día. No em 
deixis quan vingui la nit ... Turmenta'm amb somnis hor
ribles! Pero no m'enverinis aquesta voluptuositat única. 
(S'atura davant la porta.) Que em passa? Que és aixo, 
Moor? Sigues un home! ... Oh aquest mortal estremi
ment ... Aquest pressentiment terrible ... (Entra al castel!.) 

ESCENA SEGONA 

Galería del castel! 

Entren alhora AMALIA i el bandit MooR. 

AMALIA: I vós confieu que podreu reconeixer el seu retrat 
entre aquestes pintures? 
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MOOR: Oh, ben segur. La seva imatge sempre ha estar viva 
dintre meu. (Va miran! els quadres.) Aquest no l'és. 

AMALIA: Exacte. Aquest va ser el fundador de la dinastía i pri
mer membre de la casa comtal. Va rebre la noblesa de mans 
de Barba-roja, a qui va servir lluitant contra els pirares. 

MOOR, sempre miran! les pintures: Aquest tampoc no ho 
és ... , aquest tampoc ... ni aquell altre ... No és cap 
d'aquests. 

AMALIA: Com? Fixeu-vos-hi millor! Em pensava que el 
coneixíeu ... 

MOOR: No conec millor el meu propi pare! Li falta aquell 
tret de dolcesa als llavis, que el feia recognoscible entre 
mil ... No, no l' és. 

AMALIA: Em sorpren. Fa divuit anys que no el veieu, i en
cara ... 

MOOR, rapidament i ruboritzant-se de sobte: És aquest! 
( Queda com fulmina! per un llamp.) 

AMALIA: Un home excel-lent. 
MOOR, perdut en la seva contemplació: Pare, pare! Perdo

na'm!. .. Sí, un home excel-lent! ... (S'eixuga els ulls.) Un 
home diví! 

AMALIA: Sembla que us interesseu molt per ell. 
MOOR: Oh, un home excel-lent ... i dieu que és mort? 
AMALIA: Mort! Com moren els nostres millors amics. (Li

agafa la ma amb dolcesa.) Comte, no hi ha benauran�a 
sota els astres. 

MOOR: Ben cert, ben cert ... I vós heu hagut de viure ja 
aquesta trista experiencia? Si no teniu ni vint anys ... 

AMALIA: Dones l'he viscuda. Tot viu per tornar a morir 
tristament. Només ens hi interessem, ho aconseguim per 
tornar-ho a perdre amb dolor. 

MOOR: Vós, heu perdut ja alguna cosa? 
AMALIA: Res. Tot. Res ... Continuem, senyor comte? 
M o o R: Tanta pressa teniu? De qui és aquell retrat d' alla, a ma 

dreta? Tinc la impressió que és la imatge de la desgracia. 
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AMALIA: Aquest quadre de !'esquerra és el fill del comte, 
!'actual senyor ... Veniu, veniu! 

M00R: Pero, i aquell de la dreta? 
AMALIA: No voleu anar al jardí? 
M o o R: Pero, i aquell de la dreta? ... Plores, Amalia? (AMA

LIA se'n va de préssa.) M'estima, m'estima! Tot el seu és
ser comenc;ava a sublevar-se i la tra1en les llagrimes que 
li queien galtes avall. M'estima! Oh, miserable, ho has 
merescut? No estic aquí dret com un condemnat davant 
el piló de l' execució? És aquest el sofa on, recolzat vora el 
seu coll, jo nedava en tota mena de delícies? Són aquests 
els salons de la meva casa pairal? (Impressionat per la vi
sió de la imatge del seu pare.) Tu, tu ... flames dels teus 
ulls ... Maledicció, maledicció, reprovació!. .. On sóc? 
Nit davant els meus ulls ... Ira de Déu, jo, jo l'he mort! 
(Se'n va corrents. Entra FRANZ voN MooR.) 

FRANZ, pro/undament cap/icat: Lluny de mi aquesta imat
ge! Fora, indigne covard! De que, de qui tens por? Du
rant les poques hores que el comte es passeja dins els 
murs del castell, em sento com si tingués constantment 
als talons un espía infernal. Em sembla que el conec ! En 
el seu rostre colrat i salvatge hi ha una grandesa que so
vint he vist i que em fa tremolar ... Tampoc Amalia no hi 
és indiferent! No li llanc;a de tant en tant unes mirades 
atrevides, de les ·quals normalment és tan avara amb tot
hom? No he vist potser com ella li deixava anar dins la 
copa de vi un parell de llagri.mes furtives, que després ell 
s'ha empassat d' amagar meu amb tanta avidesa que sem
blava voler-se empassar la copa i tot? Sí, ho he vist a tra
vés del mirall amb aquests ulls. Vigila, Franz! Darrere 
tot plegar hi ha un monstre prenyat de mals averanys. 
(S'atura inquisitiu davant el retrat de KARL.) El seu coll 
llarg com el d'un anee ... els seus ulls negres i flame
jants ... hum, hum! ... Les seves celles espesses, fosques i 
ben marcades. (Amb sobtada exaltació:) Ets tu, oh infern 
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maligne, qui fa néixer en mi aquest pressentiment? És 
Karl! Sí! Ara se'm tornen a fer presents tots els trets del 
seu rostre! És ell! Malgrat la seva disfressa!. .. És ell! 
Mort i condemnació ! ( Camina amunt i avall amb passos 
rapids i violents.) Per aixo he perdut tantes nits? ... Per 
aixo he desplac;at les roques i aplanar els abismes? ... 
Per aixo m'he tornar un rebel contra tots els instints de 
la humanitat, tot perque finalment vingui aquest roda
món inconstant i em vagi desmuntant tot allo que he or
dit amb tant d' artifici? ... Calma! Ara, calma! El que em 
queda per fer és només un joc ... No estic ja enfonsat fins 
a les orelles dins el pecat mortal? Ara seria una bestiesa 
nedar cap enrere quan la riba queda ja tan lluny ... Ara ja 
no cal pensar en un retorn cap enrere .. : Endavant, 
dones! Com un home! (Fa sonar una campaneta.) Que 
convoqui dintre seu l' esperit del seu pare, que jo dels 
morts, me'n ríe ... Daniel, ei, Daniel! Que passa, és que 
també l'han fet girar contra mi? Té un aire tan misteriós. 

Entra DANIEL. 

DANIEL: Que maneu, senyor? 
FRANZ: Res, vés-te'n, omple aquesta copa de vi, pero de 

pressa! (DANIEL se'n va.) Espera't, vell! Ja t'atraparé, cla
varé els meus.ulls en els teus, tan fixament, que veuré 
empal·lidir la teva consciencia a través de la mascara! I la 
mataré! És un matusser qui, deixant la seva obra a mig 
fer, !'abandona i es mira amb els brac;os plegats tot el 
que encara ha de venir. (Entra DANIEL amb el vi.) Posa
la aquí! Mira'm els ulls! Com et flaquegen els genolls! 
Com tremoles! Confessa-ho, vell! Que has fet? 

DANIEL: Res, bon senyor, tan cert com hi ha Déu i tinc 
una anima immortal! 

FRANZ: Beu-te aquest vi! ... Que? Vacil·les? Au, vinga, 
parla! Que hi has tirat, al vi? 
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DANIEL: Que Déu m'ajudi ... Jo? ... Al vi? 
FRANZ: Hi has posat una metzína. Si estas blanc com la 

neu! Confessa, confessa! Qui te l'ha donat? El comte, 
oí? No és el comte qui te l'ha donat? 

DANIEL: El comte? Déu meu, el comte no m'ha donat res. 
FRANZ, engrapant-lo amb /orfa: T' escanyaré fíns que et tor

nis blau, vell mentider! Res? I que maquínaveu tots tres? 
Ell, tu i Amalia? I que murmuraveu sempre junts? Au, 
canta! Quíns secrets, quíns secrets t'ha confiat? 

DANIEL: Ell? Déu sap que no m'ha confiat cap secret. 
FRANZ: Encara ho negaras? Quines intrigues heu tramat 

per desfer-vos de mi? Potser escanyar-me mentre dor
mo? O tallar-me el coll quan em fan la barba? O emmet
zínar-me el vi o la xocolata? Parla! Parla!. .. O enviar
me a l' altre món amb un plat de sopa? Vínga, parla! Ho 
sé tot. 

DANIEL: Que Déu m'abandoni a !'hora del perill, si no us 
die res més que la veritat pura. 

FRANZ: Aquesta vegada et perdono. Pero no és cert que 
t'ha posat díners a la bossa? T' estrenyia la ma amb més 
forc;a del que és costum ... més o menys com se sol fer 
amb un vell conegut ... 

DANIEL: Mai, mai, senyor. 
FRANZ: No t'ha dit, per exemple, que et coneix molt bé ... 

i que tu també l'hauries de coneixer? Que algun dia et 
cauria la bena dels ulls ... i que ... Que hi dius? No t'ho 
ha dit, tot aixo? 

DANIEL: Ni una sola paraula. 
FRANZ: Que unes determínades circumstancies el dete

nien ... Que sovínt cal posar-se una careta per enfrontar
se als enemics ... , que es volia venjar, que es volia venjar 
de la manera més ferotge? 

DANIEL: De tot aixo, ni una síHaba. 
FRANZ: Que dius? Absolutament res? Procura recordar

ho ... Que ell coneixia molt bé el vell senyor. .. que el co-
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neixia perfectament ... Que l' estimava ... amb un amor 
immens ... com estima un fill. 

DANIEL: Sí, recordo haver-li sentit dir alguna cosa semblant. 
FRANZ, de pressa: T'ha dit si era el meu germa? 
DANIEL, sorpres: Que dieu, amo? ... No, no ho ha dit, aixo. 

Pero quan la sen yo reta l' acompanyava per la galería de 
les píntures -jo em trobava justament traient la pols 
dels mares- s'ha aturat davant el retrat del difunt senyor, 
com tocat per un llamp. La senyoreta ha assenyalat el 
retrat i ha dit: «Un home exceHent!» «Sí, un home ex
ceHent!», ha contestat ell tot eixugant-se els ulls. 

FRANZ: Escolta, Daniel! Saps que sempre he estat per a tu 
un bon senyor. T'he alimentat i vestit, i en tota mena de 
feínes, he tíngut en compte la feblesa de la teva edat. 

DANIEL: El bon Déu us ho pagara! I jo us he servit sempre 
amb honradesa. 

FRANZ: Aixo és justament el que volia dir. En tota la teva 
vida, mai no m'has portat la contraria, perque saps molt 
bé que em deus obediencia en tot el que et maní. 

DANIEL: En tot i de bon cor, si no va contra Déu i la meva 
consciencia. 

FRANZ: Aixo són bestieses! No te'n dónes vergonya? Un 
vell com tu, creure en aquests contes de la vora del foc! 
Au, vínga, Daniel, ha estat una idea estúpida! Jo sóc 
l' amo. Sera a mi a qui castigaran Déu i la consciencia, si 
és que hi ha un Déu i una consciencia. 

DANIEL, aj'untant les mans: Que el cel tingui pietat de nos
altres! 

FRANZ: En nom de !'obediencia que em deus ... L'entens 
aquesta paraula? En nom de l' obediencia que em deus, 
t'ordeno que dema el comte no es trobi ja díns el món 
dels vius. 

DANIEL: Déu del cel, ajudeu-me! Per que? 
FRANZ: Per !'obediencia cega que em deus! I me n'hauras 

de respondre. 
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DANIEL: Jo? Ajudeu-me, Santa Mare de Déu! Jo? Que he 
fet de mal, jo, un pobre vell? 

FRANZ: No hi ha gaire temps per pensar-s'ho, el teu destí 
és a les meves mans. Vols acabar de consumir el que et 
queda de vida a la més fonda de les- meves masmorres, 
on la fam t' obligara a escurar els teus propis ossos i la set 
ardent a beure't els teus pro pis orins? ... O bé t' estimes 
més menjar-te en pau el teu pa i tenir una vellesa tran
quil-la? 

DANIEL: Que dieu, senyor? Pau i tranquiHitat ... i ser un 
assassí? 

FRANZ: Contesta la meva pregunta! 
DANIEL: Els meus cabells blancs, els meus cabells blancs! 
FRANZ: Sí o no? 
DANIEL: No! Que Déu tingui pietat de mi! 
FRANZ, a punt d'anar-se'n: Molt bé, la necessitaras. 
DANIEL, que el deté i s'agenolla als seus peus: Pietat, 

senyor, pietat! 
FRANZ: Sí o no? 
DANIEL: Senyor, avui tinc setanta-un anys. He honorat el 

meu pare i la meva mare i, que jo sapiga, en tota la meva 
vida no he fet cap favor per diners; m'he mantingut fidel 
a la meva fe, i he servit honestament la vostra família du
rant quaranta anys. Ara espero un día tranquil i felic;, ah, 
senyor, senyor! (Se li abra;a als genolls amb vehemencia.) 
I vós em voleu robar el meu últim consol a l'hora de la 
mort, voleu que el cuc de la consciencia m'impedeixi re
sar la meva última oració, que em posi a dormir com un 
monstre als ulls de Déu i dels homes? No, no, digne i es
timadíssim, estimadíssim senyor meu, no ho voleu aixo, 
no pot ser que ho vulgueu d'un home de setanta-un 
anys? 

FRANZ: Sí o no? A que treu cap tanta xerrameca? 
DANIEL: Des d'avui, us serviré amb més zel que mai; posa

ré els meus vells ossos al vostre servei com un jornaler: 
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em llevaré més d'hora i em ficaré al Hit més tard ... Ah, i 
us vull incloure a les meves pregaries del matí i el vespre, 
i Déu no rebutjara les pregaries d'un home vell. 

FRANZ: Millar obeir que sacrificar-se. Has sentit dir mai 
que el botxí tremolés abans d' executar un sentencia? 

DANIEL: Sí, sí..., pero escanyar un innocent ... , un ... 
FRANZ: És que potser t'haig de donar comptes de res? La 

destral del botxí, pot preguntar per que ha de caure aquí 
o alla? Pero mira si sóc generós, que t' ofereixo una re
compensa a canvi d' allo que em deus per vassallatge.

DANIEL: Pero jo esperava continuar essent un bon cristia 
sense deixar de complir amb vós els meus deures de vas
sallatge. 

FRANZ: No em repliquis! Mira, et dono tot un día perque 
hi reflexionis! Torna-hi a pensar! La felicitat o la desgra
cia ... , ho sents? Ho entens? La felicitat més gran o la 
maxima desgracia! Si et vull turmentar, puc fer merave
lles. 

DANIEL, després de pensar-hi un moment: Ja ho faré, dema 
ho faré. (Se'n va.) 

FRANZ: La temptació és forta i és evident que aquest no ha 
nascut per ser un martir de la seva fe ... Bon profit, 
dones, senyor comte! Tot sembla indicar que dema al 
vespre celebrareu el vostre apat de condemnat! Tot <le
pen de la manera com es miren les coses, i és un boig el 
qui va contra els seus propis interessos. Al pare, que pot
ser ha begut una ampolla de més, li ve una mena d'ex
citació, i d' aixo, en sortira un home, i ben segur que 
aquest home era l'última cosa en que pensava durant tot 
aquest treball d'Hercules. Ara, jo també sento aquesta 
mateixa excitació ... i el resultat sera la mort d'un home, 
i és segur que en aixo hi ha més intel·ligencia i més inten
cionalitat que no hi va haver en l'acte d'engendrar-lo ... 
L' existencia de la major part dels homes, no depen molt 
sovint de la xafogor d'un migdia de julio!, o de l'atracti-
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va visió d'un llen�ol, o de la posició horitzontal d'una 
bellesa de cuina, o d' apagar un llum? Si la naixen�a de 
l'ésser huma és obra d'un rampell animal, d'un atzar, a 
qui se li acudiría pensar que la negació de la seva naixen
�a té gaire més importancia? Malei:da sigui I' estupidesa
de les nostres dides i mainaderes, que ens corrompen la
imaginació amb contes de por i ens fiquen al cervell, en
cara tendre, imatges horroroses de tribunals i castigs, i
així una involuntaria esgarrifan�a recorre encara els
membres de l'home dominar per una por glacial, obsta
culitza les nostres decisions més atrevides, ferma la nos
tra raó naixent amb les cadenes de l'obscurantisme su
persticiós ... L'assassinat! És com si totes les fúries de
l'infem voletegessin a l'entom d'aquesta paraula ... Pero
si la natura s'ha oblidat de fer un home més ... si no s'ha
lligat el cordó umbilical ... , tota aquesta fantasmagoría
ha desaparegut. Era alguna cosa i ja no és res. No és com
si diguéssim: no era res i no sera res? I així no cal gastar
ni una sola paraula per no res ... L'home surt del llot, es
rebolca una estona en el llot i produeix llot, i fermenta
una vegada i una altra en el llot, fins que a la fi s'encasta
a les soles de les sabates del seu besnét. I aquí s' acaba la
can�ó ... El cicle del llot del destí huma. Així dones ...
bon viatge, germa! La consciencia, aquesta moralista hi
pocondríaca i reumatica, pot treure dels bordells dones
plenes d'arrugues i turmentar vells usurers en el seu
llit de mort... En mi, mai més no trobara audiencia.
(Se'n va.) 
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ESCENA TERCERA 

Una altra cambra del castel! 

El bandit MooR apareix per una banda i DANIEL per
l'altra. 

M00R, impacient: On és la senyoreta? 
DANIEL: Senyor, permeteu a un pobre home que us dema

ni una cosa. 
M00R: Concedida. Que vols? 
DANIEL: No gaire i tot. Tan poc i alhora tant ... Permeteu

me que us besi la ma! 
M00�: No, bon vell, no ho facis! (L'abra�a.) Tu, a qui po-

dria donar el nom de pare. 
DANIEL: La vostra ma! La vostra ma! Us ho prego. 
M00R: No, no ho has de fer. 
DANIEL: Ho haig de fer. (Li a gafa la ma, la mira de pressa i

c�u de genolls davant MooR.) Benvolgut Karl, estimadís
Sim ... 

M00R, que s'espanta, es domina i diu en to distant: Amic 
que dius? No t' entenc. '

DANIEL: Sí, sí, ho podeu negar, dissimular-ho! Molt bé, 
molt bé! Pero vós sereu sempre el meu jove senyor, tan 
bo i tan digne d'afecte!. .. Déu meu! Que un vell com jo 
encara tingui la joia ... Ruc de mi, .com és que des del pri
mer moment no us he ... Déu del cel! Vós heu tomat i el 
vell senyor ja és sota terra, i vós torneu a ser aquí. .. i jo 
era com un ase cec, que no ... (Es dóna cops al cap.) ... que 
des del primer instant no us vaig . .. Pobre de mi! Qui 
s'ho podía imaginar! ... Allo que he pregat a Déu amb 
tante� llagrimes! Jesús! Aquí us tenim altra vegada, en
carn 1 ossos, a la vella cambra! 

M00R: Que vol dir aquest llenguatge? Us ha agafat potser 
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un atac de febre, o voleu assajar amb mi un paper de co
media? 

DANIEL: Au, au, que no esta bé burlar-se així d'un vell ser
vidor ... Aquesta cicatriu! No us en recordeu? ... Déu 
meu! Quina por em vau fer passar ... Jo sempre us havia 
estimat tant ... i no sabeu quin mal em podíeu haver 
fet ... jo us tenia assegut a la falda'. .. no ho recordeu? ... 
alla a la sala rodana ... No és així, fillet? Potser ja ho heu 
oblidat ... i també aquell rellotge de cucut que tant us 
agradava d_'ecoltar ... Penseu-hi, penseu-hi! El cucut es 
va trencar. .. estavellat ... La vella Susel el va fer trossos 
mentre escombrava la sala ... Sí, va anar així, i vós, i vós 

. assegut a la meva falda vau cridar: arri, arri!, i jo vaig 
córrer a buscar-vos el cavall de joguina. Jesús Déu meu! 
Per que jo, ruc de mi, us havia de deixar sol? I quina 
suor d'angúnia em pujava per }'espinada ... quan alla 
fora sento els vostres crits ... entro d'un salt, i la sang 
corría i vós jeieu a terra i us havíeu ... Santa Mare de 
Déu!. .. Com si tingués glac; al clatell ... Pero són coses 
que poden passar amb les criatures quan els perds de 
vista un sol instant. Déu meu! Si se us hagués ficat a l'ull, 
pero va ser la ma, encara que la dreta. En tots els dies de 
la meva vida, em vaig dir, no deixaré que arribi a les 

. mans de cap criatura un ganivet, o unes tisores, o res que 
punxi ... , em vaig dir ... Sort que el senyor i la senyora 
havien sortit de viatge ... Sí, sí, aixo em sera una adver-
tencia per a tots els dies de la meva vida, em vaig dir ... 
Ai, Senyor Déu_meu! Hauria hagut d'abandonar el ser
vei, si hagués ... Que el Déu del cel us ho perdoni... di
moni de criatura ... Pero gracies a Déu us van curar bé, i 
només us n'ha quedat aquesta cicatriu! 

MOOR, que durant tota l' estona ha estat lliurat a profundes 
reflexions: No entenc ni una paraula de tot aixo que 
dius. 

DANIEL: No, oi? Allo sí que eren bons temps! Quantes 
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pastes, bescuits o ametllats us havia fet passar d'amagat, 
sempre vau ser el meu preferit. I no us recordeu d' allo 
que em vau dir alla baix a l' estable, quan us vaig fer pu
jar al cavall bai del vell senyor i us vaig deixar córrer 
pels prats? Daniel, em vau dir, espera que jo sigui un gran 
home. Daniel, tu seras el meu administrador i aniras en 
cotxe al meu costa t ... Sí, vaig respondre rient, i si Déu 
ens dóna vida i salut i vós no us avergonyiu d'un home 
vell, vaig dir, us demanaria que em cedíssiu la caseta del 
poble que ja fa temps que és huida. Hi ficaria una vinte
na de bótes de vi i, a les meves velleses, hi faria de taver
ner. .. Sí, sí, rieu, rieu, jove senyor ... Oi que, a vós, tot 
aixo us ha fugít del cap? Aquest vell, ja no el volen co
neixer, i és tractat amb indiferencia, com si fos un es-
trany ... Pero vós, senyor, sou el meu amo estimat ... Pot-
ser sí que heu estat una mica massa disbauxat ... no us 
ho prengueu malament! ... És el que sol passar amb la 
sang jove ... al final, tot pot acabar bé. 

MOOR, tirant-se-li al col!: Sí, Daniel! No vull amagar-t'ho 
per més temps! Sóc el teu Karl, el Karl que havies per
dut! Que fa la meva Amalia? 

DANIEL, posant-se a plorar: Que jo, un vell pecador, tingui 
encara el goig! ... I el difunt senyor que va plorar inútil
ment ... Ara, aquest cap blanc, aquests· ossos ressecs, ja 
poden baixar a la tomba amb alegria! El meu amo i 
senyor és viu: l'han vist els meus ulls! 

MOOR: I complira allo que va prometre ... Pren aixo, vell 
honrat, per les curses amb el cavall bai de l' estable. (U/a 
aga/ar una bossa plena.) No m'he oblídat del vell Daniel. 

DANIEL: Com? Que feu? És massa! Us heu equivocat. · 
MOOR: No, no m'he equivocat, Daniel! tDANIEL se li vol 

llanrar als peus.) Aixeca' t i <ligue' m que fa la meva Amalía. 
DANIEL: És una gracia de Déu, una gracia de Déu! Ai, 

Senyor, la vostra Amalía no ho suportara. Es morira 
d'alegria! 
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M00R: No m'ha oblidat? 
DANIEL: Oblidar-vos? Quines coses de dir: oblidar-vos, a 

vós? Ah, havíeu de ser aquí, havíeu de veure coro es 
comportava quan li va arribar la notícia que éreu mort. 
Així ho va fer córrer el senyor. 

M00R: Que dius? El meu germa ... 
DANIEL: Sí, el vostre germa, el meu senyor,.el vostre ger

ma ... Us explicaré més coses en un altre moment, quan 
sera l'hora... I amb quina fermesa li parava els peus 
quan ell, cada día de Déu, li feia proposicions i pretenia 
fer-la la seva esposa. Oh, hi haig d'anar, haig d'anar a 
donar-li la bona notícia. 

M00R: Atura't! Atura't! No ho ha de saber ... no ho ha de 
saber ningú, tampoc el meu germa ... 

DANIEL: El vostre germa? No, no, de cap manera! Que no 
ho sapiga! Ell no! Encara que potser ja sap més coses de 
les que hauria de saber ... Oh, us die que hi ha mala gent, 
mals germans, mals senyors ... pero jo no voldria, ni per 
tot l'or del meu senyor, ser un mal servent ... El meu 
senyor us creia mort. 

M00R: Que remugues? 
DANIEL, en veu més baixa: La veritat és que quan algú res

suscita d'una manera tan inesperada ... El vostre germa 
era l'únic hereu del difunt senyor ... 

M00R: Vell ... que murmures entre dents, coro si a la llen
gua hi tinguessis un secret monstruós que no volgués 
sortir, pero que hauria de sortir? Parla més dar! 

DANIEL: Pero prefereixo que la faro em faci escurar els 
meus propis ossos i la set em faci beure els meus propis 
orins, abans que guanyar-me el benestar amb un assassi
nat. (Se' n va de pressa.) 

M00R, esclatant després d'una tremenda pausa: Enganyat, 
enganyat! És coro un llamp que em travessa l'anima! ... 
Intrigues canallesques! Cel i infern! No eres tu, pare! 
Assassí, bandit per culpa d'unes intrigues canallesques! 
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Denigrat per ell! Les meves cartes falsificades, intercep
tades ... , el seu cor ple d'amor ... Oh, quin monstre d'es
tupidesa he estat .. . ple d'amor el seu cor patern ... No
més m'hauria costat caure als seus peus ... No m'hauria 
costat sinó una sola llagrima ... Oh estúpid, estúpid, es
túpid de mi! (Es llanr;a d'una revolada contra la paret.) 
Hauria pogut ser feli<; ... Oh infamia, infamia! D'una 
manera infame m'han arrabassat, m'han robat tot el goig 
de la meva vida. ( Corre en/urit d' una banda a l' altra.) As
sassí, bandit per culpa d'unes intrigues canallesques! ... 
Ell no estava indignat contra mi! Al seu cor no hi havia 
ni la més mínima intenció de maleir-me ... Oh, malvat! 
Malvat inconcebible, hipocrita, execrable! 

Entra KosINSKY. 

K0SINSKY: Ei, capita, on t'has ficat? Que passa? Veig que 
et vols quedar aquí encara més temps. 

M00R: Amunt! Ensella els cavalls! Abans que es pongui el 
sol hem de travessar la frontera! 

K0SINSKY: Estas de broma! 
M00R, en to imperatiu: De pressa, de pressa! Fora dubtes 

i deixar-ho estar tot. I que no et vegi ningú. (KosrNSKY 
se'n va.) Pujo d'aquests murs. El més lleu retard podría 
fer esclatar la meva calera, i ell és fill del meu pare ... 
Germa, germa! Has fet de mi !'home més miserable 
d' aquest món. Jo mai no t'he ofes, no m'has tractar coro 
un germa ... Recull en pau els fruits del teu crim. La 
meva presencia no amargara més el teu plaer ... Pero és 
ben cert que no m'has tractar coro un germa. Que la fos
cor apagui per sempre la meva existencia i que la mort 
no la faci remoure ! 

Entra KosINSKY. 
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K0SINSKY: Els cavalls són ensellats. Podeu muntar-los 
quan vulgueu. 

M00R: Calma't, calma't! Per que tantes presses! Me 
n'haig d'anar sense tornar-la a veure? 

K0SINSKY: Si vols, desensello ara mateix; m'havies dit 
que m'afanyés. 

M00R: Una última vegada! Un últim adéu! Haig d'esgotar 
fins al fons el verí d'aquesta benauran�a, i després ... Es
pera, Kosinsky! Només deu minuts ... alla darrere, al 
pati del castell ... i després fugirem ben de pressa. 

ESCENA QUARTA 

Aljardí 

AMALIA: «Plores, Amalia?» ... I m'ho va dir amb una veu, 
amb una veu ... Era com si el temps es rejovenís ... amb 
la seva veu clarejaven de nou les primaveres de l' amor de 
que vam gaudir! El rossinyol refilava com abans ... Com 
abans escampaven les flors el seu perfum ... I jo, embria-
gada de delit, em repenjava al seu coll ... Ah, cor fals i 
deslleial! Com excusaras el teu perjuri? No, no, lluny de 
la meva anima, imatge animal! Jo no he trencat el meu 
jurament, oh tu, el meu únic estimat! Lluny de la meva 
anima desitjos trai:dors i infidels! Al cor on regna el meu 
Karl, no hi pot habitar capfill de la terra ... Pero per que 
la meva anima, una i altra vegada, contra la seva volun
tat, es gira cap aquest estranger? No el veig íntimament 
lligat a la imatge del meu únic estimar? No és l'etern 
company del meu únic estimat? «Plores, Amalia?» Ah ... 
Vull fugir-ne ... fugir-ne ... Els meus ulls no han de veu
re mai més aquest estrany ... (El bandit MooR obre la 
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porta del }ardí. AMALIA té un esglai.) Escolta! ... Escol
ta! ... No ha grinyolat la porta? (S'adona de la presencia 
de KARL i s'al;a.) Ell? ... On? ... Com? ... Estic co� si 
m'hagués lligat a la terra i no puc fugir ... Déu del cel, no 
em deixis!. .. No, tu no m'arrencaras el meu Karl! Dins 
la meva anima no hi ha lloc per a dues divinitats, i jo sóc 
una dona mortal! (Es treu el retrat de KARL.) Tu, Karl 
meu, sigues el meu geni protector contra aquest estran
ger, contra aquest pertorbador del meu amor! Mirar-te 
a tu, només a tu, contínuament ... i prou mirades impies 
a aquest altre. (Seu en silenci ... amb els ulls clavats al re
trat.) 

M00R: Vós aquí,·senyoreta? ... I trista? ... I una llagrima en 
aquest retrat? (AMALIA no li contesta.) I qui és l'afortu
nat per qui els ulls d'un angel es cobreixen de perles? 
Puc veure jo també el qui mereix una gloria tan alta? 

AMALIA: No, sí, no! 
MOoR,/ent-se enrere: Ah ... Se la mereix, ell, aquesta idola-

tría? 
AMALIA: Si l'haguéssiu conegut! 
M00R: L'hauria envejat. 
AMALIA: Adorar, voleu dir. 
M00R: Ah! 
AMALIA: Oh, l'hauríeu estimar tant ... Hi havia tantes co-

ses ... tan tes coses en les seves faccions ... en els seus 
ulls ... en el to de la seva veu ... que s'assemblaven a 
vós ... tantes coses que estimo ... (MooR abaixa els ulls.) 
Aquí on sou ara, s'hi va estar ell mil vegades ... i amb ell 
la que, quan era al seu costar, s'oblidava del cel i la ter
ra ... Aquí els seus ulls recorrien la natura que resplendia 
al seu voltant ... i semblava sentir aquesta mirada com el 
millar dels premis i tornar-se més bella amb la com
plaen�a d'ell, que era la seva obra mestra ... Aquí, amb la 
seva música celestial, captivava els rossinyols ... Aquí, 
vora aquest roser, collia roses, i les collia per a mi. .. 
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Aquí, aquí recolzava el cap sobre el meu coll, la seva 
boca cremava en contacte amb la meva i les flors morien 
de bon grat sota els peus dels amants ... 

M00R: Ell ja no hi és? 
AMALIA: Navega per mars tempestuosos... L'amor 

d'Amalia navega amb.ell ... camina per deserts de sorra 
inexplorats ... L'amor d'Amalia fa verdejar la sorra sota 
els seus peus i florir la mala herba ... El migdia recrema 
el seu cap descobert, la neu del nord li gla�a els peus, la 
calamarsa li cau galtes avall, i l' amor d' Amalia el bressa 
enmig de les tempestes ... Mars i muntanyes i horitzons 
entre els amants ... pero les animes s' escapen de la presó 
polsosa i es troben al paradís de l'amor ... Sembleu trist, 
senyor comte ... 

M00R: Les paraules d'amor fan reviure també el meu 
amor. 

AMALIA, empal-lidint: Que dieu? N'estimeu alguna al
tra? ... Pobra de mi, que és el que acabo de dir? 

M00R: Em creia mort i es va mantenir fidel a aquell que 
suposava desaparegut ... Va saber que jo era viu i em va 
oferir la corona d'una santa. Sap que camino errant per 
deserts i que em remoc dins la miseria, i el seu amor em 
segueix pels deserts i la miseria. Es diu Amalia, com vós, 
senyoreta. 

AMALIA: Com envejo la vostra Amalia! 
M00R: Oh, és una noia malaurada. Estima un home que 

esta perdut, i mai, mai no en tindra cap recompensa. 
AMALIA: No, el cel la recompensara. No dieu que hi ha un 

món millor, on els tris tos s' alegraran i els amants es reco
neixaran? 

M00R: Sí, un món on cauen tots els vels i on l'amor es re
trobara amb espant; el seu nom és eternitat ... La meva 
Amalia és una noia malaurada. 

AMALIA: Malaurada, i l'estimeu? 
M00R: Malaurada, perque m'estima! I si jo fos un assassí? 
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I si el vostre estímat, senyoreta, hagués de pagar un crim 
per cada besada? Pobre Amalia! És una noia malaurada. 

AMALIA, amb un salt dejoia: Ah, fins a quin punt em sen
to una noia feli�! El meu únic amant és un reflex de la 
Divinitat, i la Divinitat és gracia i misericordia! Ell no 
podia veure sofrir ni una mosca ... La seva anima és tan 
lluny de qualsevol pensament sagnant, com el migdia de 
la nit. (MooR s' aparta rapidament per amagar-se rere un 
arbust, i mira la contrada fixament. AMAf.IA canta acom
panyant-se amb el llaüt.) 

Oh, Hector, vols fugir de mi per sempre, 
quan el ferro homicida dels Eacides 
du a Patrocle un terrible sacrifici? 
Qui ensenyara en endavant als teus fills 
de tirar llanees i d'honorar els déus 
quan les aigües del Xantos et devorin? 

M00R, prenent el llaüt en silenci i cantant: 

Vés-me a buscar la mortífera llan�a, 
muller estimada, í deixa que me'n vagi 
a la dansa salvatge de la guerra. 

Llenfa el llaüt i fuig. 
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EscENA CINQUENA 

Un base proper. Nit 
Al centre, una vella torre arruinada 

Els bandits, ajaguts per terra. 

ELS BANDITS, cantan!: 
Beure, robar i esbatussar-se, 
és així com ens distraiem, 
i si dema ens han de penjar, 
gaudim avui tant com puguem. 

SPIEGELBERG: 

Volem portar una vida lliure, 
no privar-nos de cap plaer. 
De nit, el hose ens fa d'hostal. 
Avancem entre el torb i el vent, 
la lluna és el nostre sol 
i Mercuri és el nostre home, 
que coneix l' ofici pro u bé. 

RAZMANN: 

Avui dinem a cal mossen, 
dema que pagui el masover. 
T ota la resta la deixem 
tranquil·lament en mans de Déu. 

SCHWEIZER: 

I després que amb suc de raün 
la gola ens hem ben remullat, 
ens omplim de fon;:a i coratge 
per pactar amb el negre company 
que fa cremar el foc de l'infern. 

SPIEGELBERG: 

Els crits dels pares colpejats, 
els planys d' angoixa de les mares, 
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TOTS: 

les tristes queixes de les núvies 
són un goig per la nostra orella. 
Quan sota la destral tremolen 
bramant com bous, caient com mosques, 
com tot aixo ens fa brillar els ulls 
i afalaga els nostres sentits ! 

I quan arribi la nostra hora 
(que s'ho endugui tot el botxí!), 
haurem tingut la nostra paga, 
amb les soles ben engreixades 
i un bon glopet, per fer camí, 
de l'exquisit fill de les vinyes, 
i vinga, amunt, tris-tras, tris-tras, 
com si ens posséssim a volar. 

SCHWEIZER: Es fa de nit, i el capita encara no ha arribat! 
RAZMANN: I ens va prometre que tornaría a les vuit en 

punt. 
SCHWEIZER: Si li hagués passat alguna desgracia! Com

panys, ho encendríem tot i no deixaríem amb vida ni les 
criatures de pit. 

SPIEGELBERG, enduent-se RAzMANN a part: Una paraula, 
Razmann. 

SCHWARZ, a GRIMM: No hauríem de posar gent a l'aguait? 
GRIMM: Tu deixa'l fer, el capital Segur que ens dura un 

botí que ens fara avergonyir a tots. 
SCHWEIZER: T'enganyes, per tots els diables! No se'n va 

anar com qui porta de cap alguna acció. Has oblidat el 
que ens va dir quan ens condui:a per aquest bruguerar? 
«Qui robi ni que sigui una pastanaga d' aquests camps, 
hi deixara la pell, tan cert com em die Moor» ... No po
dem robar. 

RAZMANN, en veu baixa, a SPIEGELBERG: On vols anar a 
parar? ... Parla més clarament. 

SPIEGELBERG: Pst! Pst! No sé quin concepte tenim tu i jo 
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de la llibertat perque ens deixem enganxar a un carro 
com un parell de bous i a sobre ens omplim la boca amb 
discursets sobre la independencia ... No m'agrada. 

SCHWEIZER, a GRIMM: Quina en deu dur de cap aquest 
al-lucinat? 

RAZMANN, en veu baixa, a SPIEGELBERG: Parles del capita? 
SPIEGELBERG: Pst! Calla, que té orelles pertot arreu ... 

Capita, dius? Qui l'ha fet capita de tots nosaltres? No ha 
estat ell mateix qui ha usurpat aquest títol, que de dret 
em corresponia a mi? Com? Ens hem de jugar la vida ... 
aguantar tots els canvis d'humor del destí, perque al fi
nal, encara amb sort, puguem dir que som els servents 
d'un esclau? ... Servents, quan podríem ser prínceps! ... 
Per Déu, Razmann! No m'ha agradat mai, aixo. 

scHWEIZER, als altres: Sí. .. tu ets per a mi el veritable he
roi que fóra capac; d' esclafar les granotes a cops de pe
dra ... Només el soroll del nas quan es moca et faria 
arrencar a córrer. 

SPIEGELBERG, a RAzMANN: Sí... i ja fa anys que hi dono 
voltes; aixo ha de canviar. Razmann ... si ets tal com jo 
t'he considerat sempre ... Razmann! El trobeu a faltar, ja 
el doneu per mig perdut ... Razmann, em fa la impressió 
que ha arribat l'hora del seu final ... Que hi dius? No et 
pugen les sangs a la cara quan toca la campana de la lli
bertat? No tens prou coratge per entendre una insinua
ció audac;? 

RAZMANN: Ah, Satanas! En quin embolic vols ficar la 
meva anima? 

SPIEGELBERG: La tinc ben agafada? ... Bé, segueix-me. He 
observat per on s'esquitllava ... Vine! Dues pistoles po-
ques vegades fallen ... i després ... Serem nosaltres els pri-
mers que escanyarem les criatures de pit. (Vol endur-se'l.) 

scHWEIZER, en/urit treu el seu punyal: Ah, bestia! Ara 
mateix em recordes els hoscos de Bohemia! No vas ser 
tu el covard que es va posar a tremolar com una fulla 
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quan van cridar: «Que ve l'enemic!»? Allo em va fer re
negar amb tota l'anima ... Vés-te'n al diable, assassí! (El 
mata d'una punyalada.) 

BANDITS, amb gran agitació: Que el mata, que el mata! 
Schweizer ... Spiegelberg ... Separeu-los ... 

SCHWEIZER, llenfant-li el punyal al damunt: Ja ho tens! ... 
Rebenta ... Tranquils, companys! Continueu fent la vos
tra ... Aquesta bestia sempre ha mirat amb odi el ca pita i 
no té ni una sola cicatriu a la pell ... Ah, el malnat! Vol 
acabar amb la gent per l'esquena! Assassinar homes per 
l'esquena! Tanta suor ens ha baixat cara avall perque 
després ens facin deixar aquest món com uns gossos co
vards? Bestia! Hem acampat vora el foc i el fum per anar 
a parar al clot com rates? 

GRIMM: Pero per tots els diables, company ... Que teníeu 
l'un contra l' altre? El ca pita es posara furiós. 

scHWEIZER: Aixo, deixeu-m'ho per a mi ... I tu, infame (a 
RAzMANN:), tu eres el seu amic, sí! Aparta't de la meva 
vista. . . El Schufterle va fer igual que tu, i per aixo ara 
esta penjat alla a Suissa, tal com el capita li va pronosti
car ... 

Se sent un tret. 

SCHWARZ, alfant-se: Escolteu! Un tret de pistola! (Se'n 
sent un altre.) Ei! El capita! 

GRIMM: Paciencia! Ha de disparar per tercera vegada. 

Se sent un tercer tret. 

SCHWARZ: És ell! És ell! Tu, salva't, Schweizer ... Dei
xa'ns contestar. 

Disparen. Entren MooR i Kos1NSKY. 
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scHWEIZER, anant-los a l'encontre: Benvingut, capita ... 
He estar una mica imprudent d'ern;:a que ets fora. (El

condueix vora el caddver.) Fes de jutge entre jo i aquest 
home ... Valía assassinar-te per l'esquena. 

BANDITS, sorpresas: Ell? Al capita? 
M00R, mirant-lo pensatiu i després esclatant amb vehe

mencia: Oh dit incomprensible de la Nemesi venga
dora! ... No era aquest qui em feia sentir el cant de les 
sirenes? ... Consagra aquest punyal a la sinistra venjado
ra! ... No has estat tu qui ha fet aixo, Schweizer. 

scHWEIZER: Déu sap que sí que ho he fer, i el diable sap 
que no és el pitjor que he fer en la meva vida. (Se'n va 
disgustat.) 

M00R, reflexionant: Ja ho entenc . .. Hi ha la ma del cel. .. 
ho entenc ... les branques cauen del tronc ... i arriba la 
meva tardar ... Traieu-me aixo del davant! (S'emporten 
el caddver de SPIEGELBERG.) 

GRIMM: Capita, dóna'ns la consigna ... , i les ordres per 
dema. 

M00R: «Hercules agonitzant» és avui la consigna ... 
Aviat ... aviat tot s'haura consumar ... Doneu-me aquest 
llaüt. D'ern;:a que he estat alla, m'he perdut a mi ma
teix ... El meu llaüt, us dic ... Vull recuperar les meves 
forces amb una canc;ó ... deixeu-me. 

BANDITS: És mitjanÍt, capÍta. 
M00R: Només eren les llagrimes d'una funció de teatre ... 

Vull escoltar el cant dels romans perque el meu geni 
adormir es torni a despertar ... El meu llaüt ... Mitjanit, 
dieu? 

scHWARZ: Aviat ja haura passat. La son pesa com plom 
damunt nostre. Fa tres dies que no hem aclucat els ulls. 

M00R: També baixa el son balsamic sobre els ulls dels ber
gants? Per que, en canvi, fuig de mi? Mai no he estat un 
covard ni un miserable ... Poseu-vos a dormir ... Dema, 
en fer-se de día, seguirem el nostre camí. 
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BANDITS: Bona nit, capita. (S'ajeuen per terra i es van 
adormint.) 

Silenci pro/und. 

M00R, aga/ant el llaüt i cantan!: 

BRUTUS 
Oh, benvinguts, camps plens de pau. 
Acolliu l'últim dels romans! 
Des de Filipos, on rugía la batalla cruel, 
em du la meva cursa aclaparada pel dolor. 
Cassi, on ets? S'ha perdut Roma! 
Estrangular el meu exercit fraternal, 
trabo refugi a les portes de la mort! 
Per a Brutus el món ja no existeix! 

CESAR 
Qui, amb els passos de qui mai no ha estat venc;ut, 
s'apropa descendint d'aquell pendís rocós? 
Ah! Si els meus ulls no m'enganyen, 
són aquestes les passes d'un roma. 
Fill del Tíber. .. D'on et porta el teu viatge? 
Encara hi és la ciutat dels set turons? 
Sovint he plorat per aquesta orfena 
ara que sense un Cesar ha de viure. 

BRUTUS 
Ah, tu, amb les teves vint-i-tres ferides! 
Qui t'ha cridat, oh mort, a la llum? 
Torna amb temor dins !'abisme de l'Orc, 
tu que amb tant d'orgull plores! No cantis victoria! 
Damunt l' altar de ferro de Filipos 
fumeja l'última víctima sagnant de la llibertat; 
Roma bleixa agonitzant sobre el baiard de Brutus, 

139 



Brutus va cap a Minos ... Tu, torna arrossegant-te 
a submergír-te a les teves onades! 

CESAR 

Oh, un cop mortal de l'espasa de Brutus! 
Tu també ... Brutus ... tu? 
Fill meu ... Era el teu pare ... fill ... T ota la terra 
hauria estat la teva herencia! Vés-te'n ... 
Has arribat a ser el més gran dels romans, 
perque has enfonsat l' acer al cor del pare. 
Vés, í udola davant aquells portals: 
Brutus ha arríbat a ser el més gran dels romans, 
perque ha enfonsat l' acer al cor del pare, 
vés ... ara ja saps que em retenía encara 
a la ribera del Leteu ... 
Negre barquer, abandona la costa! 

BRUTUS 

Atura't, pare! Sota la capa del sol 
no he conegut sinó un home 
que ígualés el gran Cesar; 
a aquest tu vas donar-lí el nom de fill. 
Només un Cesar podía perdre Roma. 
Només a Brutus Cesar no gosava resistir-se. 
Brutus no vol ser hereu de la tiranía: 
On viu un Brutus, ha de morir Cesar. 
Vés-te'n tu per !'esquerra í deíxa que jo vagí per la dreta. 

Deixa el llaüt i camina, pensarás, d' una banda a l' altra. 

Qui em sera fiador? ... Tot és tan fose ... Confusos la-
berínts ... Cap sortída ... Cap estel que em guñ ... Sí tot 
s'acabés amb l'últím sospír ... Com un banal espectacle 
de titelles ... Pero, per que aquesta fam ardent de felíci
tat? Per que aquest ideal d'una perfecció inassolíble, 
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aquest treure a llum uns projectes irrealítzables? Si la 
simple pressíó d'aquest miserable instrument (s'acosta la_
pistola a la cara) fa que síguin iguals el savi í el foil, el co
vard i el valent, el noble i el bergant? Si hi ha una harmo
nía tan divina en la naturalesa inanimada, per que hi ha 
d'haver aquesta dissonancia en els éssers proveits de 
raó? ... No, no, hi ha alguna cosa més, perque jo encara 
no he estat felíc;. Creieu que tremolaré, ombres dels qui 
he assassinat? No, no tremolaré ... Els vostres esporu
guits gemecs de mort, la vostra negra fac; d' estrangulats, 
les vostres ferídes horríblement obertes, no són sinó les 
anelles d'una cadena infrangible del destí i depenen fi
nalment dels meus dies de festa, dels canvis d'humor de 
les meves dides i els meus preceptors, del temperament 
del meu pare, de la sang de la meva mare ... (Amb un cal
/red d'horror.) Per que el meu PeriHus ha fet de mi un 
toro perque la humanitat es rosteixi dins el meu ventre 
incandescent? (Es posa la pistola a la templa.) Temps i 
eternitat ... encadenats l'un a l'altre per un únic mo
ment! ... Clau horrible que tanca rere meu la presó de la 
vida i obre davant meu l'estatge de la nit eterna ... di-. 
gues ... oh, digues ... on ... on em portaras? ... País es
trany que mai cap nau no ha descobert ... Mira la huma
nitat paralítzada per aquesta visió; la tensió de les coses 
finites cedeix i la imaginació, aquest mico entremalíat 
dels nostres sentits, es burla de la nostra credulítat amb 
fantasmes estranys ... No, no, un home no ha d'ensope
gar ... Sigues com vulguis, més enlla innominat ... si a mi 
em continua sent fidel aquest meu jo ... sigues com vul
guis, si jo m'emporto a l'altra banda a mi mateix ... Les 
coses externes són només l' aparenc;a que dóna a l'home 
una ma de pintura ... Jo sóc el meu cel i el meu infern. 

Si em deixessis algun món qualsevol, reduit a cen
dres, desterrat de la teva vista, on el desert etern i la nit 
solitaria fossin les meves úniques perspectives ... pobla-
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ria aleshores l'erm silenciós amb les meves fantasies i tin
dria tota l' eternitat per analitzar la confusa imatge de la 
miseria universal ... O potser, a través de renovades 
transformacions i nous escenaris de la miseria em vols 
conduir pas a pas a la destrucció? No puc tren�ar els fils 
de la vida que m'han teixit al més enlla amb tanta facili
tat com aquest? Pots reduir-me al no-res ... pero aques
ta llibertat no me la pots prendre. (Carrega la pistola.
S'atura de sobte.) I haig de morir per por d'una vida ple
na de turments? Haig de concedir a la miseria el triomf 
damunt meu? ... No! Vull suportar-la. (Llenqa la pisto
la.) Que el dolor cedeixi davant el meu orgull! Vull arri
bar al final! 

Es fa cada vegada més fose. 

HERMANN, que arriba pe! base: Escolta! Escolta! L'oliba 
llan¡;a el seu udol sinistre! ... Toquen les dotze alla baix 
al poble ... Bé, bé, el crim dorm ... En aquest lloc desolat 
no hi ha espíes. (S'acosta a la torre i truca.) Puja, infelir; 

habitant de la torre! Tens el menjar a punt. 
M00R, retrocedint en silenci: Que significa aixo? 
UNA VEU, des de la torre: Qui truca? Ei! Ets tu, Hermann, 

el meu corb? 
HERMANN: Sí, sóc Hermann, el teu corb. Puja fins a la rei

xa i menja. (Crits de mussols.) Els teus companys de son 
tenen una terrible manera de cantar, vell ... T'agrada? 

LA VEU: Tenia molta gana. Gracies a tu, missatger deis 
corbs, per dur aquest pa al desert! I com li va a la meva 
criatura estimada, Hermann? 

HERMANN: Silenci! Escolta! Se sent un soroll com si algú 
ronqués! No sents res? 

vEu: Com? Sents alguna cosa? 
HERMANN: Sento udolar el vent entre les esdetxes de la 

torre ... Una música nocturna per fer-te petar de dents i 
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tornar-te les ungles blaves ... escolta, altra vegada ... Es 
com si algú ronqués ... Tens companyia, vell! Uh, uh, uh! 

v E u: V eus alguna cosa? 
HERMANN: Adéu ... adéu ... aquest lloc és macabre ... tor

na al teu forat. Alla dalt hi ha el teu benefactor, el teu 
venjador ... , malei't fill! (Va a sortir.)

M00R, avanqant horroritzat: Alto! 
HERMANN, cridant: Pobre de mi! 
M00R: Alto, et die! 
HERMANN: Ai, ai, ai! Ara tot s'ha descobert! 
M00R: Atura't! Parla! Qui ets? Que hi fas aquí? Parla! 
HERMANN: Pietat, oh pietat, poderós senyor ... Escolteu-

me una sola paraula abans de matar-me. 
M00R, traient l'espasa: Que m'has de dir? 
HERMANN: M'ho havíeu prohibit amb pena de la vida, ja 

ho sé! No podia fer altra cosa ... no l'havia de fer ... per 
l'únic Déu que hi ha dalt del cel. .. El vostre pare, allí. .. 
em feia tanta pena! Mateu-me! 

M00R: Aquí hi ha un secret. Parla! Ho vull saber tot. 
LA VEU, des de la torre: Ai, ai! Ets tu, Hermann, el qui sen

to parlar? Amb qui parles, Hermann? 
M00R: Hi ha algú més alla sota ... Que passa aquí? (Corre

cap a la torre.) Hi ha un presoner que els homes s'han 
tret de sobre ... Vull trencar-li les cadenes ... Parla'm, oh 
veu! On és la porta? 

HERMANN: Tingueu compassió, senyor ... no aneu més 
enlla ... Per compassió, passeu de llarg! (Li barra el pas.)

M00R: Tancat amb quatre voltes! Aparta't ... Ha de sor
tir ... Vine per primer cop en ajut meu, ofici de lladre! 
(Agafa unes palanquetes i obre la reixa. Del fans, en surt 
un vell descarnat com un esquelet.) 

EL VELL: Tingueu pietat d'un miserable! Pietat! 
M00R, retrocedint amb horror: És la veu del meu pare! 
EL VELL M00R: Oh, gracies, Déu meu! Ha arribar l'hora 

de l'alliberament! 
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M00R: Esperit del vell Moor! Que t'ha inquietat dins la 
teva tomba? Has arrossegat cap a l' altre món algun pe
cat que ara et barra les portes del paradís? Faré dir mis
ses perque l'esperit errant torni a la seva patria. Has en
terrat sota terra l'or de les viudes i els orfes, i aixo et fa 
anar udolant d'una banda a l' altra en aquesta hora noc
turna? Jo arrencaré el tresor subterrani de les urpes del 
drac encantat encara que escupi damunt meu milers de 
roges flamarades i em vulgui mossegar l' es pasa amb les 
dents esmolades ... o potser véns a contestar les meves 
preguntes sobre l' enigma de l' eternitat? Parla, parla! No 
sóc home a qui el terror faci empal-lidir. 

EL VELL M00R: No sóc un esperit. Toca'm; sóc viu . .. oh, 
una vida miserable i digna de llastima! 

M00R: Que dius? No et van enterrar? 
EL VELL MO0R: Em van enterrar ... més ben dit: un gos 

mort jeu a la tomba dels meus pares ... i jo, ja fa tres me
sos que em consumeixo en aquestes tetriques voltes sub
terranies, sense que em toqui ni un raig de sol ni m'arri
bi ni un ale d'aire tebi... on grallen corbs salvatges i els 
mussols udolen a mitjanit. 

M00R: Oh cel i terra! Qui ho ha fet, aixo? 
EL VELL M00R: No el maleeixis ... Ho ha fet el meu fill 

Franz! 
M00R: Franz? Franz? Oh caos etern! 
EL VELL M00R: Si ets un home i tens un cor huma, oh sal

vador meu que no conec, escolta la queixa d'un pare i el 
dolor que els seus fills li han causat ... Fa tres mesos que 
gemego contra aquestes parets mudes, pero només un eco 
buit ha escarnit els meus gemecs. Si ets, dones, un home 
i tens un cor huma ... 

M0oR: Aquesta exhortació podría fer sortir dels seus caus 
les besties més salvatges ! 

EL VELL M00R: Em trobava encara ajagut al llit, malalt. 
Amb prou feines havia recuperat una mica les forces 

144 

després d'una greu malaltia, quan van portar a la meva 
presencia un home que pretenia que el meu fill gran ha
vía mort en una batalla. Em duia una espasa tenyida 
amb la seva sang i el seu últim adéu, i em va dir que la 
meva maledicció l'havia arrossegat al combat, a la mort i 
a la desesperació. 

M00R, girant-se-li d'esquena amb vehemencia: Tot s'ha 
aclarit! 

EL VELL M00R: Continua escoltant: en rebre la notícia 
vaig perdre el coneixement. Em devien creure mort, 
perque quan vaig tornar en mi, era ja dins el taüt i embo
licat amb el sudari, com un mort. Vaig esgarrapar la tapa 
del taüt. El van obrir. Era negra nit i vaig veure el meu 
fill Franz davant meu ... «Que?», va cridar amb una veu 
espantosa, «vols viure eternament?» I la tapa del taüt es 
va tornar a tancar de cop. Aquestes paraules, que van so
nar com un tro, em van privar dels sentits. Quan em vaig 
tornar a despertar, vaig sentir que alc;aven el taüt i el 
transportaven durant mitja hora. Finalment el van 
obrir ... Em trobava a !'entrada d'aquest soterrani; tenia 
el meu fill davant, i amb ell hi havia l'home que m'havia 
dut l'espasa ensangonada de Karl... Deu vegades me li 
vaig abrac;ar als genolls, vaig pregar i suplicar, i el vaig 
tornar a abrac;ar i vaig conjurar-lo ... Els precs del seu 
pare no li van tocar el cor ... «Avall, aquesta carronya!», 
va dir amb una veu de tro, «ja ha viscut prou», i em van 
llanc;ar avall sense compassió, i el meu fill Franz va tan
car la porta darrere meu. 

M00R: No pot ser, no pot ser! Us heu d'haver equivocat! 
EL VELL M00R: Em puc haver equivocat. Escolta'm, i no 

t'alterisl Vint hores em vaig passar alla dins sense que 
ningú pensés en la meva miseria. Tampoc cap anima hu
mana no havia trepitjat mai aquest lloc solitari, perque 
corre la llegenda que s'hi sent el soroll de les cadenes 
que arrosseguen els fantasmes dels meus avantpassats 
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per aquestes rui:nes i a mitjanit se sent la salmodia dels 
seus fúnebres cants. Finalment vaig sentir que tornaven 
a obrir la porta, i aquest home em va dur pa i aigua i em 
va revelar que havia estat condemnat a morir de fam. Va 
dir que ell posava la seva vida en perill si es descobria 
que em duia aliments. Així m'he mantingut miserable
ment tot aquest temps, pero la gelor incessant, l'aire vi-
ciat dels meus excrements ... el dolor sense límit ... Les 
meves forces anaven cedint ... El meu cos s'acabava; mil 
vegades, amb llagrimes als ulls, vaig demanar la mort a 
Déu ... pero encara no deu ser plena la mesura del meu 
castig ... o potser és que m'espera encara alguna alegria 
perque hagi pogut sobreviure tan miraculosament. Pero 
el meu sofriment és just ... El meu Karl! El meu Karl! I 
encara no tenia ni un cabell blanc. 

MOOR: Ja n'hi ha prou. Amunt, soques! Amunt, trossos de 
gel! Dormilegues sense sentiments! Amunt! No us des
perteu? (Dispara un tret de pistola damunt els bandits 
que dormen.) 

ELS BANDITS, despertant-se, amb sobresalt: Ei, ei! Que 
passa? 

MOOR: No us ha alterat el son aquesta historia? El mateix 
son etern s'hauria despertat! Mireu, mireu! Les lleis del 
món s'han convertit en un joc de daus, s'han trencat els 
lligams de la natura, s'ha desencadenat la vella discor
dia ... El fill ha mort el seu pare! 

ELS BANDITS: Que diu el capita? 
M o o R: No, no l'ha mort ! Aquesta paraula és massa suau ! ... 

El fill ha torturat, ha empalat, passat per la roda, escorxat 
mil vegades el seu pare! Les paraules em semblen massa 
humanes ... Alió que fa envermellir el mateix pecat, que 
espanta el caníbal, que cap dimoni no ha ideat des dels 
orígens ... El fill ho ha fet al seu propi pare ... Oh, mireu, 
mireu! Ha caigut desmaiat ... Dins aquesta torre el fill, al 
seu propi pare ... Fred ... nuesa ... fam ... set ... oh, sí, mi-
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reu, mireu! És el meu propi pare, us ho vull confessar ... 
ELS BANDITS, avanqant i envoltant el vell: El teu pare? El 

teu pare? 
SCHWEIZER, apropant-s'hi amb respecte i agenollant-se-li al 

davant: Pare del meu ca pita! Et beso els peus. Poso el 
meu punyal a les teves ordres. 

MOOR: Venjanc;:a, venjanc;:a, venjanc;:a per atu, oh ancia a qui 
han ofes i profanat de la manera més ferotge! Des d'ara 
trenco per sempre més els lligams fraternals. (S' esquinqa 
el vestit de dalt a baix.) De cara al cel obert maleeixo cada 
gota de sang fraterna. Escolteu-me, lluna i estrelles! Es
colta'm, cel de mitjanit, que has pogut veure des de dalt 
aquest crim vergonyós! Escolta'm, Déu tres vegades ter
rible, que imposes el teu govern per damunt de la lluna i 
et venges i condemnes per damunt dels astres i llanees el 
teu foc a través de la nit! Aquí m'agenollo ... aquí alc;:o la 
ma en !'horror de la nit ... i juro -i que la naturalesa 
m'escupi fora dels seus confins com una bestia maligna si 
violo aquest jurament ... -, juro no saludar mai més la 
llum del dia fins que la sang del parricida, escampada da
munt aquesta pedra, fumegi cap al sol. (S'alqa.) 

ELS BANDITS: És una acció digna de Belial! I encara 
diuen que nosaltres som uns bretols! No, per tots els 
diables! Mai no hem arribat tan avall. 

MOOR: Sí, i per tots els terribles sospirs d'aquells que han 
sucumbit sota els nostres punyals, d' aquells que les me
ves flamarades van devorar i va esclafar la torre del pol
vorí. .. que cap idea de crim o robatori no tingui ca buda 
dins els vostres cors abans que aquella sang maleida no 
hagi tenyit de vermell els vostres vestits ... Heu somiat 
mai, potser, que seríeu el brac;: de la suprema majestat? 
S'ha desfet el cabdell embolicat del nostre destí! Avui, 
avui un poder invisible ha ennoblit el nostre ofici! Pre
gueu davant aquell que us ha concedit aquesta elevadís
sima missió, que us ha dut fins aquí, que us ha conside-
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rat dignes de ser els angels terribles del seu tenebrós tri
bunal! Descobriu els vostres caps! Agenolleu-vos a la 
pols i alceu-vos santificats! 

S'agenollen. 

SCHWEIZER: Mana'ns capital Que hem de fer? 
MOOR: Aixeca't, Schweizer! I toca aquests rínxols sagrats! 

(El condueix al seu pare i li fa tocar un rínxol dels seus ca
bells.) Recordes encara quan vas esberlar el cap d'aquell 
cavaller bohemi quan al<;ava el seu sabre damunt meu i 
jo havia caigut de genolls, esgotat i sense ale? Aquell dia 
et vaig prometre una recompensa digna d'un rei; fins ara 
no t'he pogut pagar mai aquest deute. 

scHWEIZER: M'ho vas prometre, és veritat, pero deixa 
que pugui anomenar-te sempre el meu deutor. 

MOOR: No, ara vull pagar. Schweizer, cap mortal no ha es
tat mai honorat com tu! Venja el meu pare! 

Schweizer s' alra. 

SCHWEIZER: Oh gran capital Avui, per primera vegada, 
m'has fet sentir orgullós!. .. Digue'm on, com i quan 
l'haig de matar. 

MOOR: Els minuts són comptats, cal que vagis de pressa ... 
Tria de la banda els qui et semblin més dignes i con
dueix-los directament al castell del gran senyor! Arren
ca'l del llit, si dorm o hi jeu en bra<;os de la luxúria; 
arrossega'l lluny de la taula del banquet, si esta borrat
xo; aparta'l del crucifix, si prega agenollat davant d'ell! 
Pero et die, i t'hi commino amb la maxima insistencia, 
que no me'l portis mort! Arrencaré a trossos i donaré als 
voltors f amelics la carn d' aquell que li faci la més petita 
esgarrinxada o li toqui un sol cabell! El vull ben sencer, 
i si me'l portes viu i sencer, tindras un milió de recom-
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pensa, que jo mateix robaré d'un rei amb perill de la 
vida, i tu podras anar-te'n, lliure com l'aire ... M'has en
tes? Dones ja pots córrer! 

scHwEIZER: Prou, capita ... Aquí tens la meva ma com a 
penyora de la meva paraula ... O ens veuras tornar tots 
dos, o cap. Ángels exterminadors de Schweizer, veniu! 
(Se'n va amb una esquadra de bandits.) 

MOOR: Els altres disperseu-vos pel hose ... Jo em quedo. 

149 



AcTE CINQUE 

EscEN A PRIMERA

Sala on donen moltes cambres. Negra nit 

Apareix DANIEL amb un fanal i un /arce!!.

DANIEL: Adéu, estimada casa paterna! Molt de bo i agra
dable he viscut entre el teus murs, quan el difunt senyor 
encara era viu. Era el refugi deis orfes i I' asil deis desem
parats, i aquest fill teu n'ha fet una cova d'assassins ... 
Adéu, terra estimat! Quantes vegades t'ha escombrat el 
vell Daniel. .. Adéu, estimada estufa, al vell Daniel li cos
ta separar-se de tu ... Tot m'era tan familiar ... Aixo et 
fara molt de mal, vell Elieser! Pero que Déu, amb la seva 
gracia, em preservi de l'engany i les astúcies del mal
vat!. .. Vaig arribar aquí amb les mans buides ... i amb 
les mans buides me'n torno ... pero he salvat la meva 
anima. 

Quan va a sortir entra d'una revolada FRANZ, amb
batí. 

DANIEL: Que Déu m'ajudi! Senyor ... (Apaga el/anal.)
FRANZ: Trait! M'han trait! Fantasmes vomitats de les tom

bes ... El reialme deis morts, arrencat amb violencia del 
son etern, brama contra mi: criminal, criminal! ... Qui hi 
ha? 

DANIEL, amb por: Ajuda'm, santa Mare de Déu! Sou vós, 
amo meu, qui crida d'una manera tan espantosa sota 
aquestes voltes despertant amb esglai la gent que dorm? 

FRANZ: La gent que dorm? Qui us ha dit que dormíssiu? 
Vés-te'n, encén el Hum. (Se'n va DANIEL. Entra un altre
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criat.) No ha de dormir ningú en aquestes hores, em 
sents? Tothom ha d'estar alerta ... amb les armes a 
punt ... tots els fusells carregats ... No els has vist passar 
com ombres flotant sota les arcades? 

CRIAT: Qui, noble senyor? 
FRANZ: Qui? Estúpid! Qui? Tan fredament, i amb tanta 

huidor, ets capa� de preguntar-me qui? No m'ha engra
pat potser com una mena de vertigen ... Qui? Tros 
d'ase ... Em preguntes qui? Esperits i diables! És molt 
avan�ada la nit? 

CRIAT: El guardia acaba d'anunciar les dues. 
FRANZ: Que? Aquesta nit, ha de durar fins al día delJudi

ci? No has sentit cap tumult per aquests voltants? Cap 
crit de victoria? Cap soroll de cavalls al galop? On és 
Kar ... , el comte, vull dir ... ? 

CRIAT: No ho sé, senyor. 
FRANZ: No ho saps? Tu també ets de la quadrilla? T'escla

faré el cor entre les costelles! Amb el teu malei:t «no ho 
sé»! Foral Vés a buscar el capella! 

CRIAT: Senyor! 
FRANZ: Remugues? Vacil-les? (El criat se'n va corrents.) 

Que? També una colla de captaires s'ha conjurat contra 
mi? Cel! lnfern! Tot es conjura contra mi? 

DANIEL, entrant amb el llum: Amo meu ... 
FRANZ: No, no tremolo! Només era un somni. Els morts 

no ressusciten ... Qui diu que tremolo i estic pal-lid? Em 
sento tan lleuger i tan bé! 

DANIEL: Esteu pal-lid com un mort! La vostra veu és ofe
gada per la por. 

FRANZ: Tinc febre. Quan vingui el capella, digue-li que 
tinc febre. Dema vull que em sagnin. Digue-ho al cape
lla. 

DANIEL: Oh, esteu greument malalt. 
FRANZ: Sí, ho estic, ho estic! Aixo és tot ... Ila malaltia al

tera el cervell i provoca somnis estranys i demencials ... 
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Els somnis no signifiquen res ... no és cert, Daniel? Els 
somnis vénen del ventre i no signifiquen res ... Ara, jus-
tament acabo de tenir un somni ben divertit ... (Cau des-
mazat.) 

DANIEL: Jesús, Déu meu! Que és aixo? Georg, Konrad! 
Bastian! Martín! Doneu-me algun senyal de vida! (El 
sacseja.) SantJosep i Maria Magdalena! Torneu a la raó! 
Diran que l'he mort, que Déu tingui pietat de mi! 

FRANZ, con/usament: Fora ... foral Per que em sacseges 
així, terrible esquelet? ... Els morts no ressusciten ... 

DANIEL: Oh bondat divina! Ha perdut el seny. 
FRANZ, incorporant-se, esgotat: On sóc? ... Ets tu, Daniel? 

Que he dit? No en facis cas. Era mentida, fos el que 
fos ... Vine, ajuda'm a aixecar-me! ... Només ha estat un 
rodament de cap... perque... perque no he dormit 
prou. 

DANIEL: Si almenys fos aquí el Johann! Vaig a demanar 
ajuda, a cridar els metges. 

FRANZ: Queda't! Seu al costat meu en aquest sofa ... 
així ... Ets un home intel-ligent, un home bo. Deixa'm 
explicar-te una cosa! 

DANIEL: No, ara no, una altra vegada. Ara us vull portar al 
llit; sera millor que descanseu. 

FRANZ: No, t'ho prego, deixa que t'ho expliqui i et pots 
riure de mi brutalment! ... Mira'm, em semblava que ha
vía fet un banquet digne d'un reí, i el meu cor se n' ale
grava, i jo jeia embriagat a la gespa del jardí del castell, i 
de sobte ... pero t'ho repeteixo: et pots riure de mi ... 

DANIEL: De sobte? 
FRANZ: De sobte un enorme tro em va ferir l'orella mig en

dormiscada; em vaig al�ar trontollant; em va semblar 
com si veiés incendiar-se tot l'horitzó en flamarades ar
dents, i muntanyes i ciutats i hoscos es fonien com cera 
dins un forn, i una torbonada udoladora escombrava el 
mar, el cel i la terra ... i llavors va ressonar pertot, com si 
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sortís de clarins de bronze: «Terra, torna els teus morts! 
Torna els teus morts, mar!» i els camps nus es van co
menc;:ar a esventrar i a vomitar cranis i costelles i mandí
hules i carnes que s' ajuntaven formant cossos humans i 
es llanc;:aven coro un torrent viu, sense límits. Llavors 
vaig alc;:ar els ulls enlaire i ero trobava al peu del Sinaí, 
entre llamps i trons, i aquell formiguer per sobre i per 
sota meu i alla dalt, al cim de la muntanya, sobre tres 
seients fumejants, tres homes la mirada dels quals evita
ven les criatures. 

DANIEL: Pero si aixo és la viva imatge del Día Final! 
FRANZ: No és �ert? És una imatge de follia! Llavors es va 

avanc;:ar un que semblava la nit estrellada i que tenia a la 
roa unes balances de ferro que sostenía entre Llevant i 
Ponent, i va dir: Apropeu-vos, fills d'Adam ... Peso els 
pensaments al plat de la meva cólera i les obres amb el 
pes del meu furor! 

DANIEL: Oh, que Déu tingui pietat de mi! 
FRANZ: Tots s'estaven allí drets, blancs coro la neu. I l'es

peranc;:a bategava amb angoixa en tots els pits. I ero va 
semblar que el meu nom era el primer que sentía, cridat 
des de les tero pestes del cim, i se'm va glac;:ar fins el moll 
dels ossos, i ero petaven les dents amb forc;:a. I les balan
ces de seguida es van posar a sonar, les roques a· re
trunyir, i les hores passaven l'una darrere l'altra, vora el 
plat de !'esquerra de la balanc;:a, i una darrere l'altra hi 
llanc;:aven un pecat mortal. 

DANIEL: Oh, que Déu us perdoni! 
FRANZ: No ho ha fet ... Dins el plat de la balanc;:a, la carre

ga creixia coro una muntanya, mentre que l'altre, ple de 
la sang de la Redempció, encara es mantenía ben enlai
re ... Va arribar finalment un vell feixugament corbat pel 
dolor, amb el brac;: rosegat per una faro rabiosa. Tots els 
ulls es van apartar amb temor d' aquell home. Jo el co
neixia; es va tallar un ble de la seva cabellera de plata; el 
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va llanc;:ar dins el plat dels pecats i, mireu, va caure, va 
caure de sobte cap a l'abisme, i el plat de la Redempció 
va saltar pels aires!. .. Ivaig sentir ressonar una veu en
tre la fumera de les roques: Perdó, perdó per al pecador 
de la terra i de l'abisme! Només tu ets condemnat! (Pau

sa !larga.) I ara, per que no rius? 
DANIEL: Puc riure, si tot jo tremolo? Els somnis vénen de 

Déu. 
FRANZ: No, no, no ho diguis, aixo! Digues que sóc un foil, 

un foll ridícul i sense solta. Fes-ho, estimat Daniel, t'ho 
demano, no dubtis a burlar-te de mi. 

DANIEL: Els somnis vénen de Déu. Vaig a pregar per vós. 
FRANZ: Et die que menteixes ... Vés-te'n de seguida, cor

re, vola, vés a veure si ve el ca pella, <ligues que s' afanyi, 
que s' afanyi; pero jo et die que menteixes. 

DANIEL, tot sortint: Que Déu tingui pietat de vós! 
FRANZ: Saviesa del baix poble! Terror del baix poble! ... 

Encara no s'ha aclarit si el passat ja és passat o si hi ha un 
ull que mira per damunt de les estrelles ... Hum, hum! 
Qui m'ho ha ficat al cap, aixo? Hi ha algú que fa de ven
jador alla dalt, més enlla de les estrelles? ... No, no! Sí, 
sí! Sento que ho xiuxiuegen al meu voltant: hi ha algú 
que fa de venjador alla dalt, més enlla de les estrelles! 
Aquesta mateixa nit aniré a enfrontar-me amb aquest 
venjador, més enlla de les estrelles! No, no, jo die que 

· no ... Més enlla de les estrelles tot és desert, solitari,
sord ... Pero, i si hi hagués alguna cosa més? No, no, no
és així! Ordeno que no ho sigui! Pero, i si hi hagués res?

. Pobre de tu si tinguessis algun compte per pagar i l'ha
guessis de pagar aquesta mateixa nit! Per que sento
aquest calfred que em penetra fins als ossos? ... Morir!

_ Per que em trasbalsa aquesta paraula? Passar comptes
amb el venjador que hi ha més enlla de les estrelles ... I 
si és just, els orfes, les viudes, els oprimits i torturats li fa
ran arribar les seves queixes ... I si és just ... Per que 
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m'han hagut de sofrir, per que tu has triomfat damunt 
d'ells? 

Entra el pastor MosER. 

MOSER: M'heu fet venir a buscar, senyor? N'estic sorpres. 
És la primera vegada a la meva vida. T eniu la intenció 
d'escarnir la religió, o comenceu a tremolar davant d'ella? 

FRANZ: Escarnir o tremolar, depen del que em contestis ... 
Escolta, Moser, et vull demostrar que tu ets un foil o bé 
creus que tot el món és foil, i em contestaras, ho sents? 
Em contestaras per la teva vida. 

MOSER: Davant el vostre tribunal, crideu un Ésser supe
rior. I aquest Ésser superior us contestara algun día. 

FRANZ: Ho vull saber ara, ara mateix, per no cometre una 
vergonyosa ximpleria i, obligat per la necessitat, invocar 
els ídols del baix poble. Molt sovint, borratxo de vi de 
Borgonya, t'he dit amb una riallada sarcastica: no hi ha 
Déu! ... Ara parlo amb tu seriosament i et die: no n'hi 
ha! Cal que em repliquis amb totes les armes que tinguis 
a l' abast, que jo me les trauré de sobre amb una bufada. 

MOSER: Si amb la mateixa facilitat et poguessis treure de 
sobre el tro que caura damunt la teva anima orgullosa 
amb un pes de deu mil quintars! Aquest Déu omnis
cient, que tu, foil i malvat com ets, destrueixes enmig de 
la seva creació, no necessita justificar-se per boca d'allo 
que només és pols. És igualment gran en les teves tira
nies coro en qualsevol somriure de la virtut triomfant. 

FRANZ: Molt bo, mossen, molt bo! Així m'agrades. 
MOSER: Aquí represento un Senyor més gran i parlo amb 

un que és un cuc coro jo i a qui no vull agradar. És cert 
que hauria de ser capac; de fer miracles si volgués arren
car la confessió de la teva obstinada perversitat ... pero si 
la teva convicció és tan solida, per que m'has fet cridar? 
Digues, per que, per que m'has fet cridar a mitjanit? 

156 

FRANZ: Perque m'avorreixo i ja no trobo cap gust en eljoc 
d' escacs. Vull procurar-me la distracció d' esbatussar-me 
amb els capellans. No castraras el meu coratge amb ter
rors fantasmals. Sé molt bé que aquell a qui ha mancat 
alguna cosa en aquest món, espera l'eternitat: pero es 
veura miserablement enganyat. Sempre he llegit que 
la nostra existencia no és res més que la circulació de la 
sang, i que amb les últimes gotes de sang s'escolen tam
bé l' esperit i els pensaments. Si estan sotmesos a totes les 
febleses del cos, coro no desapareixeran també quan 
aquest és destru'it? Coro no s'evaporaran quan aquest 
cos es podreix? Deixa que una sola gota d'aigua se't fi
qui al cervell, i la teva vida fara una brusca aturada que 
et dura al llindar de la no existencia, i si aixo dura gaire, 
és la mort. La sensació és la vibració d' algunes cordes, i 
el piano esclafat deixa de sonar. Si jo faig arrasar els 
meus set castells, si destrosso aquesta Venus, la simetría 
i la bellesa s'hauran acabat. Ja ho veieu! Aixo és la vos
tra anima immortal. 

MOSER: Aixo és la filosofía de la vostra desesperació.-Pero 
el vostre cor mateix, que durant tot aquest raonament, 
batega amb por contra el vostre pit, delata les vostres 
mentides. Aquesta teranyina de sistemes s' esquinc;a amb 
una sola paraula: moriras! ... Us desafio, i aixo sera la 
meva prova: si a !'hora de la mort us manteniu ferm i ni 
en aquell moment abandoneu els vostres principis, hau
reu guanyat; pero si en el moment de morir sentiu el més 
mínim esglai, desgraciat de vós! Us haureu enganyat. 

FRANZ, con/ús: Si en morir sento el més mínim esglai? 
MOSER: He vist molts altres miserables que han oposat 

fins ara a la veritat un orgull gegantí; pero a !'hora de la 
mort tota il-lusió es dissipa. Seré a la vora del vostre llit, 
quan us moriu ... ; m'agradara veure com traspassa un 
tira ... Estaré davant vostre i clavaré els meus ulls en els 
vostres quan el metge us agafi la ma glac;ada i molla i ja 
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sentí amb prou feines el pols que es v.a perdent, i us di
gui amb aquell terrible encongiment d' espatlles: tota

ajuda humana és inútil!. Ah, llavors vigileu, vigileu que
no feu.la mateixa fi que Ricard d' Anglaterra o Neró.

FRANZ: No, no, no! 
MOSER: També aquest «no» es tornara aleshores un «sí»

clamorós ... Un tribunal interior, que mai no podríeu su
bornar amb raonaments esceptics, es despertara en
aquell moment i .us jutjara. Pero sera un despertar com
el de l'home enterrat viu dins el cementiri; sera una co
lera com la del sui:cida, que ja s'ha donat el cop mortal i
se'n penedeix; sera un llamp que inflamara de sobte la

mitjanit de la vostra vida; sera un cop d'ull, i si encara us
sentiu segur, haureu guanyat! 

FRANZ, caminant inquiet d'una banda a l'altra: Xerrameca
de capellans! 

MOSER: Llavors, per prin;i.era vegada, les espases de l'eter

nitat .us travessaran l'anima i per primera vegada sera
massa tard ... La idea de Déu desvetlla un terrible veí
q�e es diu jutge. Mireu, Moor, teniu a la punta dels dits
la vida de mil persones, i, d' aquestes mil, n'heu fet des

graciades nou-centes noranta-nou. Per ser un Neró no

més us falta l'Imperi roma, i només us falta un Perú per
ser un Pizar;o. Creieu potser que Déu permetra que un
sol home visqui dins el seu món com un despota i ho

capgiri tot? Creieu potser que aquests nou-cents noran
ta-nou existeixen només per sucumbir, per ser ninots
del vostre joc satanic? Oh, no ho creieu! Haureu de do
nar comptes de cada minut que els heu impedir de viu
re, de cada alegria que els heu enverinat, de cada perfec
cionament que els heu privat d'assolir, i si sou capa<; de
donar-hi resposta, Moor, haureu guanyat! 

FRANZ: Prou, ni una paraula més! Pretens que em sotme
ti a les teves macabres obsessions? 

MOSER: Mireu, el destí dels homes esta sotmes a un bell i 
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terrible equilibri. Si un dels plats de la balanc;a baixa en 
aquesta vida, pujara a l'altra, i si puja en aquesta vida, a 
l' altra caura. I allo que aquí ha estat un sofriment tempo
ral, alla sera un triomf etern; i allo que a:quí haura estar 
un triomf efímer, alla sera la desesperació eterna. 

FRANZ, llanfant-se-li al damunt: Que el tro et faci emmu
dir, esperit ple de falsedat! T'arrencaré la llengua maler
da d'aquesta boca! 

MOSER: Tan poc heu trigat a sentir el pes de la veritat? En
cara no he dit res de proves. Deixeu-me, dones, que pas
si a les proves. 

FRANZ: Calla i vés-te'n a l'infern amb les teves proves! 
L'anima és destrui:da, et die, i contra aixo no tens res
posta. 

MOSER: Aixo supliquen entre gemecs les animes de l' abis
me, pero el Déu del cel mou el cap. Creieu que us po
dreu escapar del brac; del venjador dins el buit imperi 
del no-res? Si aneu al cel, ell hi és! Si us endinseu a l'in
fern, hi torna a ser! Si dieu a la nit: oculta'm, i a les tene
bres: amagueu-me!, les tenebres s'ompliran de llum al 
vostre voltant i la nit es tornara dia al voltant dels condem
nats ... Pero el·vostre esperit immortal es regira contra 
aquestes paraules i s'imposa a aquestes idees cegues. 

FRANZ: Pero jo no vull ser immortal... Que ho sigui qui 
vulgui, no ho impediré. Vull obligar-lo a destruir-me, 
vull incitar la seva colera perque em destrueixi. Digue'm 
quin és el pecat més gran i que més el pugui irritar. 

MOSER: Només en conec dos. Pero els éssers humans no 
els cometen, ni tampoc els castiguen. 

FRANZ: Quins són aquests dos pécats? 
MOSER, subratllant-ho: L'un és el parricidi i l'altre el fratri

cidi. .. Per que empal·lidiu de sobte? 
FRANZ: Que dius, vell? T'has aliar amb el cel o amb l'in

fern? Qui t'ho ha dit, aixo? 
MOSER: Malaurat aquell que porti dins el cor el pes 
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d'aquests dos pecats! Millor 1i fóra no haver nascut!

Pero estigueu tranquil, vós no teniu ni pare ni germa.

FRANZ: Ah ... no en coneixes cap de més greu? Torna-hi a

pensar ... Mort, cel, eternitat, condemnació, tot <lepen

de la paraula que surti de la teva boca ... En coneixes

cap de més greu? 
MOSER: Cap de més greu. 
FRANZ, caient en una cadira: Destrucció! Destrucció! 
M0SER: Alegreu-·vos, dones! Alegreu-vos! Podeu dir que 

sou felis;! Malgrat totes les atrocitats que heu comes, en
cara sou un sant comparat amb un parricida. La male
dicció que cau sobre vós és un cant d'amor comparada a 
la que cau damunt d'ell ... El castig ... 

FRANZ, alfant-se d'un salt: Vés-te'n mil vegades a la tomba, 
oliba sinistra! Qui t'ha dit que vinguessis? Vés-te'n, et 
die, o et foradaré mil vegades !

M0SER: La xerrameca d'una capella, pot exasperar fins a 
tal punt un filosof? Esborreu, dones, d'una bufada 
aquestes paraules !

Se'n va. FRANZ es regira a la cadirafent terribles mo
viments. Silená profund. Entra un criat. 

e RIA T: Amalia ha fugit ! El comte ha desaparegut de sobte. 

Entra DANIEL esporuguit. 

DANIEL: Senyor, un grup de cavallers impetuosos cavalca 
muntanya avall per la sendera cridant: «A l'assassí! A 
l'assassí!» Tot el poble esta alarmat. 

FRANz: Vés i mana que toquin totes les campanes ... Tot
hom cap a l'església ... i que tothom s'agenolli a pregar 
per mi ... que quedin lliures tots els presos ... Vull retor
nar als pobres el doble i el triple de tot el que els he 
pres ... Vull ... au, vés ... Crida el confessor perque m'ab-
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solgui dels meus pecats ... Encara no ets fora? (El re
bombori es fa més audible.) 

DANIEL: Que Déu perdoni els meus pecats! Com lliga tot 
aixo? Sempre heu llern;at ben lluny qualsevol oració i 
m'heu tirar pel cap més d'una Bíblia i més d'un devocio
nari, quan m'heu sorpres en oració. 

FRANZ: Prou, no parlis més ... Morir! Ho veus? Morir? És 
massa tard. (Se sent vociferar ScHWEIZER.) Ara resa, 
resa! 

DANIEL: Sempre us ho he dit ... Feu massa menyspreu de 
la pregaria ... pero vigileu, vigileu! Quan l'home es veu 
en perill, quan l'aigua us arriba a !'anima, donaríeu tots 
els tresors del món per un sospir cristia.. . Ho veieu? 
T ant que m 'havíeu escarnit i esbroncat ! I ara, aquí ho te
niu! Ho veieu? 

FRANZ, abrafant-lo impetuosament: Perdona'm, estimat 
Daniel, ets una perla, un tresor per a mi! Perdona'm! Et 
vestiré de cap a peus ... Resa, resa ... Et deixaré com un 
nuvi ... et vull ... pero ara, resa ... T'hi conjuro, t'ho de
mano de genolls ... Per tots els diab ... ! Resal 

T umult als carrers. Cridoria i terrabastall. 

SCHWEIZER, des del carrer: A l'assalt! Mateu, assassineu! 
Destn.üu! Veig llum! Deu ser alla dins! 

FRANZ, cajent de genolls: Escolta la meva pregaria, Déu del 
cel! ... Es la primera vegada ... i no tornara a passar mai 
més ... Escolta'm, Déu del cel! 

DANIEL: Oh Déu! Que feu! És una oració impia. 
GENT, al carrer: Lladres! Assassins! Qui fa aquest aldarull 

en plena nit! 
SCHWEIZER, sempre des del carrer-. Rebutja'ls, company! ... 

És el diable, que ve a endur-se el vostre amo ... On és 
Schwarz amb la seva gent? Grimm, envolta el castel! ... I 
llans;a't contra la muralla! 
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GRIMM: Porteu torxes enceses ... Hi pujareni o ell baixa
ra ... Vull calar foc a les seves cambres! 

FRANZ, resant: No he estat un assassí vulgar, Déu meu ... 
No m'he parat mai en petiteses, Senyor! 

DANIEL: Que Déu tingui pietat de nosaltres. Les seves 
oracions també es tornen pecats. 

Valen pedres i torxes enceses. Cauen els vz"dres a tros
sos. El castel! es crema. 

FRANZ: No puc resar ... Aquí! Aquí! (Es colpeja el pit i el 
Jront.) Tot és tan buit, tan sec ... (S'al�a.) No, no vull re
sar ... El cel no ha d'obtenir aquesta victoria, ni l'infern 
fara burla de mi ... 

DANIEL: Jesús, Maria ... ajudeu-nos ... salveu-nos ... Tot el 
castell és en llames! 

FRANZ: Té, pren aquesta espasa. De pressa. Clava-me-la 
per darrere fins al ventre, perque aquests bretols no si
guin a temps de burlar-se de mi. 

El /oc es va estenent. 

DANIEL: Déu me'n guard! Déu me'n guard! No vull en
viar- ningú al cel abans d'hora, i encara menys a ... (S'es
capa corrents.) 

FRANZ, que el segueix fixament amb la mirada, després 
d'una pausa: A l'infern anaves a dir? ... Sí, realment, 
m'ensumo alguna cosa semblant ... Són aquests els teus 
cants de joia? No us sento xiular, escun;;ons de !'abis-
me? ... S' obren pas cap aquí. .. Es llaneen contra les por-
tes ... Per que flaquejo així davant la punta d' aquesta es-
pasa? ... La porta esclata ... cau ... No em puc escapar ... 
Ah, ringues pietat de mi! (S'arrenca el cardó daurat del 
barret i s'escanya.) 

SCHWEIZER, entran! amb els seus homes: On ets assassí, 
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canalla?... Heu vist com fugien?... Tan pocs am1cs 
té? ... On s'ha amagat la bestia? 

GRIMM, topan! amb el cadaver: Ei, que hi ha aquí terra? 
Porteu llum ... 

scHWARZ: Ens ha passat al davant. Embeineu les espases; 
aquí el teniu. Escanyat com un gat. 

scHWEIZER: Mort? Que dius? Mort? Mort sense mi? ... 
Us die que és mentida! Vigileu que no se'n vagi d'un 
salt! (El sacseja.) Ei, tu! Encara tens un pare per matar! 

GRIMM: No t'hi esforcis. És ben mort. 
scHWEIZER, apartant-se'n: Sí! No se n'alegra ... És ben 

mort. .. torneu i digue-ho al meu capita: és ben mort. A 
mi no em tornara a veure. (Es dispara un tret al /ront.) 

EscENA SEGONA 

L'escenari com a !'última escena de l'acte anterior 

EL VELL MooR assegut en una pedra. El bandit 
MooR, al seu davant. Bandits escampats pel bosc. 

EL BANDIT M00R: Encara no ve? (Colpeja amb el punyal 
una pedra i en fa saltar guspires.) 

EL VELL M0OR: Que el perdó sigui el seu castig ... i la_ 
meva venjarn;:a un amor redobla t ... 

EL BANDIT M00R: No, pel furor que m'omple !'anima. 
Aixo no ha de ser. No ho vull així. Cal que baixi a l'eter
nitat amb el pes d'aquesta gran infamia. Per que, si no, 
l'havia de matar? 

EL VELL M00R, esclatant en !lagrimes: Oh, fill meu! 
EL BANDIT M00R: Com? ... Plores per ell ... al costat 

d' aquesta torre? 
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EL VELL M00R: Pietat! Oh, pietat! (Ajunta les mans amb 
vehemencia.) Ara ... ara jutgen el meu fill! 

EL BANDIT M00R, espantat: Quin? 
EL VELL M00R: Ah! Que vol dir aquesta pregunta? 
EL BANDIT M00R: No res, no res! 
EL VELL M00R: Has vingut a burlar-te encara de la meva 

miseria? 
EL BANDIT M0oR: Ah, consciencia trai'dora! ... No feu 

cas de les meves paraules. 
EL VELL M00R: Sí, he turmentat un fill, i un fill m'havia 

de turmentar a mi, és el dit de Déu ... Oh, Karl, Karl! Si 
voles al meu entorn amb el mantell de la pau, perdo
na'm ! Perdona'm! 

EL BANDIT M00R, rdpidament: Us perdona. (Consternat:) 
Si és digne de dir-se fill vostre ... us ha de perdonar. 

EL VELL M00R: Ah ... era massa bo per a mi ... Pero jo li 
vull anar a l'encontre amb les meves llagrimes, amb les 
meves nits d'insomni, amb els meus somnis tortura
dors ... Vull abra<;ar-me als seus genolls ... cridar. .. cri
dar ben fort: he pecat contra el cel i contra tu! No me
reixo que em donis el nom de pare. 

EL BANDIT M0oR, molt emocional: I també l'estimaveu, 
el vostre altre fill? 

EL VELL M00R: Tu ho saps, oh cel! Per que m'he deixat 
ofuscar per les intrigues d'un fill pervers? Jo anava pel 
món com un pare venturós entre els altres pares. Al meu 
costat creixien els meus fills en la flor de l'esperan<;a. 
Pero ... hora funesta! ... el mal esperit es va ficar al cor 
del meu fill segon, jo em vaig refiar del serpent ... He 
perdut els meus dos fills! (Es tapa la cara.) 

EL BANDIT M00R, allunyant-se: Perduts per sempre. 
EL VELL M00R: Oh, sento dintre meu, ben endins, allo 

que Amalia em va dir. L'esperit de la venjan<;a parlava 
per boca seva: estendras inútilment les teves mans mori
bundes buscant un fill; debacles creuras que agafes la ca-
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lida ma del teu Karl, que mai, mai més tornara a estar 
vora el teu llit ... (El bandit MooR li allarga la md amb la 
cara girada cap a una altra banda.) Si fossis la ma del meu 
Karl! ... Pero jeu lluny d'aquí dins una casa estreta on 
dorm el son de ferro, í no sentira mai més la veu del meu 
dolor ... Pobre de mi! Morir en bra<;os d'un estrany ... Ja 
sense cap fill ... sense cap fill que em pugui aclucar els 
ulls ... 

EL BANDIT M0OR, amb violenta agitació: Ha de ser ara ... 
ara ... Deixeu-me! (Als bandits:) I amb tot ... és que pot
ser puc retornar-li el seu Karl? No, el seu Karl no l'hi 
puc retornar mai més ... No, no ho vull fer! 

EL VELL M00R: Que dius, amic? Que és aixo que mur
muraves? 

EL BANDIT M00R: El teu fill ... sí, bon vell ... (Balbuce-
jant:) El teu fill ... l'has perdut ... eternament. 

EL VELL M00R: Eternament? 
EL BANDIT M00R, mirant el ce! amb la més terrible angoi

xa: Oh, aquesta vegada tan sols ... No deixis que la meva 
anima flaquegi. .. mantén-me ferm només una vegada. 

EL VELL M00R: Eternament, has dit? 
EL BANDIT M00R: No preguntis més. Sí, t'he dit eterna

ment. 
EL VELL M00R: Estranger! Estranger! Per que m'has tret 

de la torre? 
EL BANDIT M00R: I que si ara jo li arrenqués la benedic

ció ... , sí la hi prengués com un lladre i m'escapés amb 
aquest botí celestial. .. Diuen que la benedicció d'un 
pare mai no es perd. 

EL VELL M00R: També perdut el meu Franz? 
EL BANDIT M00R, caient als seus peus: Jo he trencat els 

fermalls de la teva torre ... Dóna'm la teva benedicció. 
EL VELL M00R, amb dolor: I ets tu qui havies d'extermi

nar el fill, salvador del pare! Ja ho veus ... la divinitat no 
es cansa de ser compassiva, i nosaltres, cucs miserables, 
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anem a dormir amb la nostra rancúnia. (Posa la ma sobre 
el cap del bandit.) Sigues folie; en la mesura que siguis 
compassiu. 

EL BANDIT M00R, que s'alr;a entendrit: Oh ... , on és la 
meva virilitat? Se m'afluixen els músculs, el punyal em 
cau de les mans. 

EL VELL M00R: Quina gran satisfacdó quan els germans 
viuen junts en bona harmonía, com la rosada que des de 
l'Hermon cau sobre les muntanyes de Sió ... Apren a 
mereixer aquest gran plaer, jove, i els angels del cel es 
banyaran dins el sol de la teva gloria. Que la teva saviesa 
sigui la saviesa dels cabells blancs, pero que el teu cor ... 
el teu cor sigui el cor de la infantesa innocent. 

EL BANDIT M00R: Oh, vu1l una primída d'aquest plaer. 
Besa'm, anda diví! 

EL VELL M00R, que el besa: Pensa que és el petó d'un 
pare; jo també vull pensar que beso el meu fill ... També 
ets capac; de plorar? 

EL BANDIT M00R: He pensat que era el petó d'un pare ... 
Pobre de mi, si ara el portess1n. 

Els companys de ScHWEIZER arriben adolorits i si
lenciosos, amb el cap baix i cobrint-se el rastre. 

EL BANDIT M00R: Oh cel! 

Retrocedeix amb por i prava d'amagar-se. Passen pel 
seu davant. Ell n' aparta la vista. Llarga pausa. Els altres 
s'aturen. 

GRIMM, en veu baixa: Capita! 

El bandit MooR no contesta i continua retrocedint. 

SCHWARZ: Estimar capital 
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El bandit MooR retrocedeix encara més. 

GRIMM: Som innocents, capita! 
EL BANDIT M00R, sense mirar-los: Qui sou? 
GRIMM: No ens mires? Som els teus fidels. 
EL BANDIT M00R: Pobre de vosaltres, si m'heu estat fi

dels! 
GRIMM: L'últim adéu del teu servidor Schweizer ... No 

tornara mai més, el teu servidor Schweizer. 
EL BANDIT M00R, amb agitació: Així, no l'heu portat? 
scHw ARZ: L'hem trobat mort. 
EL BANDIT MOOR,/ent un salt d'alegria: Grades, ordena

dor de totes les coses! ... Abraceu-me, fills meus ... Ara 
la pietat sera la nostra consigna ... Ara també aixo ha 
quedat superat ... Ho he superat tot ... 

Nous bandits. AMALIA. 

BANDITs: Visea! Visea! Una captura, una magnífica cap
tura! 

AMALIA, amb els cabells deixats anar: Ara crideu que s'han 
alc;at els morts a la seva veu ... El meu onde és viu ... en 
aquest hose ... On és? Karl! Onde! ... Ah! (Es llanr;a cap 
al vell.) 

EL VELL M00R: Amalia! Filia meva! Amalia! (La reté en
tre els seus brar;os.) 

EL BANDIT M00R, retrocedint d'un salt: Qui em posa 
aquesta visió davant els ulls? 

AMALIA, que s' aparta del vell es llanr;a cap al bandit i l' abra
r;a embadalida: El tinc, oh astres del ce!! El tinc! 

EL BANDIT M00R, arrencant-la deis seus brar;os, als ban
dits: Vosaltres, marxeu! L'esperit maligne m'ha traú! 

AMALIA: Oh tu, el meu promes, el meu promes ! La joia et 
fa delirar! Per que sóc tan insensible, tan freda enmig 
d'aquest vertigen de plaer? 
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EL VELL M00R, agafant/orces: Promes? Filia! Filia meva! 
El teu promes? 

AMALIA: Seva per seir.pre! Per sempre, per sempre, per 
sempre meu! Oh potencies celestials! Traieu-me aquest 
plaer mortal del damunt, perque no sucumbeixi sota el 
seu pes! 

EL BANDIT M00R: Arrenqueu-la del meu coll! Mateu-la! 
Mateu-la! A mi, a vosaltres! A tothom! Que el món sen
cer es precipiti a l'abisme! (Va a sortir.) 

AMALIA: On? Que? Amor ... Per sempre! La felicitat ... in
finita! I tu fuges? 

EL BANDIT M0oR: Lluny! Lluny!. .. La més malaurada 
de les núvies! Mira tu mateixa! Pregunta tu mateixa, es
colta!. .. El més infelic;: dels pares! Deixeu-me fugir per 
sempre! 

AMALIA: Sosteniu-me! Per l'amor de Déu, sosteniu-me! 
Veig caure la nit davant els meus ulls ... Ell fuig. 

EL BANDIT M00R: Massa tard! És inútil! La teva male
dicció, pare! ... No em preguntis res més! ... Jo sóc, jo 
he ... la teva maledicció ... la teva su posada maledic
ció! Qui m'ha atret cap aquí? (Amb l'espasa desembei
nada, llanqant-se contra els bandits.) Qui de vosaltres 
m'ha atret cap aquí, criatures de l'abisme? Ara cal que 
morís, Amalia! ... Has de morir, pare meu! Morir per 
causa meva, per tercera vegada! ... Aquests que t'han 
salvat són bandits i assassins! El teu Karl és el seu ca
pita. 

El vell exhala el seu últim sospir. AMALIA resta dreta, 
muda i rígida com una columna. Tata la banda en un si
lenci terrible. 

EL BANDIT M00R, corrent cap a un roure: Les animes 
d' aquells que vaig escanyar en plena embriaguesa de 
l'amor, els que vaig esclafar durant el son, que és sagrat, 
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i les d'aquells ... Ha, ha, ha! Sentiu la torre del polvorí 
esclatar i esfondrar-se sobre les dones que duen filis al 
món? Veieu les flames envoltant els bressols dels na
dons? És la torxa que fa Hum als nuvis, és la música de 
les naces ... Oh, ell no oblida res, ·tot ho fa lligar. .. Per 
aixo, lluny de mi els plaers de l' amor! Per aixo l' amor és 
per a mi un turment! Aquesta és la venjanc;:a! 

AMALIA: És cert, Déu del cel, és així? ... Que he fet, jo, po
bre anyell innocent? Jo he estimat aquest home! 

EL BANDIT MO0R: Aixo és més del que un home pot su
portar. He sentit xiular la mort sobre el meu cap per més 
de mil baques de foc i no he retrocedit ni un pas davant 
seu. Haig d' aprendre ara a tremolar com una dona? A 
tremolar davant una dona?... No, una dona no fara 
trontollar la meva virilitat ... Sang, sang! Aixo no és altra 
cosa que un impuls femení... Haig de beure sang, i tot 
passara. (Va a fugir.) 

AMALIA, caient en els seus braqos: Assassí! Diable! No et 
puc deixar, angel! 

EL BANDIT M00R, traient-se-la del damunt amb una em
penta: Aparta't de mi, serp trai'dora! Vols fer burla d'un 
dement, pero jo desafio la tiranía del destí ... Que, plo
res? Oh astres malignes! Fa com si plorés, com si plorés 
per la meva anima. (AMALIA se li tira al coll.) Ah, que és 
aixo? No m'escup, no em rebutja ... Amalia, ho has obli
dat? Saps a qui abraces, Amalia? 

AMALIA: Únic, inseparable! 
EL BANDIT M00R, exaltant-se: Em perdona, m'estima! 

Sóc pur com l'eter del cel! Ella m'estima! Llagrimes 
d'agrai'ment per a tu, oh Déu de pietat! (Cau de genolls i 
plora amb vehemencia.) Ha tornat la pau a la meva ani
ma, s'ha calmat el meu turment, l'infern ja no existeix ... 
Oh, mira, mira, els filis de la llum s' abracen plorant al 

. coll dels dimonis que ploren ... (S1alqa, als bandits:) Plo
reu també vosaltres! Ploreu, ploreu, sou tan felic;:os! Oh 
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Amalia, Amalia, Amalia! (Li besa la boca i resten abrar;ats 
una estona en silenci.) 

UN BANDIT, avanr;ant, amb rabia: Atura't, tra'idor! Deixa 
anar de seguida aquest bra� ... o et diré una paraula que 
penetrara amb un so agut dins la teva orella i et fara crui
xir les dents de por. (Posa l'espasa entre els dos.) 

uN BANDIT VELL: Pensa en els hoscos de Bohemia! Ho 
sents, dubtes? Has de pensar en els hoscos de Bohemia! 
InfideÍ, on són els teus juraments? Tan aviat s'obliden 
les ferides? Quan nosaltres ens jugavem per tu la felici
tat, !'honor i la vida? Quan estavem al teu costat com 
una muralla i rebíem com escuts els cops que anaven per 
la teva vida? ... No vas al�ar aleshores la ma en un jura
ment de ferro? No vas jurar que mai no ens abandona
ries, tal com nosaltres no t'havíem abandonat? ... Infame 
i deslleial! I ara ens deixaras pels plors d'una qualsevol? 

BANDIT TERCER: Vergonya per a qui jura en fals! L'espe
rit de Roller, sacrificat, que tu vas invocar des del reial
me dels morts com a testimoni, envermellira davant la 
teva covardia i sortira armat de la seva tomba per casti
gar-te. 

ELS BANDITS, esquinr;ant-se les vestidures tumultuosa
ment: Mira, mira! No reconeixes aquestes cicatrius? Ets 
nostre! Amb la sang del nostre cor t'hem comprat com 
un serven t. Ets nostre, ni que l' arcangel Miquel hagués 
de baixar a barallar-se a cops de puny amb Moloc ! ... En 
marxa al nostre costat! Un sacrifici en val un altre! Ama
lía és per a la banda! 

EL BANDIT MOOR, deixant caure la ma: Tot s'ha acabat! 
V olía tornar enrere i anar a la casa del meu pare, pero el 
Déu del cel ha parlat i ha dit que aixo no sera. (Freda
ment:) He estat un boig i un il-lús. Per que ho he volgut? 
Pot tornar enrere un gran pecador? Un gran pecador 
mai no pot tornar enrere. Fa temps que ho havia de sa
ber ... Calma, t'ho prego, tingues calma! Ja esta bé 
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així... Jo no he volgut quan Ell em buscava; i ara que jo 
el busco, és Ell qui no vol; hi ha res de més just? ... No 
obris els ulls d'aquesta manera ... ell no em necessita ... 
No té l' abundancia de totes les seves criatures? Pot pres
cindir perfectament d'una d'elles, que en aquest mo
ment sóc jo. Veniu, companys! 

AMALIA, que el reté: Atura't! Atura't! Un sol cop! Un cop 
mortal! Em torno a veure abandonada! Treu-te l'espasa 
i tingues compassió de mi! 

EL BANDIT MOOR: La compassió s'ha perdut per sem
pre ... No et mataré! 

AMALIA, abrar;ant-se-li als genolls: Oh, per Déu i en nom 
de tota la pietat del món! No vull més amor; ja sé que les 
nostres estrelles, alla dalt, són enemigues i fugen l'una 
de l'altra. La mort és el meu únic prec ... Abandonada! 
Abandonada! Pots entendre aquesta paraula en tot el 
seu abast terrible? No ho puc suportar. No te n' adones? 
Cap dona no ho pot suportar! La mort és el meu únic 

· prec! Mira com tremola la meva mal No tinc valor per
ferir-me. Em fa por la fulla lluent ... I per a tu és tan fa
cil, tan facil, tu ets un mestre de l' assassinat! Treu-te l' es
pasa i seré feli� !

EL BANDIT MOOR: Vols ser feli� tu sola? Vés-te'n, no vull 
matar una dona. 

AMALIA: Ah, mal(actor! Només pots matar els feli�os, i 
vols deixar enrere els qui estan cansats de viure. (S' arras
sega cap als bandits.) Dones vosaltres, tingueu pietat, 
deixebles del botxí! ... En els vostres ulls hi ha una com
passió tan avicia de sang, que és un consol per al misera
ble ... El vostre cap és un covard ple de jactancia i vani
tat. 

EL BANDIT MOOR: Dona, que dius? 

Els bandits es giren. 
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AMALIA: Ni un amic? Tampoc entre aquests no hi ha un 
sol amic? (S'al¡;a.) Dones que Dido m'ensenyi a morir! 
(Va a sortir. Un bandit l'apunta amb !'arma.) 

EL BANDIT M00R: Alto! Prova de fer-ho! ... L'estimada 
de Moor ha de morir a mans de Moor! (La mata.) 

ELS BANDITS: Capita, capita! Que fas? T'has tornar boig? 
EL BANDIT M00R, esguardant fixament el cadaver: L'he 

ferida de mort! Una última conrracció, i tot haura aca
bat ... Ara, mireu! M'heu de demanar res més? Vosaltres 
m'heu sacrificar una vida, una vida que ja no era vostra, 
una vida plena d'horror i de vergonya ... Jo us he sacrifi
cat un angel. Mireu-ho bé! Ho veieu? Esteu conrents, 

. ara? 
G RIMM: Has pagat el teu deure amb usura. Has fer allo que 

no hauria fet ningú pel seu honor. Ara, vine amb nosal
tres. 

EL BANDIT M00R: Ets tu qui ho ha dit! No és cert que la 
vida d'una santa per la vida d'uns bergants és un canvi 
desigual? ... Oh, us die que si cadascun de vosaltres pu
gés al pattbul i es deixés arrencar un rros de carn rere 
I' altre amb tenalles roenrs, i aquesta tortura durés onze 
dies d'esriu seguits, tot aixo no compensaría aquestes 
llagrimes. (Amb una riallada amarga.) Les cicatrius, els 
boscos de Bohemia! Sí, sí! Tot aixo calia que ho pagués. 

scHWARZ: Calma't, capita! Vine amb nosalrres, aquesta 
visió no és per a tu. Continua guiant-nos! 

EL BANDIT M0oR: Alto! Una paraula més abans de conti
nuar ... Escolteu, perversos executors de les meves bar
bares resolucions ... Des d'ara deixo de ser el vostre capi
ta ... Amb vergonya i horror abandono aquesta vara de 
comandament, bruta de sang, en nom de la qual us creieu 
autoritzats a cometre tots els crims i a profanar la llum del 
cel amb obres de les tenebres ... Aneu-vos-en en direc
cions contraries ... Mai, mai més no farem res en comú. 

BANDITS: Ah, covard! On són els projectes amb que t'om-
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plies la boca? Eren com bombolles de sabó que han es
clarat amb l'últim ale d'una dona? 

EL BANDIT M00R: Oh, insensat de mi, que em pensava 
poder millorar el món amb atrocitats, i mantenir les lleis 
amb la vulneració de les lleis. En deia venjan�a i justícia. 
Pretenia -oh Providencia- esmolar les parts oscades 
de la reva espasa i reparar la teva parcialitat ... pero ... oh 
vana puerilitar ... ara em trobo al límit d'una vida horro
rosa i recoriec entre gemecs i cruiximent de dents que 
dos homes com jo esfondraríem tot l'edifici de l'ordre 
moral. .. Perdó ... perdó per a l'infant que se't volia anti
cipar. .. Només a Tu correspon la venjan�a. No necessi
tes la ma de l'home. És cert que ara ja no esta a les me
ves mans recuperar el passat ... Allo que s'ha perdut, 
resta perdut per sempre ... Allo que jo he ensorrat, mai 
més no es redre�ara ... Pero em quedava encara una cosa 
perque pogués reparar les lleis ofeses i restaurar l'ordre 
malrractat. Cal un sacrifici ... un sacrifici que desplegui 
davant la humanitat sencera la seva invulnerable majes
tar ... i aquesta víctima sóc jo mareix. Per la llei haig de 
morir. 

BANDITS: Preneu-li l'espasa ... es vol matar. 
EL BANDIT M00R: Imbecils! Condemnats a la ceguesa 

eterna! Creieu potser que un pecat mortal compensa al
tres pecats mortals? Creieu que !'harmonía del món hi 
guanyaria alguna cosa, amb aquesta impía dissonancia? 
(Amb menyspreu, els llen¡;a les armes als peus.) Ell m'ha 
de tenir viu.Jo mateix vaig a posar-me en mans de la jus
tícia. 

BANDITS: Lligueu-lo! S'ha tornar boig! 
EL BANDIT M00R: No és que dubti que ella em pogués 

trobar en el seu moment, quan el Poder suprem així ho 
volgués. Pero em podría sorprendre en el son, o enxam
par-me en l'acció de fugir, o apoderar-se de mi per la 
violencia i amb I' es pasa; i aleshores em veuria privar del 
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meu únic merit, el de morir per ella voluntariament. Per 
que, com un lladre, haig de continuar amagant una vida 
que ja fa temps que m'ha estat presa per l' assemblea dels 
jutges celestials? 

BANDITS: Deixeu-lo marxar. Té la mania de ser un gran 
home. Dóna la vida per guanyar-se una vapa admiració. 

EL BANDIT ,MooR: Per aixo em podrien admirar. (Des
prés d'un moment de ref!,exió.) Quan venia cap aquí, re
cordo que m'han parlat d'un pobre diable que fa de jor
naler i té onze fills vius ... Han ofert mil llu1sos d' or a qui 
lliuri viu el gran bandit. Es pot ajudar aquest home. 
(Se'n va.) 
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