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NOTA DEL TRADUCTOR 

Llegim, a la Gran Enciclopedia Catalana, l' article sig
nat per !'historiador Miquel Coll i Alentorn: «Odoacre 
(¿343-Ravenna 493). Príncep barbar d'origen obscur, potser 
rugi o escita, fill d'Edicó, que havia estat conseller d'Atila. Al 
servei de l'imperi roma, el 476 reclama el ters: de les terres d'I
talia per instal · lar-s'hi. Havent-s'hi oposat Orestes, que tutelava 
!'emperador infant Romul Augústul, es proclama rei d'Italia 
després d'haver incendiat Pavia al capdavant d'un exercit inte
grat principalment pels beruls i els brucilingis. Féu morir Ores
tes i el seu germa Pau, deposa Romul Augústul i envia les insíg
nies imperials a Zenó, emperador d'Orient, amb la qual cosa 
posa fi a l'imperi d'Occident. Zenó en certa manera reconegué 
els fets consumats i li dona el tractament de patrici. Governa en 
pau i moderació i, tot i ésser arria, tracta els catolics amb benig
nitat. El 489 fou atacat per Teodoric. Assetjat a Ravenna du
rant tres anys (490-493) hagué de capitular i morí, sembla que 
juntament amb el seu fill Tela». 

Aixo és el que ens conta la historia. Pero Friedrich Dür
renmatt ha escrit una comedia histórica que -ens avisa- és an
tihistorica i no ens han de sorprendre, dones, les llibertats que 
s'hi ha pres. Vol dir, aixo, que tot sera pura invenció i fantasia? 
Els mots de Lichtenberg que posa en epígraf són reveladors: 
amb totes les petites desviacions que calgui, ell ens ofereix una 
veritat, i ens la presenta en forma divertida i a estones quasi de 
farsa, potser per fer més digeribles les coses amargues que ens 
serve1x. 

D'aquestes desviacions la més gran és la de presentar-nos 
!'emperador Romul com un home havent passat ja la cinquante
na. El Romul historie era un noiet de 14 anys que el seu pare, 
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Orestes, féu nomenar emperador i que no governa ni un minut 
durant l'any únic que dura el seu regnat. I el motiu, cree, d'a
questa «desviació» és que el tema de Romul el Gran no és la his
toria d'un personatge més o menys autentic -en aquest cas la 
llibertat que s'ha pres Dürrenmatt fóra excessiva- el seu tema és 
la fi del món antic a les mans dels germanics. I no és pas un 
tema de comedia, ans de tragedia. Tant de tragedia el veig, que 
fins i tot em sembla reconeixer-hi unes pistes deixades astuta
ment per l'autor que ens portaran sense entrebancs, per una sel
va poblada de personatges bufonescos i a la vegada terriblement 
humans, alla on ell vol: que el Romul personatge de comedia si
gui vist per nosaltres com el que en realitat és: !'espectador lú
cid, adolorit i fastiguejat d'un món que no pot funcionar bé per
que l'afany de domini, la huidor d'anima, l'oblit dels drets deis 
pobles hi senyoregen. Aquest Romul s'erigira en jutge de Roma 
i la condemnara, pero ell sera vem;ut pel destí, la forc;a miste
riosa que mou els fils de la vida dels homes i que coneixem no
més pels efectes i contra la qual, en l'antiga tragedia grega, és 
inútil de rebel-lar-se ni de lluitar. Unes paraules de Romul a 
Odoacre ho deixen ben dar: «Odoacre, amic meu, jo he volgut 
jugar al destf i tu has volgut eludir el teu, pero resulta que el 
nostre destí era el de fer-nos representar el paper de politics 
prudents i llestos. Hem cregut que podíem deixar caure el món 
de les nostres mans, tu la teva Germanía i jo la meva Roma, i 
ara ens hi trobem les seves runes. I no ens en sabem desfer. Jo 
he executat Roma perque el seu passat m'esferefa i tu vols exe
cutar la teva Germania perque et fa horror el seu futur. Ens 
hem deixat menar per dos fantasmes: no tenim cap poder da
munt del que ja ha passat ni damunt del que ha de venir ... » 

Aquesta farsa comico-tragica té encara d'altres punts que 
la relacionen amb la tragedia, aquests formals. Esmentaré el de 
les tres unitats. Les de lloc i d'acció hi són potser tan sols al•lu
dides, més que seguides: el lloc és la casa de camp de !'empera
dor, pero en diferents espais: el gabinet de Romul, el seu dormi
tori, el pare. L'acció és un trenat de diversos fils, tots motivats, 
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pero, i que per tant no la dispersen, ans ens ajuden a veure. com 
Romul es va definint als nostres ulls, la irritació i el desdeny 
que sent davant la bestiesa i la mesquineria humanes, la tendre
sa envers la seva filla i Emilia, també, als quals voldria evitar de 
ser dues victimes i:nés entre tantes d'altres. La unitat de temps, 
en canvi, és mantinguda amb rigor: l'acció transcorre dins el 
terme d'un dia, del matf dels idus de man; de l'any 476 en que 
Romul es pren, per esmorzar, un ou de les seves gallines, fins al 
matf següent en que el veiem de nou esmorzant i prenent-se un 
altre ou. Entre esmorzar i esmorzar s'acumulen les situacions 
comiques, grotesques i dramatiques que ens condueixen al des
enlla<; -ja sabem que la tragedia presenta el conflicte quan el 
deserJla<; és imminent -i és el tercer acte el que em sembla el 
punt maxim de tensió: els dialegs de Romul i l'emperadriu, de 
Romul amb la filla, de Romul amb Emilia i els conjurats són 
l'explicació de la seva conducta i de la seva veritat. I sabent com 
sabem que els idus de mar<; és el dia -historie- de l'assassinat de 
Cesar, ¿per que no veure una altra d'aquelles pistes que ens 
mena pel camf de la tragedia, aquest cop shakespeariana, i ben 
transparent ja que Dürrenmatt en una acotació ens detalla la col
locació dels conjurats a l'entorn de Romul, i com va tancant
se el cercle, tal com ens ho han explicat sempre la literatura i la 
pintura? La diferencia és que aquí els heroics i valents assassins 
en sentir el crit d'alarma de la vinguda dels germanics arren
quen a córrer i desapareixen, sí, fins i tot Emilia, l'únic d'ells 
que despertava compassió i respecte. 

L'obra es clou amb la trobada de Romul i Odoacre. Tots 
dos es descobreixen moltes afinitats: els agrada la vida senzilla, 
la cria de les gallines, desconfien dels grans discursos ampul -losos 
incitant a l'heroisme ... Si ells dos s'han pogut entendre parlant 
de gallines, ¿per que no s'han d'entendre parlant dels seus po

bles? Pero ai, sempre sorgira algun Teodoric ambiciós i carregat 
de bona fe que engrescara el seu poble i voldra fer una nova 
Roma que dominara el món. 

CARME SERRALLONGA 
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El gran true de prendre les petites des11iacions de la veritat per la ve
ritat mateixa, i sobre el qual s'ha basat el calcul diferencial, és també la 
base deis nostres pensaments jocosos on sovint aniria a caure el tot si ens 
prenguéssim les desviacions amb rigor filosoftca. 

LICHTENBERG. 





PERSONATGES 

RóMUL AucusT, emperador d'Occident 
JúLIA, la seva muller 
REA, la seva filia 
ZENó IsAURI, emperador d'Orient 
EMILIA, patrici roma 
MARES, ministre de la guerra 
TuL-LI RoTUND, ministre de /'interior 
EsPURI T1rus MAMMA, prefacte de cavalleria 
AQUIL·LES, ajuda de cambra 
PíRAM, ajuda de cambra 
APOL·Lió, marxant d'art 
CESAR RuPF, industrial 
FíLAX, actor 
ÜD0ACRE, príncep deis germanics 
TEODORIC, el se_u nebot 
FosFóRJD0S, camarlenc 
SuLFÜRIDES, camarlenc 
UN CUINER, CAMALICS, GERMAN!CS. 

Epoca: del matí del 15 de marf al matí del 16 de marf de l'a,ry 4 7 6 
després de Crist. 

Lloc: la vil-la de /'emperador Romul a la Campania. 





ACTEPRIMER 

És l'any 4 7 6 quan, a la matinada d'un dia de marf, el prefecte 
EsPURI TITUS MAMMA, dalt d'un cavall esdernegat arriba a la 
residencia imperial d'estiu on Sa Mtifestat passa també els hi
verns. EsPURI TITUS, brut, cansat, el brar ésquerre embolica! amb 
una bena tacada de sang, descavalca. Ensopega, espanta innom
brables exercits de gallines cridaneres i, no trobant ningú, travessa 
corren! la vi/.la jins al gabinet de /'emperador. De moment el lloc 
li sembla buit, desert. Només hi ha unes quantes cadires descon

juntades, a punt de desftr-se; a les parets, els busts venerables deis 
homes d'Estat, pensadors i poetes de la historia romana. Tots ells 
amb una cara exageradament seriosa ... 

EsPURI: Ei! Ei! 

Silenci. El prefecte s'adona, a l'últim, de dos tifudes de cambra 
antiquíssims, grisos, immobils com estatues a banda i banda de la 
porta del fans. Són PíRAM i AQUIL•LES, al servei de /'emperador 
des de fa molts anys. El prefecte els contempla estupefacte, fascina! 
pel seu aspecte venerable, i se sent tot acovardit. 

EsPURI: Hola! 
PiRAM: Calma, jove. 
EsPuRI: Perfil Ja em creia que s'havia mort tothom en aquesta 

casa! Estic cansat com un gos. 

Es llenfa panteixant en una cadira de braros. 

AQUIL·LES: Qui és, voste? 
EsPURI: Espuri Titus Mamma, prefecte de cavalleria. 
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PíRAM: I que vol? 
EsPURI: Haig de parlar amb !'emperador. 
AQUIL,LES: Ho ha anunciat? 
EsPURI: No puc perdre temps amb formalitats. Les noves que 

porto corren pressa. 
PíRAM: Al palau d'un emperador roma la pressa no existeix, Es

puri Titus Mamma. 

El prefecte s'affa d'un bot,furiós. 

EsPURI: Porto un· missatge de Pavia. Males notícies d'Orestes, 
general en cap de les tropes imperíals. 

Bis dos servents es miren /'un a l'altre pensatius. 

PlRAM: Males notícies de Pavía. 

AQUIL•LES mou el cap. 

AQUIL·LES: Pavía és una ciutat massa ínsígnificant perque les se
ves noticies puguin ser realment dolentes. 

EsPURI: L'Imperí Roma s'ensorra! 

La calma deis altres dos f'ha Jet sortir de poffeguera. 

PíRAM: Impossible. 
AQUIL-LES: Una empresa tan grandiosa com l'Imperí Roma no 

s'ensorra aíxí com aíxí. 
EsPURI: Els germanics vénen! 
AQUIL·LES: Fa cinc-cents anys que diuen que vénen, Espuri Ti

tus Mamma. 

El prefecte engrapa AQUIL•LES i el sacseja com un Justot corcat. 

EsPURI: Tínc el deure patríotíc de parlar amb !'emperador ím
mediatament! 
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AQUIL-LES: Considerem indesitjable un patriotisme que es mos
tra oposat a les bones maneres. 

Esi>uRI: Que els déus em valguin! 

Deixa anar AQUIL-LES, desespera/. PIRAM tracia de calmar-lo. 

P1RAM: Un consell, jove. Segueixi'l, i arribara a terme més ra
bent que un llamp. Dirigeixi's, primer, al primer majordom. 
Rep d'aquí a dues hores. A les deu en punt. Inscrigui's a la 
llista ·de les persones recentment arribades, sol• liciti del mi- . 
nistre de l'Interior el permís .de comunicar al palau una noti
cia important, i potser en el transcurs dels proxims dies po
dra trametre personalment el seu missatge a l'emperador. 

El prefecte ja no sap que ha de fer. 

EsPURI: Al primer majordom! 
PíRAM: Tombant a la dreta, tercera porta a l'esquerra .. 
EsPURI: Al ministre de l'Interior! 
PíRAM: A la dreta, la porta que fa set. 
EsPURI (Més i més desconcertat.): Per trametre el meu missatge en 

el transcurs dels proxims dies! 
AQUI-LES: En el transcurs de les proximes setmanes. 
EsPURI: Ai, malaventurada Roma! Havies d'anar a caure a les 

mans _de dos lacais! 

Co,:re desesperadament cap a la porta. Bis a/tres dos tornen a 
quedar-se com petrificats. 

AQUIL•LES: He de constatar, esborronat, que com més avanc;a el 
segle més recula la bona criam;a. 

PíRAM: Qui no aprecia la nostra valua cava la sepultura de 
Roma. 

Per la porta del fans, entre els dos servents, entra /'emperador. 
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Vesteix la toga de púrpura i duu al cap una corona de llorer 
amb lesfulles d'or. Té uns cinquanta anys i sembla pac(/ic, de bon 
avinent i sagaf-

PíRAM i AQUIL-LES: Salve, Cesar! 
RóMUL: Salve! Són avui, els Idus de man;? 
AQUIL-LES: A les ordres, Majestat. Els Idus de man;:. 

Fa un acatament. 

RóMUL: Una data historica. Segons la llei,. tal dia com avui els 
funcionaris i empleats de l'Imperi haurien de cobrar. Una 
antiga superstició per evitar l'assassinat del Cesar. Feu-me 
venir el ministre de finances. 

AQUIL-LES: El ministre de finances ha fugit, Majestat. 
PíRAM: Amb la caixa de l'Estat, senyor. 
RóMUL: Per que? Si a dintre no hi havia res. 
AQUIL-LES: D'aquesta manera espera poder dissimular la bancar

rota general de les fmances de la nació. 
RóMUL: Un home llest. Per tapar un escando} gros, no hi ha 

com inventar-ne de petits. Li atorgarem el títol de «Salvador 
de la Paria». I on és ara? 

AQUIL-LES: Ha trobat una col•locació. Apoderat d'una casa ex
portadora de vins de Siracusa. 

RóMUL: Esperem que una feina burgesa podra rescabalar aquest 
fidel funcionad de les perdues que comporta el servei de 
l'Estat. Aixo mateix. 

Es treu la corona i n'arrenca dues ful/es que dóna als dos ve/Is. 

RóMUL: Podeu convertir cada una d'aquestes fulles en sestercis. 
Pero un cop cobrat el que us <lec, torneu-me el canvi. Enca
ra haig de pagar el cuiner, l'home més important del meu 
imperi. 

PíRAM i AQUIL-LES: A les ordres, Majestat. 
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RóMUL: Quan vaig comern;:ar a regnar, aquesta corona, símbol 
del poder imperial, tenia trenta-sis folles. Ara només n'hi 
queden cinc. 

Contempla meditabund fa corona de //orer i se fa torna a posar. 

RóMUL: L'esmorzar. 
PíRAM: El desdejuni. 
RoMUL: L'esmorzar. Del llatí classic que es parla a casa meva 

me n'ocupo jo. 

El ve// entra una tau/eta parada amb /'esmor:zar. Pernil, pa, vi, 
un bol de //et i una ouera amb un ou. AQUIL-LES avanfa una ca
dira. L'emperador s'asseu, agafa /'ou i el pica per obrir-/o. 

RóMUL: Ha post, August? 
PIRAM: Res, Majestat. 
RóMUL: I Tiberi? 
PiRAM;: Els Julis, res. 
RóMUL: Els Flavis? 
PiRAM: Només Domicia.. Pero com que la Vostra Majestat s'ha 

negat sempre, explícitament, a menjar-se'n cap ou ... 
RóMUL: Domicia va ser un mal emperador. Que pongui tants 

ous com vulgui, que el que és jo no me'n menjaré ni un. 
PiRAM: A les ordres, Majestat. 

RóMUL es pren /'ou a cu//eradetes. 

RóMUL: De qui és, aquest ou? 
PIRAM: Com sempre, de Marc Aureli. 
RóMUL: Una bona gallina. Les altres no valen res. Ningú més 

no ha post? 
P1RAM ( A�b un cert encongiment.): Odoacre.
RóMUL: Ja et die jo! 
PiR.AM: Dos ous. 
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RóMUL: Enorme! I Orestes, el meu generalíssim, aquell que ha 
de ser el venceder d'Odoacre? 

PíRAM: Res. 
RóMUL: Res? Sí que n'hem tret ben poc profit! Aquest vespre el 

vull veure a taula farcit amb castanyes. 
PíRAM: Molt bé, Majestat. 

Sa Majestat menja pa amb pernil. 

· RóMUL: No me'n dieu res, de la gallina que duu el meu nom?
PíRAM: És la bestiola més noble i capas: que mai hagim tingut, el

producte més refinat de la casta romana.
RóMUL: J, és bona ponedora, tan noble bestiola?

PíRAM es mira AQUIL-LES com demanant auxili. 

AQUIL-LES: Quasi quasi, Majestat. 
RóMUL: Quasi? Que significa, quasi? Una de dues: una gallina 

pon o no pon. 
AQUIL-LES: Encara no, Majestat. 

RóMUL fa un gest de ma resolut. 

RóMUL: És a dir: no. Dones si no serveix per a res, que serveixi 
per a l'olla. El cuiner ens rostira a mi i Orestes, i també Ca
racal•la. 

PíRAM: Caracal·la, Majestat, ja us la vareu menjar abans d'ahir 
amb Filip l'arabic, amb esparrecs. 

RóMUL: Molt bé. Dones que rosteixi el meu avantpassat Juli Ne
pos, que tampoc no serveix de res. I d'ara endavant vull tro
bar cada dia, al meu esmorzar, els ous de la gallina Odoacre. 
Sembla tenir unes aptituds extraordinaries i s'ha guanyat tota 
la meva simpatia. Ja que deis germanics no ens en podrem 
escapar, almenys aprofitem tot el que tinguin de bo. 
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Fa irrupció per /'esquerra TuL-LI ROTUNO, pal-lid com un 
mort. 

TuL-LI: Majestat! 
RóMUL: Que vols del teu emperador, Tul-li? 
TuL-LI: És espaotós! És paorós! 
RóMUL: Ja ho sé, ja ho sé, estimat ministre de !'Interior, que va 

pels dos aoys que no t'he pagat ni un ceotim! I justameot 
ahir, que hauria volgut fer-ho, el ministre de Finaoces ha fu
git, ell i la caixa. 

TuL-LJ: Majestat, la oostra situació és tao catastrofica que ja ni 
s'hi peosa, en els dioers. 

RóMUL es pren la llet. 

RóMUL: Diria que per una vegada estic de sort! 
TuL-LI: El prefecte Espuri Titus Mamma ha galopat dues oits i 

dos dies seose parar per dur a la V ostra Majestat noves de 
Pavía. 

RóMUL: Dues oits i dos dies! És massa, aixo! Per semblaot pres
tació esportiva el farem cavaller! 

TUL•LI: Ara mateix presentaré a la Vostra Majestat el cavaller 
Espuri Titus Mamma. 

RóMUL: Deu estar caosat, ministre? 
TUL•LI: Es traba a un pel de l'esfondrameot corporal i moral. 
RóMUL: Esseot així, Tul• li Rotuod, acompaoya'l a la cambra més 

recollida de palau. També els cal dormir, als qui practiquen 
l'esport. 

El ministre de /'Interior sembla desconcertat. 

TuL-LI: Pero, i la ootícia, Majestat? 
RóMUL: Precisameot. La ootícia més espantosa, si surt de la 

boca d'uo home descaosat, baoyat de frese, ben afaitat i ben 
meojat ja té un so gairebé agradable. Que viogui <lema. 
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El ministre de l'Interior sembla consternat. 

TuL-LI: Majestat, es tracta d'una notícia que fara capgirar el 
món! 

RóMUL: Les noticies no capgiren el món. Qui el capgiren són 
els fets, i els fets no els podem fer canviar perque no els co
neixem ·fins que ja han ocorregut. Les notícies, tot al més, el 
somouen lleugerament, el món. Fer aixo ens hi acostumem 
tan de pressa. 

TuL-LI RoTUND, desconcertat, saluda amb un acatament i se'n 
va per la porta de l'esquerra. PíRAM presenta a RóMUL un enor
me rostit de vedella. 

AQUIL-LES: L'antiquari Apol•lió. 

APOL-Lió entra per l'esquerra. Elegant, vestit a la grega. Saluda 
amb una reverencia. 

APoL-Lió: Majestad 
RóMUL: T'has fet esperar tres setmanes, Apol-lió! 
APOL-Lió: Us en demano perdó, Majestat. Em trobava a Alexan

dria, en una subhasta. 
RóMUL: I fas passar una subhasta d' Alexandria davant d'una 

suspensió de pagaments de l'lmperi Roma? 
APOL-Lió: Majestat, el negoci és el negoci. 
RóMUL: Bé vaja! Que potser no estas content de les peces que et 

vaig vendre? El bust de Ciceró, en particular, valia el seu 
preu. 

APOL-Lió: Un cas excepcional, Majestat. N'he pogudes enviar 
cinc-centes reproduccions de guix a la Germania per als ins
tituts de segon ensenyament que ara construeixen als racons 
més amagats de la selva verge. 

RóMUL: Que dius, Apol · lió! La Germania, civilitzada? 
APoL-Lió: La Hum de la raó no hi ha qui la deturi. Si els germa-
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nics civilitzen el seu país, ja no els caldra llanc;ar-se sobre 
l'Imperi roma 

L'emperador talla i se serveix un tros de vede/la. 

RóMUL: Si els germanics vénen a Italia o a la Gal-tia els civilitza
rem nosaltres, pero si es queden a la seva Germania se civi
litzaran ells tot sols, i sera espantós. Bé: em compres les al
tres figures, sí o no? 

El marxant mira al seu ento,:n. 

APoL-Lió: Me les hauré de tornar a mirar. Avui dia no en dema
na ningú, de busts, i els pocs que es venen són exclusiva
ment retrats de boxadors, o de cortesanes de luxe. I per altra 
banda ... aquests en semblen d'un estil molt dubtós. 

RóMUL: Cada bust té l'estil que es mereix. Aquil-les, porta una 
escala a Apol-lió. 

AQUIL·LES porta una escaleta de ma. APOL·LIÓ l'agafa i es pas
sara fofa /'escena pujant i baixant /'escala, atrafegat examinan/ 
els busts. Per la dreta entra l'emperadriu JúLIA. 

JúLIA: Romull 
RóMUL. Amadíssima esposa? 
JúLIA: Si almenys, i per un sol moment, deixessis de menjar! 

L'emperador deixa laforquilla i el ganivet. 

RóMUL: Com tu vulguis, Júlia meva. 
JúLIA: Romul, estic molt preocupada. El primer majordom, 

Ebíus, m'ha deixat entendre que han arribat noticies d'un de
sastre. No és que me'n fü massa, d'Ebius, perque és un ger
manic i en realitat es diu Ebi. 

RóMUL: Ebius és l'únic home que parla correntment les eme 
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llengües mundials: llatí, grec, hebreu, germanic i xines. És a 
dir, m'ho sembla, que són cinc ... perque, per a mi, germanic 
i xines tot és u. Pero sigui com sigui, Ebius és d'una altra 
fusta que els romans. 

JúLIA: Romul, et tornes germanofil! 
RóMUL: No diguis disbarats! No me'ls estimo ni com a les me

ves gallines. 
JúLIA: Romul! 
RóMUL: Pfram, porta el cobert de la meva dona i el primer ou 

d'Odoacre. 
JúLIA: Et prego que et recordis que pateixo del cor. 
RóMUL: Precisament. Asseu-te i menja. 

L'emperadriu s'asseu, sospirant, a /'esquerra de la tau/a. 

JúLIA: Em voldras explicar d'una vegada que és aixo d'unes ma
les notícies que han arribat aquest matí? 

RóMUL: No en sé res, encara. Er missatger que les ha dutes 
dorm. 

JúLIA: Dones mana que el despertin, Romul! 
RóMUL: Recorda't del teu cor, amor meu ... 
JúLIA: Com a Mare de la Patria ... 
RóMUL: Com a Pare de la Patria, potser jo seré l'últim empera

dor de Roma i per aquest motiu ocuparé un lloc més aviat 
galdós a la historia universal. Desgraciadament, i sigui com 
sigui, estic ben llest. Pero hi ha una única gloria que no em 
deixaré arrabassar: de mi no podran dir que mai, innecessa
riament, vagi privar un home de dormir. 

Entra per la dreta la princesa REA.

REA: Bon dia, pare. 
RóMUL: Bon dia, filla meva. 
REA: Has dormit bé? 
RóMUL: Sempre dormo bé, des que sóc emperador. 
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REA s'asseu a tau/a, a la dreta. 

RóMUL: Piram, porta el cobert de la princesa i l'altre ou d'Odoa-
cre. 

REA: Oh! Odoacre ha post més d'un ou? 
RóMUL: Un germanic ho fa sempre abó. Vols pernil? 
REA: No. 
RóMUL: V edella freda? 
REA: No. 
RóMUL: Un peixet? 
REA: Tampoc. 
RóMUL: Ni una mica de vi d'esparrecs? 

Ho diu arrufant el front. 

REA: No, pare. 
RóMUL: D'ern;a que !'actor Fílax et dóna lli�ons de declamació, 

has perdut la gana. Que estudies, ara? 
REA: El lament d'Antígona abaos de morir. 
RóMUL: No estudirs aquestes coses tan velles i tristes! Llegeix 

comedies, que prova més. 

L'emperadriu se sent revoltada. 

JúLIA: Romul, saps prou bé que aixo no li escau, a una noia que 
té el promes llanguint-se, fa més de tres anys, presoner dels 
germanics! 

RóMUL: Calma't, dona! Qui esta a les últimes, com nosaltres, ja 
només pot entendre la comedia. 

Entra AQUIL-LES. 

AQUJL•LES: El ministre de la Guerra, Mares, demana la venia 
per a parlar amb la V ostra Majestat. Sembla urgent. · 

RóMUL: És curiós: cada vegada que parlo de literatura, compa
reix el ministre de la Guerra. Que vingui de sobretaula. 
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JúLIA: Aquil-les, comunica al ministre de la Guerra que la fami
lia imperial s'alegrara de veure'l. 

AQUIL•LESfa una reverencia i surt per /'esquerra. RóMUL s'ei
xuga els //avis amb el tovalló. 

RóMUL: Et trobo exageradament marcial, caríssima esposa. 

El ministre de la Guerra entra per /'esquerra. Fa una reverencia. 

MARES: Majestat! 
RóMUL: És notable el color esblaimat que avui tenen tots els 

meus funcionaris! Me n'he adonat amb el ministre de !'Inte
rior. Que vols, Mares? 

MARES: Com a ministre responsable del curs de la guerra contra 
els germanics, em cal intimar la vostra Majestat que rebi im
mediatament el prefecte de cavalleria Espuri Titus Mamma. 

RóMUL: Encara esta despert, l'esportista? 
MARES: Dormir sabent que !'emperador es troba en perill és in

digne <l'un soldat. 
RóMUL: Tanta consciencia del deure en els meus oficials ja co

menc;:a a carregar-me. 

L'emperadriu s'aixeca. 

JúLIA: Romul! 
RóMUL: Benamada Júlia? 
JúLIA: Cal que rebis Espuri Titus Mamma ara mateix! 

PíRAM parla a /'emperador a cau d'orella. 

RóMUL: Ja no cal, Júlia. Pfram m'assabenta que Odoacre ha post 
un tercer ou. 

JúLIA: Romul, el teu Imperi trontolla, els teus soldats se sacrifi
quen, i tu només parles, incansablement, de les teves galli
nesl 
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RóMUL: És del tot legítim: en altres temps les oques van salvar 
el Capitoli. Ja no em cal Espuri Titus Maroma: el príncep 
germanic Odoacre ha pres Pavia, donat que la gallina que 
duu el seu nom ha post tres ous. O a la naturalesa hi ha har
monia, o no hi ha ordre a l'univers. 

Consternació. 

REA: Pare! 
JúLIA: Aixo no és veritat! 
MARES: És veritat, per desgracia, Majestat. Pavia ha caigut. 

Roma sofreix la derrota més amarga de la seva historia. El 
prefecte portava les darreres paraules del general Orestes, 
caigut presoner dels germanics amb tot l'exercit. 

RóMUL: Les conec, les darreres paraules dels meus generals: 
«Mentre ens quedara sang a les venes cap de nosaltres no es 
rendira.» Tots ho han repetit, un per un. Ministre de la guer
ra, comunica al prefecte de cavalleria que se'n pot anar a 

· dormir definitivament.

MAREsja una reverencia i surt per /'esquerra.

JúLIA: Cal que facis alguna cosa, Romul, cal que facis alguna 
cosa o estero perduts! 

RóMUL: Aquesta tarda enviaré una proclama als soldats. 
JúLIA: Les legions s'han passat totes a l'enemic! Fins a l'últim 

home! 
RóMUL: Puc nomenar Mares mariscal de l'Imperi. 
JúLIA: Mares és un ximple. 
RóMUL: Ja ho sé, pero ¿a quin home amb ús de raó se li acudi

ria, avui, de ser ministre de la Guerra de l'Imperi roma? Faré 
publicar un comunicat sobre el bon estat de la meva salut. 

JúLIA: Aixo no serveix de res! 
RóMUL: No pots exigir-me que a més a més de governar faci en

cara altres coses, estimada esposa! 
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APOL-LIÓ ha baixat de J'escala. Va a RóMUL i li ensenya Ún 
bust. 

APoL-Lió: Majestat, ofereixo tres monedes d'or per aquest Ovi-
di. 

RóMUL: Quatre. Ovidi va ser un gran poeta. 
JúLIA: Romul, qui és aquest home? 
RóMUL: És el marxant Apol - lió, de Siracusa, que em compra els 

busts. 
JúLIA: ¿És possible que malvenguis els poetes, els pensadors, els 

homes que representen el gloriós passat de Roma? 
RóMUL: Estem de liquidació. 
JúLIA: Pensa que aquests busts són l'única cosa que el meu pare 

Valentinia va llegar-te! 
RóMUL: Tu també ets aquí, caríssima esposa. 
REA: No puc aguantar-ho més! (S'alfa.) 
JúLIA: Rea! 
REA: Me'n vaig a estudiar Antígona. 

Súrt per la dreta. 

JúLIA: Ho veus? Ni la teva filla no t'entén, ja! 
RóMUL: Aixo li ve d'estudiar tantes tragedies. 
APoL-Lió: Tres monedes d'or i sis sestercis, Majestat. És la 

meva última paraula. 
RóMUL: Tria'n uns quants més i farem un capmas. 

APOL-Lió torna a e,ifilar-se a J'escala. Per /'esquerra entra preci
pitadament el ministre de /'Interior. 

TuL-LI: Majestat! 
RóMUL: Altre cop tu, Tul• li Rotund? Que vols? 
TuL-LI: L'emperador d'Orient, Zenó Isauri, demana asil! 
RóMUL: Zenó Isauri? Tampoc no se sent segur, ell, a Constanti

noble? 
TuL-LI: Ningú no se sent segur, ja, en aquest món. 
RóMUL: On és? 
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TuL-LI: A !'antesala. 
RóMUL: No ve pas acompanyat deis camarlencs Fosforidos 

Sulfúrides? 
TuL-LI: Són els únics que han pogut fugir amb ell. 
RóMUL: Fes passar Zenó, pero Fosforidos i Sulfúrides que es 

quedin a fora. Els camarlencs bizantins són massa forts per a 
mi. 

TuL-LI: Molt bé, Majestat. 

Per /'esquerra es precipita ZENó lSAURI, molt més ben 11estit que 
el seu col-lega d'Occident. 

ZENó: Et saludo, noble imperial germa! 
RóMUL: Et saludo. 
ZENó: Et saludo, noble imperial germana! 
JúLIA: Et saludo, noble imperial germa! 

Abrtlfades. ZENó fa el posat d'Emperador d'Orient que cerca 
así/. 

ZENó: Asil vine a implorar .... 
RóMUL: No comportaré pas que em recitis la tirallonga de ver

sos que el cerimonial bizantí prescriu a un emperador que 
cerca asil, caríssim Zenó. 

ZENó: No voldria defraudar els meus camarlencs. 
RóMUL: Ni tan sols no els he deixats entrar, jo, els feus camar

lencs! 
ZENó: Que.bé! Així, com que ells no em veuen, podré estar-me· 

de declamar -excepcionalment- el poema de protocol. Estic 
extenuat. D'enc;a que vaig sortir de Constantinoble m'ha to
cat de declamar els inacabables versos de «Ajut vine a implo

rar», davant totes les possibles personalitats polítiques unes 
tres vegades al dia. M'he quedat sense veu. 

RóMUL: Seu, vols? 
ZENÓ: Grades. 
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S'asseu, alleujat, a tau/a, pero en �quest moment jan irrupció els 
dos camarlencs, tots dos vestits amb severes robes negres. 

ELs oos: Majestat! 
ZENó: Déu m'empari! Ja han aconseguit d'entrar! 
SuLFÚRIDES: El poema del «Plany», Majestat! 
ZENó: Ja l'he dit, Sulfúrides i estimat Fosfüridos! 
SuLFÚRIDES: Impossible, Majestat. Apel • lo al vostre orgull. No 

sou un simple particular que fuig, sou !'emperador d'Orient 
que emigra, i com a tal us heu de sotmetre amb goig al ceri
monial de la Cort bizantina, per més incomprensible que us 
sembli. Podem comen\,ar? 

ZENó: Si és indispensable ... 
FosFóRrnos: Ho és, Majestat. El cerimonial de la Cort bizantina 

no és solament una al·legoria de l'ordre universal, és l'ordre 
universal. Cal que ho entengueu d'una vegada per sempre. 
Anem, Majestat, no vulgueu que els vostres camarlencs s'ha
gin d'avergonyir de Vós! 

ZENó: Quin remei toca. 
SuLFúRIDES: Tres passes enrere, Majestat. 
FosFóRrnos: Actitud afligida, Majestat. 
ZENó: Ajut vine a implorar, oh Lluna 

de la més fosca nit de l'univers! 
Cercant ajut ... 

SuLFúRIDES: ... cercant merce ... 
ZENó: Cercant ajut prop teu, sigui la Lluna ... 
FoSFÓRIDOS: ... el sol... 
RóMur;: Aquil · les! Píram! 
PíRAM: Majestat? 
AQUI-LES: Majestat? 
RóMUL: Traieu-me del davant aquests dos bizantins i tanqueu-

me'ls al galliner! 
AQUIL-LES: Molt bé, Majestat. 
SuLFÜRIDES: Protestem! 
FosFóRrnos: Solemnement i energica! 
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Són arrossegats per PíRAM i AQVJL-LEsjins a la porta i desapa
reixen amb AQUJL-LES. PíRAM, rendit, s'eixuga la suor. 

ZENó: Gracies a Déu! Ja són foral Quan els tinc a prop em sen
to com soterrat, sepultat sota un revoltim de fórmules i re
gles. M'obliguen a moure'm amb estil, a parlar amb estil, a 
menjar i beuré amb estil, i jo ja no puc més. Així que els per
do de vista sento despertar en mi l'antiga fors;a deis meus 
avantpassats Isauris, les antigues creences fermes com un 
roe. Té el reixat prou fort, el galliner? 

RóMUL: Pots estar tranquil. Pfram, posa el cobert i un ou a 
Zenó. 

PíRAM: Només queda el de Domicia. 
RóMúL: Per a aquesta ocasió anira molt bé. 
ZENó: A dir la veritat, hem estat en guerra cinc anys. Només el 

perill comú deis germanics ha evitat que els nostres exercits 
s'hagin estossinat mútuament. 

Aixo darrer ho ha dit un xic cohibit. 

RóMUL: Guerra? No en sé res, jo, de cap guerra! 
ZENó: Et vaig prendre la Dalmacia ... 
RóMUL: Havia estat meva alguna vegada? 
ZENó: Et va ser adjudicada en l'últim repartiment de l'Imperi. 
RóMUL: Entre nosaltres, emperadors, podem parlar dar: no en 

fa poc, de temps que no dedico ni una sola mirada a la políti
ca mundial! Digues, ¿per que has hagut de fugir de Constan
tinoble? 

ZENó: La meva sogra, Varina, que s'ha entes amb els germanics 
i m'ha fet fora. 

RóMUL: Ben curiós! Dones, <ligues que ho tenies molt bé, amb 
els germanics! 

ZENó: Romul! (Se sentftrit.) 
RóMUL: Jo em creia que t'havies aliat amb ells per destronar el 

teu únic fill. .. -si no m'enganyen les meves informacions so
bre el complicat funcionament del tron bizantí... 
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JúLIA: Romul! 
ZENó: Els germanics inunden els nostres Imperis. Gairebé tots 

els clics són enderrocats. Ja no podem caminar desunits, ara! 
No podem permetre'ns el luxe de petites suspicacies entre els 
nostres Imperis. Cal que salvem la nostra cultura. 

RóMUL: Ah! La cultura és una cosa que pot ser salvada? 
JúLIA: Romul! 

APOL-Lió, en aquestes, s'ha atansat a !'emperador RóMUL Ve 
carregat amb ·uns quants busts més. 

APOL-Lió: Pels dos Gracs, Pompeu, Escipió i Cató, dues mone
des d'or i vuit sestercis. 

RóMUL: Tres monedes. 
APoL-Lió: Fet. Pero em quedo amb Marius i Sil• la. 

Torna a enfilar-se a !'escala. 

JúLIA: Romul, t'exigeixo que ara mateix facis fora aquest mar
xant d'antigalles! 

RóMUL: No ens ho podem permetre, Júlia. Encara no he pagat 
el pinso de les gallines. 

ZENó: No ho entenc. Un món desapareix entre flames i vosal
tres, aquí, vinga fer bromes de ximple! Cada dia moren mi
lers d'homes, pero vosaltres, com si res. Quina relació hi ha 
entre el menjar de les gallines i !'arribada dels barbars? 

RóMUL: També tinc els meus maldecaps, jo. 
ZENó: Sembla que, aquí, encara no us heu adonat del perill que 

representa el germanisme. 

T amborinfja amb els dits damunt la tau/a. 

JúLIA: Just, just el que jo die sempre! 
ZENó: L'exit dels germanics no és explicable solament per mo

tius materials. Hem de mirar més al fons. Les ciutats es ren-
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deixen, els soldats deserten, el poble ha deixat de creure en 
nosaltres perque nosaltres també dubtem. Cal que fem un es
fors;, Romul, cal que recordem els nostres grans predecces
sors, que fem memoria de Cesar, de Traja, de Constantí. No 
hi ha altre camf: sense una fe en nosaltres mateixos i en el 
significat de la nostra política mundial, estem perduts. 

RóMUL: Molt bé, dones. Tinguem fe. 

Silenci. Seuen en una actitud recollida. 

ZENó (Una mica insegur.): Creus? 
RóMUL: Ferm com una roca. 
ZENó: En els nostres grans avantpassats? 
RóMUL: En els nostres grans avantpassats. 
ZENó: En la nostra missió historica? 
RóMUL: En la nostra missió historica. 
ZENó: I tu, emperadriu Júlia? 
JúLIA: Jo sempre hi he cregut. 

ZENó se sent tot alleugerit. 

ZENó: És una sensació, grandiosa, no? S'ensuma, materialment, 
!'autentica ventada que tot d'una remolineja en aquesta sala! 
I ja n' era hora! 

Bis tres seuen devotament. 

RóMUL: I ara, que? 
ZENÓ: Que vals dir, que? 
RóMUL: Ara creiem. 
ZENó: És el principal. 
RóMUL: Que passara, ara? 
ZENó: No té importancia. 
RóMUL: Bé caldra fer alguna cosa, a més a més d'aquesta posició 

espiritual! 
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ZENó: Aixo cau pel seu propi pes. Simplement, hem de trobar 
una idea. Una idea que puguem oposar al lema dels germa
nics «Per la llibertat i la servitud!». Jo proposo «Per !'esclavi
tud i Déu!» 

RóMUL: No sé si Déu esta de part nostra. Les noticies que en te, 
nim són molt vagues, encara. 

ZENó: «Pel dret contra el lliure albir!» 
RóMUL: No, no. Jo em decantaria per un lema més planer, més 

realitzable. Alguna cosa com ara «Pel foment de !'avicultu
ra!» 

JúLlA: Romul! 

Per /'esquerra entra MARES, com un boig. 

MARES: Els germanics marxen contra Roma! 

ZENó i JúLIA s'alcen d'un bot. 

ZENó: Quan surt el primer vaixell d'Alexandria? 
RóMUL: Dema, a dos quarts de nou. On vols anar? 
ZENó: A demanar asil a !'emperador d'Abissínia. Des d'alla con

tinuaré la meva lluita inflexible contra el germanisme -tot i 
que alguna vegada penso si no estaria millor a les mans deis 
germanics que a les dels meus camarlencs. 

JúLIA (Refent-se a poc a poc.): Romul, els germanics marxen con
tra Roma, i tu continues esmorzant com si tal cosa! 

RóMUL s'alfa de la cadira. 

RóMUL: Privilegi de polític. Mares, et nomeno Mariscal de l'Im
peri! 

MARES: Salvaré Roma, oh emperador! 

Cau de geno/Is, brandant la seva espasa. 
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RóMUL: No ,:�n volia saber d'altra! 

S'asseu altre cop. 

MARES: Només ens pot salvar una cosa: la mobilització general. 

Dret, parla molt decidit. 

RóMUL: Que significa aquest mot? 
MARES: L'acabo d'inventar ara mateix. Mobilització general vol 

dir tenir reunides, a la ma, amb una finalitat militar, totes les 
forces d'una nació. 

RóMUL: No em sembla massa net, estilísticament. 
MARES: La mobilització general englobara tots aquells territoris 

de l'Imperi encara no ocupats per l'enemic. 
ZENó: El mariscal té raó. Només podem salvar-nos amb la mo

bilització general. Aquesta és la idea que buscavem: «Esti
gues a punt!» És clarfssim! 

RóMUL: La guerra ha estat sempre un crim, ja des de la invenció 
dels primers garrots, pero si ara ordenem la mobilització ge
neral sera un disbarat. Mariscal de l'Imperi, poso a la teva 
disposició els cinquanta homes de la meva guardia personal! 

MARES: Majestat! Odoacre disposa d'un exercit de cent mil ger
manics ben equipats! 

RóMUL: Com més gran és un general, més poca tropa necessita. 
MARES: Mai no s'havia ultratjat un general roma a aquest nivell! 

Saluda i se'n va per /'esquerra. APOL-Lió, entretant ha anat afi

lerant e/s busts al mig de /'escena. 

APoL-Lió: En dono deu monedes, de tots aquests trastos. 
RóMUL: Apol-lió, m'agradaria que parlessis amb més respecte 

dels graos homes del passat! 
APOL-Lió: La paraula «trastos» es refereix tan sols al valor que, 

com a antiquari, puc donar a aquesta herencia. No comporta 
cap judici historie. 
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RóMUL: Les deu monedes me les comptaras a l'acte, és dar? 
AP.OL-Lió: Com sempre, Majestat. I us deixo un bust: el del reí 

Romul. 

Compta les monedes. 

RóMUL: Pensa que el meu homonim és el fundador de Roma! 
APOL-Lió: Va fer un treball d'aprenent. Per aixo s'ha escrostonat 

tan de pressa. 

L'emperador d'Orient, mentrestant, s'ha anal impacientan/. 

ZENó: Romul, encara no m'has presentat el senyor! 
RóMUL: Apol·lió, aquest senyor és !'emperador d'Orient, Zenó 

Isauri. 
APOL-Lió: Majestat. (Fa una/reda reverencia.) 
ZENó: Amic Apol·lió, per que no visiteu algun dia l'illa de Pat

mos, que encara se'ns manté fidel? Hi tinc unes antiguitats 
gregues raríssimes. 

APOL-uó: No die pas que no, Majestat. 
ZENó: Dema al matí m'embarco cap a Alexandria. Que us sem

bla, si m'anticipaveu alguna coseta ... ? 
APOL-Lió: Ho sento. Tinc per principi de no anticipar ni una 

malla a les cases imperials. Bis temps que corren són turbu
lents, les institucions polítiques inestables, i l'interes deis 
clients s'ha traslladat de les antiguitats a l'art utilitari deis ger
manics. És el triomf de l'art primitiu. Una abomin.ació, pero 
sobre gustos ... Em permeteu de retirar-me, Majesrat? 

RóMuL: Em sap greu, Apol · lió, que t'hagis hagut de trobar en 
l'ensorrada general del meu imperi. 

APOL-Lió: Majestat, si us plau! Si, com a antiquari jo en vise, 
d'aquestes coses! Respecte de les figures que he separat, en
viaré un dependent a recollir-les. 
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ZENó: No sé, Romul, d'uns anys enc;a que no tinc credit. Com 
més va més em convenc;o que la nostra professió no dóna. 

Entra ,ver /'esquerra el ministre de /'Interior, TuL-LI R0TUND. 

TuL-LI: Majestat! 
RóMuL: Ja dorm, per fi, l'esportista, Tul·li Rotund? 
TuL-LI: No es tracta d'Espuri Titus, es tracta de Cesar Rupf. 
RóMUL: No el conec, aquest. 
TuL-LI: És un personatge importantfssim. Va escriure una carta 

a la V ostra Majestat. 
RóMUL: No en llegeixo, de cartes, des que sóc emperador. De 

que fa? 
TuL-LI: És fabricant de pantalons. Aquella mena de vestit que 

els germanics es posen a les carnes, i que ara comenc;a a ser 
moda entre nosaltres. 

RóMUL: I, és ric, ministre de !'Interior? 
TuL-LI: Immensament. 
RóMUL: Un home raonable, vaja. 
JúLIA: L'hauries de rebre, Romul. 
ZENó: El cor em diu, i no m'enganya, que aquest home ens pot 

salvar. 
RóMUL: Fes passar el fabricant de pantalons. 

Per /'esquerra entra CP.SAR RUPF, de corpora solida i massissa, 
ben vestit. Es dirigcix de dret a ZENó, prenent-Jo per /'empera
dor, pero ZENó li indica RóMUL amb un gest. CESAR RuPF duu 
a la ma un ample barre/ de viatge, de forma antiga. Fa una reve
rencia molt migrada. 

CESAR: Emperador Romul. 
RóMUL: Et saludo. Aquesta és la meva muller, l'emperadriu Jú

lia, i aquest, !'emperador d'Orient, Zenó Isauri. 

CESAR RuPF amb prou feines saluda amb el cap. 
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RóMUL: Que vols de mi, Cesar Rupf? 
CESAR: La meva familia, que en realitat és originaria de Germa

nia, esta establerta a Roma des del temps d'August i ha estat 
sempre al cap del ram de la confecció. 

RóMUL: M'alegra de saber-ho. 
CESAR: Com a fabricant de pantalons vaig de dret al gra, Majes

tat. 
RóMuL: Ho cree. 
CESAR: Estic convenc;ut, i ho die sense cap apassionament, que 

els cercles conservadors de Roma estan en contra dels panta
lons. Exactament, com cada vegada que apunta una claror. 

RóMUL: On comencen els pantalons s'acaba la cultura. 
CESAR: Aquesta gracieta la podeu dir vós, naturalment, perque 

sou emperador, pero jo, com a home de realitats descarna
des, afirmo fredament que el futur pertany als pantalons. Un 
estat modern que no porti pantalons se'n va a can pistracs. 
Els germanics porten pantalons. Els germanics han prospe
rat d'una manera prodigiosa. Aquesta relació entre dos fets 
ha de semblar misteriosa, per forc;a, als eterns polítics que 
mai no pensen en coses profundes, pero a un home de nego
cis li resulta clara com la llum del dia. Només una Roma 
amb pantalons podra ser d'igual forc;a que !'envestida de les 
bordes germaniques. 

RóMUL: Si jo compartís la teva optimista manerá de pensar, ca
rfssim Cesar Rupf, jo i tot m'hi ficaria, dins d'aquesta indu
mentaria fabulosa! 

CESAR: He jurat de portar pantalons, dar i net, t9t i que, al fons 
del fons, el cor sembla dir-me que, sense pantalons, tota la 
rac;a humana cap dins del mateix farcell. Pero tinc honor 
professional, Majestat, i no hi gasto bromes. O triomfen els 
pantalons, o Cesar Rupf dimiteix. 

RóMUL: Que em véns a proposar? 
CESAR: Majestat, aquí hi ha l'empresa mundial «Cesar Rupf», i 

aquí l'Imperi roma. És innegable. 
RóMuL: Certament. 
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CESAR: Dones parlem dar, com l'aigua, sense sentimentalismes 
que -tot ho enterboleixen: darrere meu hi ha un parell de mil 
milions de sestercis, i darrere vostre ... l'abisme, simplement. 

RóMtJr;: Millor no es podria formular. 
CESAR: De primer, vaig dir-me: «em compro l'lmperi roma», 

així, senzillament. 

L'emperador quasi no pot amagar la seva joiosa emoció. 

RóMur;: Cesar Rupf, n'haurem de parlar molt seriosament, de 
tot aixo! I per comenc_;:ar et faig cavaller. Aquil • les, una espa
sa! 

CESAR: Grades, Majestat, pero... totes les condecoracions hagu
des i per haver ja les he comprades. Mireu -per dir-ho freda
ment-, d'aixo de comprar, jo ja en torno. L'Imperi roma ha 
estat governat tan cap per avall, que renovar-lo resultaria car 
fins i tot a una empresa mundial com la meva -més i més no 
sabent si en val la pena. Tenim un Estat gegant, que és com 
no tenir res. Un hom, o és una gran empresa mundial o és 
un Imperi, i aquí us diré que prefereixo l'empresa, perque 
dóna més. M'oposo a comprar, emperador Romul, pero no a 
una alianc_;:a. 

RóMur;: Em proposes una associació entre l'lmperi i la teva em
presa? 

CESAR: Purament organica, perque jo, com a comerciant, estic 
més per les coses organiques. «Pensa organicament o faras 
bancarrota» és la meva divisa. Comenc_;:arem fent fora els ger
manics. 

RóMur;: Ho veig bastant difícil. 
CESAR: Un -comerciant de talla mundial no coneix el mot «difí

cil» -sempre que compti amb els diners necessaris. Odoacre 
ha declarat per escrit i per instigació meva, que esta disposat 
a evacuar Italia per la quantitat de deu milions. 

RóMur;: Odoacre? 
CESAR: El cap de l'exercit germanic. 
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RóMUL: Extraordinari. De veres, no em creia que se'l podia · 
comprar. 

CESAR: Tothom pot ser comprar avui, Majestat. 
RóMUL: I a mi, Cesar Rupf, que m'exigiras a canvi del _teu ajut? 
CESAR: Si jo pago deu milions i encara ofereixo un picotí més a 

l'Imperi a fi i efecte que, com tot Estat que frueix de bona 
salut, suri damunt-de l'aigua i no s'enfonsi, poso per condi
ció -a part que siguin declarats obligatoris els pantalons-, 
poso per condició que em doneu la vostra filla Rea per mu
ller, ja que és evident que només així poden bastir-se les 
aliances organiques. 

RóMUL: La meva filla és promesa a un patrici arrufuat, presoner 
dels germanics des de fa tres anys. 

CESAR: Majestat, jo miro les coses sense apassionament. No po
deu negar, mal que us pesi, que l'Imperi només es pot salvat 
aliant-se amb una empresa d'experiencia reconeguda. Si no, 
vindran els germanics, que ja estan a l'aguait a les portes de 
Roma, i vindran a passes de gegant. Em donareu la vostra 
reposta aquesta tarda. Si és «no», em casaré amb la filla d'O
doacre. La casa Rupf ha de comem;:ar a pensar en l'hereu. 
Em trobo a la flor ,de l'edat, pero el remolí del món dels ne
gocis -al costat del qual les vostres matances són un joc de 
criatures- no m'ha permes fins ara de cercar la felicitat en 
els bra<_;:os d'una esposa fidel. Se m'ofereixen dues possibili
tats, pero triar no és facil. Encara que políticament fora més 
natural quedar-me amb la germanica, per altra banda l'agra"i
ment envers el meu país d'adopció m'inclina a fer-vos aques
ta proposta. No m'agradaria que la casa Rupf comparegués 
davant el tribunal de la Historia sospitosa de parcialitat. 

Fa una reverencia molt petita, arrabassa el seu barret de les mans 
de ZENó i surt per /'esquerra. Bis a/tres tres, atordits, callats, 
continuen asseguts a tau/a. 

JúLIA: Romul, parlaras immediatament amb Rea. 
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RóMUL: I per que he de parlar arnb Rea, cara muller? 
JúLIA: Cal que es casi immediatament amb aquest Cesar Rupf. 
RóMUL: Per un grapat de sestercis em vendria l'Imperi roma ara 

mateix, pero baratar la meva filla, ni tan sols se m'ha acudit. 
JúLIA: Rea estara contenta de sacrificar-se per l'Imperi. 
RóMUL: Fa segles que no parem d'oferir-li sacrificis, a l'Estat. 

Trobo queja és hora que l'Estat se sacrifiqui per nosaltres. 
JúLIA: Romul! 
ZENó: Si la teva filla no es casa el món s'acabara! 
RóMUL: Nosaltres, ens acabarem. És molt diferent. 
ZENÓ: Nosaltres som el món. 
RóMUL: Uns provincians, som, amb un món que ens creix més 

amunt del cap i que no podem comprendre. 
ZENó: Un home com tu no hauria de ser emperador de Roma! 

Pega un cop de puny a la taula i surt per la dreta. Per l'esquerra 
entren dos camalics panxuts. 

CAMAuc PRIMER: V enim a recollir unes figures. 
RóMUL: Són aquí, arrenglerades a la paret. 
CAMALIC PRIMER (Als altres camalics.): Són emperadors. Ves que 

no us .en caigui cap a terra, que són trencadissos.

L'escena s'omple d'homes que traginen els busts. 

JúLIA: Em diuen «Mare de la Patria» i em sento orgullosa d'a
quest títol. Dones ara et parlaré com a Mare de la Patria! Et 
passes tot el sant dia assegut a taula, només t'interessen les 
teves gallines, no vols rebre els missatgers, et negues a de
cretar la mobilització general, no t'alces contra l'enemic, no 
vols donar la teva filla a l'únic que ens podria salvar tots. 
Pots dir-me que pretens? 

RóMuL: No voldria pertorbar la Historia universal, amada Júlia. 
JúLIA: Sapigues que m'avergonyeixo de ser la teva dona! 
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Se'n va per la dreta. 

RóMUL: Pfram, pots endur-te'n la safata. Ja estic d'esmorzar. 

S'eixuga la boca amb el tovalló. P!RAM enretira la tau/eta. 

RóMUL: Aquil • les, aigua. 

AQUIL-LES porta l'aigua. RóMUL es renta les mans. Per la porta 
de /'esquerra entra precipitad�ment EsPURI Tnus MAMMA. 

EsPuRJ: Majestat! 
RóMuL: Qui ets? 
EsPuRI: El prefecte Espuri Titus Mamma. 
RóMUL: Que vols? 
EsPuRI: Vine de Pavia, i he galopat dos dies i dues nits, sense 

parar. Set cavalls han caigut morts sota meu, m'han ferit tres 
fletxes i en arribar aquí no m'han permes de veure't! Et por
to, Emperador, el missatge del teu darrer general, Orestes, 
abans de caure a les mans de l' enemic! 

A/larga un rotlle de pergami a RóMUL. RóMUL ha romas im
mobil. 

RóMuL: Estas ferit, extenuat. Per que tant d'esfor<_;:, Espuri Ti-· 
tus? 

EsPuRI: Perque Roma visqui. 
RóMUL: Roma fa molt de temps que és morta. Et sacrifiques per 

un mort, lluites per una ombra, vius per a un sepulcre en 
ruines. Vés a dormir, prefecte. La nostra epoca ha convertit 
el teu heroisme en una comedia. 

S'alfa majestuós i surt per la porta del mig. EsPURI Trrus 
MAMMA, absolutament desfet, llenfa tot d'una el missatge d'Ores
tes i el trepitja amb fúria, mentre crida. 

EsPURI: Roma té un emperador que és una vergonya! 
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ACTESEGON 

· Primeres hores de la tarda del Junest dia de marr de l'any 476.
Pare davant la casa de camp de !'emperador. Pertot arreu molsa,
heura, malesa. Pertot arreu escataineig de gallines i quiquiriquics.
Per tots els cantons de !'escena voletege1 gallines, sobretot si arriba
algú. Al fans, maltractada per l'aviram, la Jarana de la casa mig
derruida, amb una porta d'on parteix una escalinata que con
dueix al pare. A les parets, mal escrit amb guix: «Visea la ser
vitud!», «Visea la llibertat!» La impressió que dóna és la d'un
galliner, tot i que al prosceni hi hagi unes quantes cadires de }ar
dí, de forma elegant, que han conegut millors dies. De tant en tant
!'escena queda submergida en una Jumera negra que sÚrt d'un edi
ftci no gaire alt adossat a !'esquerra de la vil-la. En resum: una
desesperació latent, l'encís d'una ji del món, d'apres moi le délu
ge. Personatges: assegut en una cadira el ministre de !'Interior
TuL-LI RoruND; en una altra el ministre de la Guerra, MARES,
ara Mariscal de l'Imperi com ja sabem, en plens preparatius,
adormit, amb un mapa d'Italia desplegat sobre els geno/Is i amb
el case de mariscal a terra. Ha deixat l'escut arrambat a la pa
ret de la casa. Porta escrita, també, la divisa germanica. EsPURI
TITUS MAMMA, encara brut i embenat · camina cansadament
arran de la casa, s'estintola a la paret, torna a caminar arrosse
gant-se.

EsPURI: Estic cansat. Estic cansat. Estic mort de cansament. 

Per la porta de la casa surt un cuiner amb davantal blanc i gorra 
alta de cuiner. 

CuINER: Tinc l'honor de poder anunciar el sopar. Avui, idus de 
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mar<; de l'any 4 76, menjaran una sopa de verdures i tres ga
llines rostides amb castanyes a la moda de Campania. 

Avanfa cap a la dreta, amagant-se un ganivet al darrere i qfala
gant les gallines que escridassen desesperadament. 

CuINER: Juli Nepos, Orestes, Romul, tites, tites ... 

Per /'esquerra acompa.reix ZENó IsAURL S'atura i es netda les 
sandalies rejr�gant-se els peus a terra. 

ZENó: Ja torno a trepitjar un món on només hi ha gallines! Por
to les sandalies totes grogues i enganxifades. 

TuL-LI: Criar gallines és l'única passió de !'emperador. 

Entra un missatger per la dreta, corrent. 

M1ssATGER: Els german.ics són a Roma! Els germanics són a 
Roma! 

TuL-LI: Altre cop males notícies. Tot el día igual. 
ZENó: En té la culpa la deria de les gallines. És d' esperar que 

!'emperador -almenys ara- deu ser a la capella a pregar pel 
seu poble! 

TuL-LI: L'emperador dorm. 
ZENó: Nosaltres intentem salvar la civilització febrosament ... i 

ell dorml Que és, aquesta pudor de fum? 
TuL-Lr: Cremem els arxius. 
ZENÓ (Que ha quedat com llampat.): V osaltres ... cremeu .... els ar

xius? I a sant de que els cremeu? 
TuL-LI: Cal evitar, sigui com sigui, que els inapreciables docu

ments de l'art romana de governar caiguin en mans dels bar
bars. I ens manquen els recursos financers per trasliadar
los. 

ZENó: I és dar, cremeu els arxius. Aixi, a les bones, com si no 
hi hagués ni la més petita esperans;a d'una victoria final. 
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Amb aquesta Roma vostra no hi ha res a fer. Corcada fins al 
moll de l'os. Li manca valor, coratge ... 

Entren per la dreta eis dos camarlencs. 

ELs nos: Majestat. 
ZENó: Els camarlencs! S'han e�capat del galliner. 

Sembla mortalment espanta!. Ells li agafen les mans. 

SuLFúRIDES: Ara, Majestat, repetirem el poema dei «Plany». Ho 
necessitem més que mai. 

FosFóRIDos: Us ho suplico, Zenó Isauril 
ZENó: Ajut vine a implorar, oh sol... 
SuLFÚRIDES: ... oh lhma! 
ZENó: Oh Huna de la nit més fosca de l'univers! 

Cercant merce prop teu sigui la lluna ... 
FosFóRIDOS: ... ei sol! 
ZENó: El sol... vaja! Altra vegada un ou! 

Es neteja la sandalia mentre els camarlencs /'obliguen a caminar 
cap a l'esque_rra. 

EsPURI: Fa cent hores que no dormo! Cent hores! 

Espantosa cridoria de gallines. Per la drcta ve el cuiner i entra 
dins la casa. Duu 11na gallina a cada ma i una altra sota el brar
Ef davantal és tot esquitxa.t de sang. 

CuINER: D'aixo en diuen gallines ... I ho he de presentar a taulal 
Molts noms d'emperador, sí, sí, pero tan magres que amb 
prou feines valen per a la sopa. Sort de les castanyes ... Om
plirem els ventrelis dels senyors encara que només sigui amb 
farratge. 
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EsPURl: No puc r:Ó.és! Ja en tinc prou d'aquest etern escatainar! 
Estic cansat, senzillament cansat! De Pavia fins aquí, d'una 
sola tirada, a cavall! I amb tanta sang com he perdut! 

TuL-LI: Vagi-se'n al jardí del darrere. Des d'alli no se senten 
tant. 

EsPURI: Ja hi he anat, pero hi ha la princesa que pren la seva lli
�ó de declamació, i prop de l'estany !'emperador d'Orient as
saja ...

MARES: Silencil (Es torna a adormir.) 
TuL-LI: No cridi tant, que desperta el mariscal de l'Imperi! 
EsPURJ: Estic desfet de cansament ... ! I només em mancava 

aquest fum, aquest fum pestilent i corrosiu! 
TuL-LI: Segui una estona ... 
EsPURI: Així que m'assec m'ado!-"mo. 
TuL-LI: És molt natural, amb el cansament ... 
EsPURl: No vull dormir! Vull venjar-me! 

El mariscal de l'Imperi s'alfa desespera!. 

MARES: És que no hi podré meditar en pau, jo, aquí? L'estrate
gia es qüestió d'intu1ció! Si davant una ferida sagnant el ci
rurgia necessita recolliment interior, que pot fer més mal, a 
la guerra, que soroll i frivolitat al quarter general! 

Irritadíssim cargo/a el mapa, recu/1 el case, se'n va cap a la casa. 
Alfa recull l'escut, i se'/ mira, estupefacte. 

MARES: Algú ha escrit paraules hostils al meu escutl I també ha 
empastifat les parets! 

TuL-Ll: La criada helvetica! 
MARES: Convoqueu immediatament un consell de guerra! 
TuL-LI: No tenim temps, mariscal! 
MARES: Sabotatge! 
TuL-Ll: Manca de personal. El primer majordom necessita algú 

que l'ajudi a fer les maletes. 
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MARES: Pot ajudar-lo voste. No sé pas que més pot fer, ara coro 
ara, un ministre de !'Interior. 

TuL-LI: Jo ja m'ocupo de trobar un fonament legal per al trasllat 
de la residencia imperial a Sicfila! 

MARES: Sou una colla de derrotistes, pero jo no ero deixo des
moralitzar. La nostra posició estrategica sera cada vegada 
més favorable. Va millorant, de derrota en derrota. Coro 
més endins de la península penetrin els germanics, més es fi
quen en un carreró sense sortida i més facilment nosaltres, 
des de Sicfila i Corsega, els podrem apallissar. 

EsPURI: Abans, apallisseu !'emperador! 
MARES: No podem perdre. En absolut! Els germanics no tenen 

vaixells. Un cop a les illes serem inatacables! 
EsPURI: Pero si nosaltres tampoc no en tenim, de vaixells! De 

que ens poden servir, les illes? Els germanics sí que seran 
inatacables, un cap insta! - lats a Italia! 

MARES: Constrtüm-ne, dones! 
EsPURI: Construir-ne? Un Estat en bancarrota? 
TuL-LI: Ens amoi:nem per coses que no cal. El problema princi

pal, ara, és saber coro ens ho farero per arribar a Sicfila. 
MARES: Faré aparellar un veler de tres pals. 
TuL-LI: Un veler de tres pals? No ens ho podem permetre. Són 

caríssims! Per que no mires de trobar una galera? 
MARES: M'han degradat de mariscal a consignatari marítim! 

Se'n va amb passa vacil-lant cap a la casa. 

TuL-LI: Ho veu? Ha hagut de despertar el mariscal de l'Imperi! 
EsPURI: Estic tan cansat. 
TuL-LI: L'única esperanc;a és de trobar a Sicfila una casa de 

camp, d'un lloguer enraonat. 

Cridoria fortíssima de gallines. Per /'esquerra entra caminant 
molt a poca poc l'estropellada persona d'EMILIAjlac, esblaimat, 
que mira al seu entorn i diu. 
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EMILIA: És la vil• la de !'Emperador? 

El ministre de /'Interior contempla atonit la inquietant figura. 

TuL-LI: Qui és, voste? 
EM1L1A: Un fantasma. 
TuL-LI: Que desitja? 
EMILIA: L'emperador és el pare de tots nosaltres, veritat? 
TuL-LI: Dels patriotes, sí. 
EMILIA: Jo sóc un patriota. He vingut a visitar la casa del meu 

pare. 

Torna a guaitar al seu voltant. 

EMILIA: Un galliner que és una immundícia. I la casa, un mer
der. Al llac, una Venus escrostonada... i heura, molsa, ous 
pertot arreu amagats en els esbarzers -encara en porto al
guns enganxats a les soles. I qui sap on, un emperador que 
segurament ronca. 

TuL-LI: Vagi-se'n, i de pressa! O si no faré venir la guardia per
sonal de !'emperador que fa l'exercici al prat d'aquí darrere! 

EMIL0: Al prat d' aquí darrere, la guardia de l' emperador hi fa la 
migdiada. S'ha endormiscat amb l'escataineig de les gallines. 
No torbem la pau dels déus. 

Apareix l'emperadriu a la porta. 

JúLIA: Ebius! Ebius! Algú ha vist el primer majordom? 
EMILIA: La Mare de la Patria. 
TuL-LI: No ajudava a fer les maletes, Majestat? 
JúLIA: Ha desaparegut avui matí. 
TuL-LI: Aixo vol dir que ha fugit! 
JúLIA: Típic germanic. 

L'emperadriu se'n torna a la casa. 
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EsPURI: Els romans, són els qui fugen! 

Sembla irritadíssim un moment,· després torna a quedar-se abs
tret; després torna a córrer desesperadament per 110 adormir-se. 
EMILIA s'asseu a la cadira del mariscal de l'Imperi. 

EMiuA: Voste és Tul- li Rotund, ministre de !'Interior? 
TuL-LI: Em coneix? 
EMILIA: Hem sopat plegats més d'una vegada, Tul· li Rotund, al

gunes nits d'estiu. 
TuL-LI: No ho recordo. 
EMILIA: Com podria recordar-se'n? Entre aleshores i ara un im

peri mundial s'ha esfondrat. 
TuL-LI: Digui'm d'on ve, en tot cas. 
EMILIA: De la realitat he vingut a parar directament al món fic

tici d'aquesta residencia. 
EsPURI: Estic cansat. Estic cansat com un gos. 

Les gallines tornen a far xivarri. MARES surt de la casa. 

MARES: M'he descuidat la vara de mariscal. 
EMILIA: Si és servit. 

Li a/larga el bastó de mariscal que és a terra, prop d'ell. MARES 
se'n torn� a la casa, vacil-lant. 

TuL-LI: Ara ho entenc! Voste arriba del front, i és tot un home. 
Ha vessat la seva sang per la patria. Puc fer alguna cosa per 
voste? 

EMILIA: Pot fer alguna cosa contra els germanics? 
TuL-LI: Ningú no pot fer-hi res, avui per avui. La nostra resis

tencia és calculada a llarg termini. Els molins de Déu molen 
molt lentament. 

EMILIA: En aquest cas, no pot fer res per mi. 

De la casa surten servents carregats amb cefres. 
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SERVENTS: On van, els cofres de l'emperadriu? 
TuL-LI: Avall, cap a Napols. 

El ser11ents passen amb els cifres i es dispersen. Durant tota /'es
cena hi haura m01Jiment de seroents que passen. 

TuL-LI: ·És un temps amarg i una epoca ben tragica, pero tot i 
aixo, una creació jurídica tan perfectament organitzada com 
l'Imperi Roma és capa!r de dominar les crisis més dolentes 
amb la solidesa del seu valor intern. La nostra cultura supe
rior triomfara dels germanics! 

EsPURI: Estic espantosament cansat. 
EMILIA: Li agrada Horaci? Escriu amb el bon estil d'Italia, vos

te? 
TuL-LJ: Sóc jurista. 
EMILIA: A mi m'agradava Horaci. I escrivia amb el millor estil 

d'Italia. 
TuL-LI: És poeta, voste? 
EMILIA: Vaig ser una persona de cultura superior. 
TuL-LI: Home, torni a escriure, torni a fer versos! L'esperit 

triomfa de la caro! 
EMILIA: Alla d'on jo vine la carn ha triomfat dels esperits. 

Renovat escatainar. Reno11at alet�ar de gallines. Per la dreta en
tren REA i FíLAX, /'actor, que 11énen del darrere de la casa. 

REA (Declaman!.): Mireu-me, ciutadans de la patria. 
Mireu-me a mi que faig el meu darrer viatge 
i esguardo per darrera vegada 
la llum del sol. 
I aixo, mai més? 

EsPURJ: No em convé pas escoltar els classics, ara precisament, 
perque m'adormiré a l'acte! 
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Surt per /' esquerra fent !entines. 

FíLAX: Endavant, princesa! Més fori,,a! Més dramatic! 
REA: Car el déu de la mort, el qui totes les coses fa callar, 

se me'n duu a mi, vivent, 
a les riberes infernals, quan mai encara 
cap nuvi no m'ha cantat 
el cantic nupcial, ans ben al contrari, 
sóc promesa a l'Aqueront! 

FíLAX: Ben al contrari, sóc promesa a l'Aqueront! 
REA: Ben al contrari, sóc promesa a l'Aqueront! 
FíLAx: Més tragic, princesa, més rítmic, més crit de dintre a 

fora, més anima, o ningú no valorara aquests versos immor
tals! Es nota que no teniu una idea clara del que és l' Aque
ront i el déu de la mort. En parleu com si fossin coses abs
tractes. Encara no ho heu viscut interiorment. Per a vós són 
literatura, no realitat. Llastima, llastima de veres ... A veure, 
repetim: Ben al contrari, sóc promesa a l'Aqueront! 

REA: Ben al contrari, sóc promesa a l'Aqueront! 
FíLAX: Ai, boja ... 
REA: Ai, boja m'has fet tornar, patria! 

Per que et burles de mi, 
que encara no he mort, 
que encara veig el día? I per que 
m'obligues, amb una vergonyosa llei, 
no plorada per l'amor, a una tomba inaudita! 
Ni entre e.Is mortals, ni entre els morts! 

FíLAX: Ni entre els mortals, ni. entre els morts! Un to tragic, 
princesa! Doneu la tristesa incommensurable del sentiment! 
Ni entre els mortals ... Repetiu-ho una altra vegada. 

REA: Ni entre els mortals, ni entre els morts. 

EMILIA s'ha alfa! i ara esta dret davant fa princesa que declama 
i que, sorpresa de f'aparició, el mira fit. 
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REA: Que vols? 
EMILIA: Qui ets? 
REA: Tinc més dret jo, a demanar-te qui ets. 
EMILIA: Sóc allo que torna quan s'ha estat al lloc d'on vine. Qui 

ets, tu? 
REA: Sóc Rea, la filla de l'Emperador. 
EMILIA: Rea, la filia de l'emperador ... No t'havia reconegut. Ets 

bonica, pero havia oblidat la teva cara. 
REA: Ens coneixíem? 
EMILIA: Cree recordar-ho. 
REA: Véns de Ravenna? Havíem jugat plegats, quan érem in-

fants? 
EMILIA: Havíem jugat plegats en ser jo un home. 
REA: No vols dir-me el teu nom? 
EMILIA: El meu nom el porto escrit a la ma esquerra. 
REA: Ensenya'm aquesta ma, dones. 

Ell li a/larga la ma. 

REA: Oh, quina ma més espantosa! 
EMILIA: L'aparto? 
REA: No puc mirar-me-la. 

Es gira. 

EMJLI.A: Així, no podras saber qui sóc. 

Amaga/ama. 

REA: Dóna'm la teva ma. 

A/larga la seva dreta. EMILIA li posa la seva esquerra al da
munt. 

REA: L'anell! L'anell d'Emilia! 
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EMILIA: L'anell del teu promes. 
REA: És mort. 
EMILIA: Ben mort. 
REA: En alguns llocs la carn ha crescut per damunt de l'anell ... 

Es mira ftxament la ma dins les seves. 

EMILIA: És una sola cosa amb la meva carn ultratjada. 
REA: Emilia! Ets Emilia! 
EMILIA: L'era. 
REA: No et reconec, Emilia. 

El mira ftxament. 

EMILIA:: Mai més no em reconeixeras. Torno de les presons deis 
germanics, filla de !'emperador. 

Drets, es miren. 

REA: T'he esperat tres anys. 
EMILIA: A les presons germaniques tres anys són una eternitat, 

filla de !'emperador. I un home no pot ser esperat tant de 
temps. 

REA: Pe.ro ara ets aquí. Ara véns a mi, a la casa del meu pare. 
EMILIA: Els germanics, vénen. 
REA: J a ho sabem. 
EMILIA: Dones vés, i agafa un ganivet. 
REA (El mira, espantada.): Que vols dir, Emilia? 
EMILIA: Vull dir que amb un ganivet una dona pot lluitar. 
REA: Ja no cal que lluitem. L'exercit roma ha estat derrotat. No 

ens queda ni un soldat. 
EMILIA: Els soldats són homes, i els homes poden lluitar. Enca

ra hi ha molts homes, aquí. Dones, esclaus, vells, esguerrats, 
criatures, ministres. V és, agafa un ganivet. 
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REA: No té sentit, Emilia. Ens hem de lliurar als germanics. 
EMiuA: Fa tres anys em vaig lliurar als germanics. I que n'han 

fet, de mi, filla de l'emperador? Vés, agafa un ganivet. 
REA: Tres anys t'he esperat, dia per dia, hora per hora. I ara em 

fas por. 
EMILIA: «Ans ben al contrari, sóc promesa a l' Aqueront.» No ci

ta ves aquests Versos? Ara són veritat els teus versos! Vés, 
agafa un ganivet! V és! Vés! 

REAjuig, corrent, cap a la casa. 

FiLAX: Princesa! Princesa! No hem acabat la llic;ó, encara! Falta 
el moment culminant, aquell passatge elevadíssim sobre l'A
queront, el més excels de la literatura classica! 

REA: Ja no la necessito per a res, la literatura. Ho sé prou, ara, 
qui és el déu de la mort. 

Desapareix dins la casa. FíLAX li corre al darrere. 

TuL-LI: Marc Juli Emilia, retornat del seu captiveri entre els 
germanics! Em sento commogut. 

EMILIA: Dones ja cal que corris cap al front, o la teva commoció 
és un luxe. 

TuL-LI: Amic, no hi ha dubte que has viscut moltes dificultats i 
que t'has guanyat el nostre respecte, pero tampoc no has de 
creure que nosaltres aquí, a la residencia imperial, no n'ha
gim passades moltes. Estar-se assegut i anar rebent notícies 
dolentes una darrere l'altra, i no poder-hi fer res és el pitjor 
que pot succeir a un polític. 

Entra corrent per /'esquerra un missatger cap al palau. 

MrssA TGER: Els germanics avancen cap al sud per la via Apia! 
TuL-LI: Ho veus? Cap al sud. Vénen de dret aquí. Tot és parlar 

de males notícies com rebre'n una tot seguit. 
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Apareix MARES a la porta de la casa. 

MARES: No es troba ni una galera per remei. 
Tuu.u: Pero si al port de Napols n'hi ha una! 
MARES: Que ha salpat per lliurar-se als germanics. 
TuL-LI: En nom de Déu, mariscal, hem de !robar un vaixell! 
MARES: Potser faríem amb una barca de pescadors. 

Torna a desapareixer. El ministre de /'Interior sembla irrita!. 

TuL-LI: Esta tot preparat per reorganitzar l'Imperi des de Sidlia. 
Tinc el cap ple de coses: reformes socials, assegurances per 
als estibadors del moll invalids ... Pero aquests projectes no
més els podré convertir en fets si aconseguim un mitja ae 
transport! 

EsPURr: Aquesta pudor de cremat! Aquesta eterna i corrosiva 
pudor de cremat! 

Cridoria de gallines. Entra CÉSAR RuPF per /'esquerra. 

CÉSAR: Senyors meus! Espero que siguin fredament conscients 
que, després de la caiguda de Roma, l'Imperi no valdra ni un 
pet d'ase. 

EMILIA: Qui és, voste? 
CÉSAR: César Rupf, propietari de la firma mundial Rupf, panta

lons i armilles. 
EMILIA: Que vol? 
CÉSAR: Per a qui estigui informat ni que sigui mitjanament, de 

política, és dar com la llum del día que Roma només es pot 
salvat si jo afluixo uns quants milions. He fet una proposta 
honesta i demarro una resposta decorosa. Sí o no. Jubileu, o 
la fi del món. O torno a casa amb una núvia, o l'Imperi se'n 
va a fer punyetes! 

EMILIA: De que se les heu, ministre? 
TuL-LI: Odoacre estaría disposat, per una suma de deu milions, 
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a abandonar Italia. Aquest ... fabricant de pantalons, esta dis
posat a pagar aquesta suma. 

EMILIA: Les condicions ... ? 
TuL-LI: Es vol casar amb la princesa Rea. 
EMILIA: Feu venir la princesa. 
TuL-LI: Vol dir que ... 
EMILIA: I reuniu la Cort. 

El ministre de /'Interior es dirigeix a la vil-la. 

EMILIA: Fabricant de pantalons, la seva oferta rebra resposta. 

Entra per la dreta, fent /entines i en direcció a la /'esquerra, el 
prefecte de cavalleria. 

EsPURI: Cent hores sense dormir. Cent hores. Estic cansat, ja no 
m'aguanto de tan cansat ... 

Apareixen a la porta de la casa REA i TuL-LI RoTUND, ZENó, 
MARES, FosFóRrnos, SuLFúRIDES, el cuiner, guardies. 

REA: M'has fet cridar, Emilia? 
EMILIA: T'he fet cridar. Vine. (REA s'apropa a el/ a poc a poc.) 

M'has esperat tres anys, filla de !'emperador. 
REA: Tres anys dia perdía, hora per hora. 
EMILIA: M'estimes. 
REA: T' estimo. 
EMILIA: Amb tota la teva anima. 
REA: Amb tota la meva anima. 
EMILIA: Faries tot el que jo et demanés? 
REA: Ho faré tot. 
EMILIA: I, agafaries un ganivet? 
REA: Agafaré un ganivet si tu ho vols. 
EMILIA: Tan gran és el teu amor, princesa? 
REA: El meu amor per tu és immens. No et reconec, pero t'esti

mo. Em fas por, pero t'estimo. 

54 



EMILIA: Si és així, casa't amb aquest magnífic panxut i dóna-li 
fills. 

Assenyala CÉSAR RuPF. 

ZENó: Per fi, un roma que té seny! 
LA CoRT: Casa't, princesa! Casa't! 
TUL• u: Ofereix el teu sacrifici per amor de la patria, criatura. 

Tots, plens d'esperanfa, miren ftxament REA. 

REA: Cal que et deixi? 
EMILIA: Cal que em deixis. 
REA: I hauré d'estimar-ne un altre? 
EMILIA: Has d'estimar qui pot salvar la teva patria. 
REA. Pero jo t'estimo a tul 
EMILIA: Pero et rebutjo perque Roma visqui. 
REA: Vols ultratjar-me, Emilia, perque tu t'has sentit ultratjat? 
EMILIA: És necessari. El nostre enviliment alimentara Italia; de 

la nostra ignominia recobrara una nova for<;a. 
REA: No pots exigir-me aixo, si m'estimes. 
EMILIA: Només puc exigir-t'ho perque m'estimes. 

Ella el mira espantada. 

EMILIA: Obeiras, filla de !'emperador. El teu amor és immens. 
REA: Obeiré. 
EMILIA: Seras la seva dona. 
REA: Seré la seva dona. 
EMILIA: Així, dóna la ma a aquest fred i conscient fabricant de 

pantalons. 

REA obeeix. 
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EMILIA: Ja tens la ma de la filla única de !'emperador, Cesar 
Rupf. I a un vedell d'or l'han coronat amb una corona impe
rial virginal, perque vivim en un temps en que, davant les 
violacions inaudites comeses contra la humanitat, l'alcavote
ria és una virtut. 

CÉSAR RuPF esta emocionat. 

CÉSAR: Princesa, m'heu de creure: les llagrimes dels meus ulls 
són d'or pur. L'empresa mundial Rupf, amb aquest enlla<; vi
talici s'ha enlairat a uns cims com ningú altre del meu ram 
no havia mai pogut atenyer. 

Enormes glopades de fum. 

MARES: L'Imperi s'ha salvat! 
CuINER: L'Occident aguanta fort! Per celebrar aquesta diada, 

mataré els Flavis! 
SuLFúRIDES i FosFóRrnos: El cantic de gaubans;a, Majestat. 
ToTS nos i ZENó: Gaubans;a, goig, oh Bizanci! 

La teva gloria creix, el teu Ilustre s'enlaira 
fins a la volta estrellada. 
La nostra creens;a, la nostra esperans;a 
és ja un miracle 
i la salvació s'és feta. 

TuL-LI: Atureu immediatament la crema deis arxius! 
VEu D'AQUIL-LE.S: L'Emperador! 

El fum es dissipa. A la porta, voltat de la seva Cort, apareix 
RóMUL. Darrere d'ell, AQUIL·LES i P1RAM, que porta un covenet 
amb ampolles. Silenci. 

RóMUL: Hi ha molta animació, al meu pare! Puc saber el motiu 
de tanta gresca? 

Silenci. 
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EMILIA: Benvingut, Imperator de la bona teca! Se't saluda, Cesar 
el gallinaire! Salve, tu, que els soldats anomenen Romul el 
petit! 

L'emperador observa atentament EMILIA. 

RóMUL: Tu ets Emilia, el promes de la meva filia. 
EMILIA: Ets el primer que em reconeix, emperador Romul. Ni la 

teva filla no m'ha reconegut. 
RóMUL: No dubtis de} seu amor. Només els vells tenim ulls pe

netrants. Sigues benvingut, Emilia. 
EMILIA: Perdona, Pare del món, que no correspongui al teu sa

lut com és el costum. He estat massa temps presoner deis 
germanics. Ja no m'hi entenc amb els usatges de la cort. En 
canvi, la historia de Roma m'ha servit de molt. Hi ha hagut 
emperadors als quals se'ls podía cridar: «Visea el gran triom
fador!», i a d'altres; «Visea el gran assassí!». A tu podran cri
dar-te: «Visea Romul, el gran dormilega!» 

RóMUL s'asseu sota la porta, en una cadira de braros i observa 
1/argatJJent EMILIA. 

RóMUL: Se't noten, al cos, les privacions i les necessitats. Has 
patit fam i set. 

EMILIA: Jo tenia fam, i tu menjaves a hores fixes. 
RóMUL: Veig les teves mans. Has estat torturat. 
EMILIA: He sofert tortura, pero les teves gallines han prosperat 

molt. 
RóMUL: Estas desesperat. 
EMILIA: Surto d'una presó de Germanía, emperador de Roma. A 

la teva presencia, excels, hi he vingut a peu. He mesurat la 
infinita ampla.ria del teu Imperi milla per milla, passa per 
passa. He vist el teu Imperi, Pare del món. 

RóMUL: D'em;a que sóc emperador, que no he sortit d'aquesta 
casa. Parla'm del meu Imperi, Emilia. 
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EMILIA: No he vist res, fora d'immensos paratges en decadencia. 
RóMUL: Parla'm dels meus súbdits. 
EMILIA: El teu poble és saquejat pels manifassers i aprofitaires 

de guerra, és oprimit per mercenaris i és escarnit pels lans-
quenets germanics. 

RóMUL: No m'és desconegut aixo que dius, Emilia. 
EMILIA: ¿com pots saber el que no has vist mai, emperador de 

Roma? 
RóMUL: Puc imaginar-m'ho, Emilia. Ara, entra amb mi a casa. 

La meva filla t'ha esperat tots aquests anys. 
EMILIA: Jo ja no sóc digne de rebre la teva filla, emperador de 

Roma. 
RóMUL: No ets indigne, sinó desgraciat. 
EMILIA: Deshonorat. Els germanics em van obligar a passar sota 

un jou brut de sang. A quatre grapes. Nu. Com una bestia. 
MARES: V enjan�a! 
REA: Emilia! 

Abrafa el seu estima/. 

EMILIA: Sóc un oficial roma. I he perdut l'honor. Vés-te'n amb 
aquell a qui pertanys, filla de !'Emperador. 

Ella retorna lentament vers CESAR RUPF. 

EMILIA: La teva filla és la muller d'aquest fabricant de panta
lons, emperador de Roma, i el teu Imperi s'ha salvat grades 
a la meva ignominia. 

L'emperador s'aixeca de la cadira de braros. 

RóMUL: L'Emperador no autoritza aquest casament. 

Tothom es queda petrifica/. 
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CÉSAR: Papa! 
REA: M'hi casaré, pare. No pots privar-me de fer l'única cosa 

que pot salvar la meva patria. 
RóMUL: La meva filla es doblegara a la voluntat de !'Emperador. 

L'Emperador sap que fa quan llen<;a el seu Imperi al foc, 
quan deixa caure allo que s'ha de rompre, i trepitjar allo que 
pertany a la mort. 

REA entra a la casa, cobrint-se la cara amb les mans. 

RóMUL: Píram, a la feina! És l'hora del pinso. August! Tiberi! 
Traja! Adria, Marc Aureli! Odoacre! 

Distribueix el gra a l'aviram llenfant-lo a grapats. Bis dos ser
vents el segueixen. Bis a/tres romanen immobils. 

TuL-LI: Torneu a calar foc als arxius, immediatament! 

Una espessa Jumera negra torna a cobrir-ho tot. 

EMILIA: Afora !'emperador! 
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ACTETERCER 

És la nit de /'idus de marf de l'any 467. El dormitori de /'em
perador. A l'esquerra, una jifera de jinestres. Al fans, la porta. 
A la dreta del /lit, una altra porta. Al mig de l'estanra, dues 
otomanes, que Jan angle obert de cara al públic. Al mig i entre fes 
otomanes, una bonica tau/eta baixa. A dreta i esquerra del pros
ceni dos armaris de paret. És de nit. Lluna plena. L'escena és a 
fes Josques. Només les jinestres Jan unes taques ciares al sol i a fes 
parets. La porta del fans s'obre. Apareix PíRAM portan/ un ca
nelobre de braros amb el qual n'encén un altre del costal del flit. 
Després va jins al prosceni i deixa el canelobre damunt la tau/eta. 
L'emperador entra per la dreta, vestit amb una camisa de dormir 
bastan/ desllui'da. Al seu darrere, AQUIL-LES. 

RóMUL: Després d'un bon sopar, el bany m'ha anat rebé. A vui 
ha estat un dia patetic, la mena de dies que no m'agraden. 
No hi ha res com un bon bany. No sóc un home tragic jo, 
Aquil•les. 

AQUIL·LES: La Vostra Majestat desitja la toga imperial o la bata? 
RóMUL: La bata. Per avui ja he plegat de governar. 
AQUIL·LES: La Vasta Majestat encara no ha signat la proclama al 

poble roma. 
RóMuL: Ho faré <lema. 

AQUIL·LES vol ajudar-fo a posar-se la bata. RóMUL queda un 
moment perplex. 

RóMUL: Porta'm la bata imperial, Aquil • les. Aquesta és massa 
deslluYda. 
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AQUIL-LES: La bata imperial, l'emperadriu ja l'ha feta posar a la 
maleta, Majestat. Pertanyia al seu pare. 

RóMUL: Tens raó, sí. Ajuda'm a posar-me aquesta pelleringa ... 

Es posa la bata i es treu la corona de 1/orer. 

RóMUL: Encara duia la corona de llorer. M'he descuidat de treu
reme-la per banyar-me. Penja-la al cap�al del llit, Pfram. 

Li dóna la corona i PíRAM la penja. 

RóMUL: Quantes folles li queden encara? 
PíRAM: Dues. 

RóMUL sospira i es dirigeix a la ftnestra. 

RóMUL: Quin dia, avui! Per fi, aire frese. S'ha girat una mica de 
vent i s'ha endut el fum. Quin suplici, aquesta tarda! Pero 
vaja, ja hem cremat els arxius. L\ínica disposició raonable 
del ministre de !'Interior. 

PíRAM: Els historiadors ho lamentaran, Majestat. 
RóMUL: I ca! Trobaran d'altres fonts, i molt millors que els nos

tres arxius. 

S'asseu a /'otomana de la dreta. 

RóMUL: Porta'm el volum de Catul, Pfram. Potser la meva dona 
ja l'ha ficat a la maleta perque era de la biblioteca de son 
pare? 

Prn.AM: També, Majestat. 
RóMUL: No hi fa res. Provaré de recordar-me'n. Els bons versos 

mai no s'obliden del tot. Una copa de vi, Aquil-les. 
AQUIL-LES: La Vostra Majestat desitja Falern o Siracusa? 
RóMUL: Falern. En temps com els que correm cal beure el mi

llor. 
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AQUIL-LES posa una copa damunt la tau/eta, davant /'emperador. 
PíRAM aboca el vi. 

PíRAM: De la collita del setanta. I ja només en resta aquesta am
polla, senyor. 

RóMUL: Ah, dones deixa-la aquí. 
AQUIL-LES: La Mare de la Patria vol parlar amb la V ostra Majes

tat .. 
RóMUL: Que passi l'emperadiu. El segon canelobre ja no el ne

cessito. 

Bis ajudes de cambra jan una reverencia i surten. PíRAM s'enduu 
el canelobre del costat del !lit. Ara només hi ha llum al prosceni. 

_ Al fans, cau un créixent ciar de !luna. 

JúLIA (Que ha entrat pe/ fans.): El primer majordom s'ha passat als 
germanics. Sempre t'ho he dit, que aquest Ebius em feia 
mala espina. 

RóMuL: I que volies, dones? Que essent com és germanic morís 
per nosaltres, que som romans? 

Silenci. 

JúLIA: He vingut a parlar amb tu per última vegada. 
RóMUL: Vas vestida de viatge, estimada muller. 
JúLIA: Aquest nit m'embarco, cap a Sicília. 
RóMuL: Ja esta a punt, la barca? 
JúLIA: És un rai. 
RóMUL: No és una mica perillós? 
JúLIA: No mou,re's d'aquí és. més perillós. 

Silenci. 

RóMUL: Et desitjo un bon viatge. 
JúLIA: Potser trigarem a veure'ns. 
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RóMUL: No ens veurem mai més. 
JúLIA: A Sicilia, he decidit de continuar la resistencia contra l'e

nemic. 
RóMUL: La resistencia al preu que sigui és la cosa més insensata 

que podries fer. 
JúLIA: Ets un derrotista. 
RóMUL: Només sospeso les coses. Si fem resistencia la nostra 

caiguda encara costara més sang. Podra ser grandiosa, pero a 
que traura cap? A que treu cap incendiar un món que ja esta 
perdut? 

Silenci. 

JúLIA: Així no vols que Rea es casi amb Cesar Rupf? 
RóMUL: No. 
JúLIA: I tampoc no vols venir a Sidlia? 
RóMUL: L'emperador no fuig. 
JúLIA: Et costara el cap. 
RóMUL: I que? Vols que ja el comenci a perdre ara? 

Silenci. 

JúLIA: Fa vint anys que som casats, Romul. 
RóMUL: Que vols dir amb aixo tan inquietant? 
JúLIA: En altre temps ens havíem estimat. 
RóMUL: Saps molt bé que menteixes. 

Silenci. 

JúLIA: Així, només vas casar-te amb mi per ser emperador? 
RóMUL: Exacte. 
JúLIA: I goses dir-m'ho a la cara, tranquil· lament? 
RóMUL: És ciar que sí. El nostre matrimoni ha estat espantós, 

pero mai no he comes el delicte de dissimular per quins mo
tius et vaig prendre per muller. Em vaig casar amb tu per 
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ser emperador, i tu et vas casar amb mi per ser emperadriu. 
Vas voler ser la meva dona perque jo procedeixo de la més 
alta noblesa romana i tu ets la.filia de !'emperador Valentinia 
i d'una esclava. Jo t'he legitimat i tu m'has coronat. 

Si/enci. 

JúLIA: Ens hem necessitat !'un a l'altre. 
RóMUL: Naturalment. 
JúLIA: Per aixo el teu deure és de venir amb mi a Sicília. Ens 

pertanyem l'un a l'altre. 
RóMUL: Els meus deures envers tu s'han acabat. T'he donat allo 

que volies: ser emperadriu. 
JúuA: No pots retreure'm res. Tots dos hem fet el mateix. 
RóMUL: No. No hem fet el mateix. Entre la teva conducta i la 

meva hi ha una immensa diferencia. 
JúLIA: No la veig enlloc. 
RóMUL: Et vas casar amb mi per ambició. Tot el que fas és per 

ambició. I ara per ambició no vols admetre que la guerra és 
perduda. 

JúLIA: Me'n vaig a Sicília perque estimo la meva patria. 
RóMUL: No en coneixes cap, tu, de patria. El que estimes és una 

idea abstracta de l'Estat que t'ha permes de ser emperadriu 
gracies al teu matrimoni amb mi. 

Si/enci. 

JúuA: Molt bé. Per que no he de dir la veritat, jo, també. ¿Per 
que no hem de ser francs tots dos? Sí, sóc ambiciosa. Per a 
mi, fora de l'Imperi res no compta. Sóc besnéta de Julia, el 
darrer gran emperador, i n'estic orgullosa. I tu, qui ets? El 
fill d'un patrici arruinat. Pero també n'ets, tu, d'ambiciós 
perque si no, no hauries arribat a ser !'emperador d'un impe
ri mundial i encara series el no-ningú que eres abans. 

RóMUL: Em va moure la necessitat i no pas !'ambició. Allo que 
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per a tu era un fi per a mi era un mitja. Si sóc emperador és 
gracies sobretot a la meva perspicacia política. 

JúLIA: Quan n'has tinguda, de perspicacia política? En els vint 
anys del teu regnat no has fet res, fora de menjar, beure, 
dormir, llegir i criar gallines. No has sortit mai d'aquesta fin
ca, no has posat mai els peus a la teva capital i has portat l'e
conomia de l'Imperi a una situació que avui, nosaltres i tot 
hem de viure com els jornalers. La teva única habilitat ha 
consistit a destruir amb acudits qualsevol idea que pogués 
ensorrar-te. Que en el teu comportament hi hagi la més mí

nima intuició política és una monstruosa mentida! El deliri 
de grandeses de Neró i la fúria de Caracal·la demostren més 
maduresa política que no la teva passió per les gallines. Dar
rere teu no hi ha res: només la teva droperia. 

RóMUL: És clar. I aquest és el meu punt de vista polític: no fer 
res. 

JúLIA: Per a aixo no et calia ser emperador. 
RóMUL: Era l'única manera que el meu «no fer res» pogués tenir 

sentir. Que un particular dropegi no té cap eficacia. 
JúuA: Que !'emperador dropegi és un perill per a l'Estat. 
RóMUL: Ho veus? 
JúLIA: Que vols dir amb aixo? 
RóMUL: Que has descobert el sentit més profund de la meva 

inercia. 
JúLIA: No és possible que dubtis de la necessitat de l'Estat! 
RóMUL: No dubto de la necessitat de l'Estat; dubto que el nostre 

Estat sigui necessari. S'ha convertit en un imperi mundial i, 
dones, en una organització que ha comes tota mena d'assas
sinats, pillatges, opressions i extorsions envers tots els altres 
pobles ... Fins que he vingut jo. 

JúLIA: No entenc per que has volgut ser emperador, pensant el 
que penses de l'Imperi roma. 

RóMUL: L'Imperi roma s'ha aguantar durant segles només per
que hi ha hagut emperadors. Si volia liquidar l'Imperi jo no 
tenia altre remei que fer-me emperador. 
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JúLIA: T'has tornat boig, o ens hi hem tornat tots? 
RóMUL: Jo em decantaria a aixo segon. 
JúLJA: Així, et vas casar amb mi únicament p.er destruir l'Imperi 

roma. 
RóMUL: Per cap altre motiu. 
JúLIA: Des del principi ja només has pensat la destrucció de 

Roma. 
RóMUL: Exactament. 
JúLIA: Has sabotejat deliberadament la salvació de J'Imperi. 
RóMUL: Deliberadament. 
JúLIA: I has fet el paper de cínic, i de pallasso fartaner només 

per fer-ho anar tot de corcoll! 
RóMUL: Pots formular-ho així, si vols. 
JúLIA: M'has estafat! 
RóMUL: Tu, t'has estafat a tu mateixa. Suposaves que jo estava 

tan obsessionat pel poder com tu. Has calculat malament i 
no t'han sortit els números. 

JúLJA: I els teus han sortit exactes. 
RóMUL: Roma naufraga. 
JúLIA: Has trart Roma! 
RóMUL: No. Sóc el jutge de Roma. 

Callen. Després JúLIAja un crit de desesperació. 

JúLIA: Romull 
RóMUL: Vés-te'n a Sicilia, creu-me. Ja t'ho he <lit tot. 

L'emperadriu surt a poca poc. Pe/ fans entre AQUIL-LES. 

AQUIL-LES: Senyor. 
RóMUL: La copa és huida. Torna'-la a o_mplir. 

AQUILES ho fa.

RóMUL: Tremoles. 
AQUIL-LES: Sí, Majestat. 
RóMUL: ·Que et passa? 
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AQUIL·LES: A la vostra Majestat no li agrada que jo li parli de la 
situació militar. 

RóMUL: Ja saps que t'ho he prohibit expressament. De la situa
ció militar només en parlo amb el barber, que és l'únic que 
hi entén una mica. 

AQUIL-LES: Pero Capua ha caigut ... 
RóMUL: Per aixo no has de vessar el Falern home! 
AQUIL·LES: Excuseu-me, senyor. 

Fa una reverencia. 

RóMUL: Vés-te'n a dormir, apa. 
AQUIL-LES: La princesa Rea desitja parlar amb la Vostra Majes

tat. 
RóMUL: Fes passar la meva filia. 

AQUIL-LES surt. Pe/ fans entra REA. 

REA: Pare. 
RóMUL: Vine, filia meva. Asseu-te aquí, al meu costat. 

REA s'asseu al costal de RóMUL. 

RóMUL: Que vols dir-me, filia? 
REA: Roma esta en perill, pare. 
RóMUL: Ja és curiós que, precisament aquesta nit tothom vulgui 

parlar-me de política. Aixo es fa tot dinant, al migdia. 
REA: De que puc parlar, dones? 
RóMUL: De les coses que s'expliquen a un pare a les vedles del 

vespre. De les coses que tens al cor, criatura. 
REA: Roma és el que tinc al cor, pare. 
RóMUL: Així, ja no estimes Emilia? I tant com l'havies esperat ... 
REA: Encara l'estimo, pare. 
RóMUL: Pero no amb la passió d'abans, no de la manera com 

abans l'estimaves. 
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REA: L' estimo més que la meva vida. 
RóMUL: Dones parla'm d'Emilia. Si !'estimes, compta molt més 

que no aquest imperi desguitarrat. 

Callen. 

REA: Pare, deixa'm casar amb Cesar Rupf. 
RóMUL: Aquest Rupf, filla meva, més aviat el trobo simpatic 

perque té molts diners, pero posa unes condiciones inaccep
tables. 

REA: Salvara Roma. 
RóMUL: Justament, aixo és el que m'inquieta d'aquest home. Un 

fabricant de pantalons que vol salvar l'Imperi roma ha de ser 
boig per for�a. 

REA: No hi ha altre camí per salvar la patria. 
RóMUL: D'acord, no hi ha cap altre camí. La patria només pot 

salvar-se amb diners ... o es perdra. Hem de triar entre un ca
pitalisme catastrofic o una catastrofe capital. Pero tu no pots 
casar-te amb aquest Cesar Rupf, filla ... tu estimes Emilia. 

Callen. 

REA: L'he de deixar, per salvar la meva patria. 
RóMUL: A viat és dit, aixo. 
REA: La patria esta per damunt de tot. 
RóMUL: V eus? Has estudiat massa tragedies. 
REA: No hem d'estimar la patria més que res al món? 
RóMUL: No. No l'hem d'estimar tant com un home. De la pa

tria, més que res ens n'hem de malfiar. Ningú no es conver
teix tan racilment en un assassí com una patria. 

REA: Pare! 
RóMUL: Filia meva? 
REA: No puc deixar abandonada la meva patria! 
RóMUL: L'has de deixar abandonada. 
REA. No puc viure, sense patria! 
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RóMUL: Pots viure, sense amor? És molt més important, i molt 
més difícil ri:J.antenir-se fidel a un home que no pas a un Es
tat. 

REA: Es tracta de la Patria, i no d'un Estat. 
RóMUL: Quan un Estat es disposa a fer assassinar mitja humani

tat sempre es fa anomenar «Patria». 
REA: El nostre amor incondicional a la patria ha fet gran Roma. 
RóMUL: Pe�b ef nostre amor no ha fet ser Roma més bona. 

Amb les nostres virtuts hem engreixat · una bestia ferotge. La 
grandesa de la patria ens ha embriagat com un vi, i aquest vi 
que tant ens agradava ara se'ns han convertit en un vermut. 

REA: Ets ingrat amb Roma. 
RóMUL: No. Només que no sóc com els pares dels herois de le� 

tragedies que, quan l'Estat es disposa a devorar-los els fills, li 
diuen: «Que vagi de gustl>> Filia, casa't amb Emilia! 

REA (Després d'un silenci.): Emilia m'ha rebutjat, pare. 
RóMUL: Si' al teu cos hi ha una sola espuma· d'autentic amor no 

et deixara separar-te de l'home que estimes. Estaras amb ell 
encara que et rebutgi, i no !'abandonaras ni que sigui un cri
minal. De la patria sí que te'n pots separar. I espolsar-te'n la 
pols de les sabates, quan s'ha convertir en un niu d'assassins 
i de bo�xins, perque el teu amor per ella és impotent. 

Silenci. Per la finestra de !'esquerra entra una figura d'home a_ 
l'estanfa i resta amagada a l'ombra del fans. 

REA: Ni que tornés a ell em rebutjaria. Sempre em rebutjara. 
RóMUL: I tu hi tornaras, simplement. Hi tornaras cada vegada. 
REA: Ja no m'estima. Només estima Roma. 
RóMUL: Roma se n'ira a fons i a ell no li quedara r:s fora· del teu 

amor. 
REA: Tinc por. 
RóMUL: Dones apren de vencer-la, la por. És l'úriic' art que avui 

ens cal dominar. Mirar les coses sense por, fer el que és just: 
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sense por. M'he passat la vida practicant-ho. Ara et toca a 
tu. Vés-te'n amb Emilia. 

REA: Sí, pare. Ho faré. 
RóMUL: Esta bé, filia, així m'agrades. Vés-te'n amb Emilia. Di

gues-me adéu. No em tornaras a veure perque moriré. 
REA: Pare! 
RóMuL: Els germanics em mataran. Sempre he comptat amb 

aquesta mort. És el meu secret: sacrifico Roma tot sacrifi
cant-me a mi mateix. 

Silenci. 

REA: Pare! 
RóMUL: Pero tu viuras. Vés-te'n ara, filla, vés-te'n amb Emilia. 

REA se'n va lentament. Pel fans entra PíRAM. 

PíRAM: Majestat. 
RóMUL: Que vols? 
PíRAM: L'emperadriu se n'ha anat. 
RóMUL: Esta bé. 
PíRAM: La Vostra Majestat no vol retirar-se a descansar? 
RóMUL: No. He de parlar amb algú encara. Porta una altra 

copa. 
PíRAM: Certament, Majestat. (Porta una segona copa.)
RóMl!L: A la dreta de la meva. I omple-la. 

PíRAM l'omple.

RóMUL: La meva també. 

PíRAM hoja.

PíRAM: Ara sí que el Falern del setanta s'ha acabar, senyor. 
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RóMUL: Vés-te'n a dormir, ja. 

PíRAMja una reverencia i surt. RóMUL s'asseu i resta immobil 
ftns que les passes de PíRAM es perden al lluny. 

RóMUL: Apropa't, Emilia. Estem sols. 

EMILIA sorgeix /entamen! de les ombres del fans. Va cobert amb 
un mantel/ negre. 

EMILIA: Sabies que era aquí? 
RóMUL: Has entrat saltant per la finestra, no fa gaire. He vist la 

teva imatge reflectida en aquesta copa. No vols asseure't? 
EMrLIA: M'estaré dret. 
RóMUL: Has vingut tard, Emilia. És mitjanit. 
EMrLIA: Hi ha visites que només poden fer-se a mitjanit. 
RóMUL: Com veus, t'he rebut. I hi ha una copa del millor Falern 

per donar-te la benvinguda. Brindem! 
EMILIA: Sigui. 
RóMUL: Brindem pel teu retorn. 
EMILIA: Per les coses que aquesta nit s'esdevindran. 
RóMUL: Com ara ... ? 
EMILIA: Brindarerri per la justicia, emperador Romul. 
RóMUL: La justicia és una cosa terrible, Emilia. 
EMILIA: Terrible com les meves ferides. 
RóMUL: D'acord: per la justícia! 
EMILIA: Estem sols. No hi ha cap testimoni que aquesta nit, que 

en aquest moment, !'emperador de Roma i l'home que retor
na del captiveri entre els germanics brinden per la justícia 
amb dues copes de vi de Falern, vermell com la sang. 
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RóMUL: Valga'm Déu, ministre, que et passa? 
TuL-LI: La Vostra Majestat m'ha trepitjat els dits. 

Gemega. 

RóMUL: Em sap greu. Pero, from podia pensar-me que eres aquí 
dessota? Un ministre de !'Interior que xiscla quan es brinda 
per la justícia! 

TuL-LI: Jo només volia proposar a la Vostra Majestat una asse
gurani;:a de la vellesa per a l'Imperi, una assegurani;:a que ho 
cobrira tot. 

Sutt arrossegant-se, una mica coefós; va cobert amb un mantel/ 
negre igual que el d'EMILIA. 

RóMUL: Tul· li Rotund, si et raja sang de la ma! 
TuL-LI: De l'esglai m'he esgarrinxat amb la meva daga. 
RóMUL: Amb les dagues, estimat Tul·li, cal ser-hi especialment 

prudent. 

Es dirigeix cap a /'esquerra. 

EMILIA: V ols cridar els teus servents, emperador Rbmul? 
RóMUL: I per que, Emilia? Ja 1>aps que a mitjanit dormen. Perb 

al meu ministre de !'Interior, que s'ha ferit, bé li hem de do
nar alguna cosa perque s'embeni? 

Es dirigeix a J'armari de /'esquerra, del primer terme, i l'obre. 
A dins, dret i encongit, hi ha ZENó lsAuRI. 

RóMUL: Excusa'm, emperador d'Orient. No sabia que dormies al 
meu armari. 

ZENó: Oh, no hi ha de que. Sóc així per la vida inestable que 
porto des de la meva fugida de Constantinoble. 

RóMUL: Les teves fatigues em dolen de veres. 
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ZENÓ salta de l'armari, també embolica/ amb un mantel/ negre, i 
mira sorpres al seu entorn. 

ZENó: V aja, hi ha gent aquí? 
RóMUL: No t'alteris. Han vingut per pura casualitat. 

Treu un eixugama d'un prestatge alt de l'armari. 

RóMUL: Encara n'hi ha un altre, a dins! 
· ZENó: El meu camarlenc Sulfúrides.

SuLFÚRIDES surt de l'armari,· és un individu 1/argarut, també co
bert amb un mantel/ negre, que s'inclina cerimoniosament davant 
RóMUL. RóMUL /'observa. 

RóMUL: Bona nit. Tanmateix, imperial germa, ha�ria estat mi
llor l'altre armari. I el camarlenc Fosfüridos, on l'has entafo
rat? 

ZENó: Encara és sota el teu llit, emperador Romul. 
RóMUL: No cal que pateixi més. Que surtí tranquil· lament. 

FosFóRIDOS, que és un home petitó, surt de sota el /lit arrosse
gan/-se i cobert també amb un mantel/ negre. 

SuLFÚRIDES: Hem vingut, Majestat ... 
FosFóRrnos: Per recitar el poema del «Plany ... » 
SuLFúRIDES: La vostra Majestat encara no ha tingut el plaer d'es

coltar-lo sencer ... 
RóMUL: Ah no! En una nit tan placida, no! 

S'asseu i a/larga l'eixugama a TuL-LI. 

RóMUL: Embena't la ferida amb aquest eixugama, ministre. La 
sang m'és antipatica. 

74 



L'armari de la dreta s'obre tot sol i EsPuRr TrTUS MAMMA cau 
estrepitosament a terra. 

RóMUL: Vaja! Encara no dorm, tampoc, l'esportiu? 
ESPURI: Estic cansat. Estic mort de cansament. 

S'eixeca de terra, vacil•lant. 

RóMUL: Has perdut la daga, Espuri Titus. 

EsPURI TITus, confós, recull la daga de terra i /'amaga rapida
ment sota el mantel! negre. 

EsPURI: Fa cent deu hores que no dormo. 
RóMUL: Si encara hi ha algú altre present, alla on sigui, que faci 

el favor de sortir. 

De sota el divan de !'esquerra surt MARES seguit d'un soldat; tots 
dos coberts amb mantells negres. 

MARES: Pérdona'm, emperador. Em calia parlar-te de la mobllit
zació general. 

RóMUL: I qui �s aquest que has fet venir amb tu a !'entrevista, 
mariscal? 

MARES: El meu ajudant. 

Arrossegant-se des de sota de tot del divan ·surt ·el cuiner cefat 
amb l'alta gorra i embolica! també amb un mantel/ negre. Per 
primera vegada R9MUL sembla afectat. 

RóMUL: Tu també, cuiner? I amb el ganivet que t'ha servit per a 
matar tants d'emperadors ... ! 

El cuiner, miran! a terra, entra en la ji/era deis a/tres, que ara 
es tanca en semicercle al voltant de !'emperador. 
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RóMUL: Aneu tots de negre, segons veig. I heu sortit arrosse
gant-vos de sota el meu llit, de sota el meu divan i de dins 
dels meus armaris, on sembla que heu passat mitja nit en una 
posició for�a complicada i incomoda. Per que? 

Silenci absolut. 

TuL-LI: Volem parlar amb tu, emperador de Roma. 
RóMUL: L'emperador no sabia que el cerimonial de la Cort pres

crivia exercicis gimnastics als qui desitgen de parlar amb ell. 

S'asseu i toca la campaneta. 

RóMUL: Píram! Aquil • les! 

Entren pe/ fans, precipitats i tremolan!, els dos servents, amb ca
misa de dormir i estrenyecaps. 

AQUIL·LES: Senyor! 
PíRAM: Majestat! 
RóMUL: La toga imperial, Aquil - les. La corona de llorer impe

rial, Píram. 

AQUIL-LES li posa la toga damunt les espatlles i PíRAM li col-lo
ca la corona de llorer damunt del cap. 

RóMUL: La taula i el vi a fora, Aquil • les. El moment és solem
ne. 

AQUIL-LES i PíRAM s'ho enduen per la dreta. 

RóMUL: Ara, torneu-vos-en al Hit. 
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RóMUL: L'emperador esta disposat a escoltar-vos. Que li heu de 
dir? 

TuL-LI: Exigim que ens siguin retornades les províncies. 
MARES: Les legions. 
EMILIA: L'Imperi. 

Prefund silenci. 

RóMUL: L'emperador no té cap obligació de retre-us comptes, a 
vosaltres. 

EMILIA: Pero, a Roma, sí que li has de retre comptes. 
ZENó: T'has de justificar davant la Historia. 
MARES: Et recolzes en la nostra for<_ra. 
RóMUL: No em recolzo en la vostra for<;a! Si amb la vostra ajuda 

jo hagués conquerit el món tindríeu dret a parlar d'aquesta 
manera. Pero jo no he perdut un món que vosaltres hagiu 
guanyat. Me n'he desfet, com d'una moneda falsa. Sóc lliure. 
No tinc res a veure amb vosaltres. No sou més que unes pa
pallones que danseu rondant la meva llum, unes ombres que 
desapareixeu tan bon punt deixo de brillar. 

Els conjurats es retiren cap a la paret. 

RóMUL: Només dec una explicació a un de vosaltres, i a aquest 
sí que la hi donaré. Atansa't, Emilia. 

EMILIA avanfa lentament, des de la dreta.

RóMUL: No puc parlar-te com a un oficial que ha perdut !'ho
nor. Sóc un paisa, jo, i mai no he entes l'honor militar. Et 
vull parlar com a un home que ha sofert el pitjor i que ha es
tat sotmes a la tortura. T' estimo com un fill, Emilia. V ull 
veure en tu el gran, el darrer argument contra els qui, com 
j9, no es defensen, contra l'home que sempre sera difamat, 
sempre víctima miserable del poder. Que exigeixes del teu 
emperador, Emilia? 
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EMILIÁ: Exigeixo una resposta de tu, emperador Romul. 
RóMUL: Tindras aquesta resposta. 
EMILIÁ: Que has fet perque el teu poble no caigués a les mans 

dels germanics? 
RóMUL: Res. 
EMILIÁ: Que has fet perque Roma no fos ultratjada com ho he 

estat jo? 
RóMUL: Res. 
EMILIÁ: I com penses justificar-te? T'acusen d'haver trai:t el teu 

Imperi. 
RóMUL: No he. traYt cap imperi: Roma s'ha trai:t ella mateixa. 

78 

Roma coneixia la veritat, pero escollia la violencia; coneixia 
la humanitat, pero escollia la tiranía. S'ha degradat doble
ment: davant de si mateixa i davant dels altres pobles que 
s'havien lliurat al seu poder. Ets davant .un tron invisible, 
Emilia, el tron dels emperadors romans, l'últim dels- quals 
sóc jo. ¿cal que et faci obrir els ulls perque vegis aquest tron, 
aquesta muntanya de cranis apilotats, aquests rius de sang 
que fumegen pels seus graons i són les cascades eternes del 
poder de Roma? Quina resposta esperes des del cim de l'edi
fici gegant que és la historia de Roma? Que els pot dir, !'Em
perador, a les teves ferides, entronitzat com esta damunt els 
cadavers dels seus fills i deis fills dels altres, damunt les he
catombes de víctimes llan�ades als seus peus per les guerres 
per !'honor de Roma i per les feres salvatges per al plaer de 
Roma? 
Roma, ara, és debil; és com una vella que arrib prou feines 
s'aguanta dreta, pero encara no ha pagat les seves culpes ni 
ha expiat els seus crims. Pero després d'un temps en ve un 
altre: les malediccions de les victimes es compleixen, l'arbre 
inútil sera aterrar i ja ha rebut la primera destralada. Els ger
manics són aquí. Hem vessat sang estrangera i ara ens cal 
pagar-la amb la nostra. No t'apartis, Emilia, no t'apartis del 
teu Emperador, que s'al�a davant teu xop de tots els pecats 
de la nostra historia, més terribles de veure, encara, que el 



teu cos. Aquesta és la justicia per la qual hem brindat tu i jo. 
I ara contesta'm: Tenim dret a defensar-nos? ¿Tenim dret a 
ser alguna cosa més que una víctima? 

EMILIA calla. 

RóMUL: Calles. 

EMILIA retrocedeix lentament cap al cercle ample, ara, deis qui 
envolten !'emperador. 

RóMUL: Te'n tornes amb els qui aquesta nit han aparegut davant 
meu furtivament, com lladres. V olem ser lleials, que entre 
nosaltres no hi hagi ni un sol pam de mentida ni de simula
ció. Sé que oculteu sota la capa negra, quina arma engrapen 
les vostres mans. Pero us heu enganyat: us creieu trobar un 
indefens i jo us envesteixo amb les urpés de la veritat, us cla
vo les dents de la justicia. No sóc l'atacat, sóc jo qui ataca. 
No sóc l'acusat, sóc jo qui acusa. Defenseu-vos! Sabeu da
vant qui us trobeu? Sóc el qui a consciencia ha ensorrat 
aquesta patria que volíeu defensar, el qui ha romput el glac; 
damunt el qual camineu, el qui ha calat foc a les vostres 
arrels. Que us manté, enganxats a les parets d'aquesta cam
bra muts, esblaimats com la lluna d'hivern? Teniu una sola 
resposta: mateu-me si creieu que no tinc raó. O lliureu-me 
als germanics si és veritat que ja no tenim cap dret a defen
sar-nos. Contesteu-me! 

Callen. 

RóMUL: Contesteu-me! 

EMILIA alfa el punyal. 

EMILIA: Visea Roma! 
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T ots treuen les dagues i es llencen contra RóMUL, que ha restat 
assegut, immobil. En aquest moment ressona, al fans, un crit de 
terror: «Els germanics! Vénen els germanics!» Els conjurats fugen 
a la desbandada per on poden, per portes i finestres. L 'emperador 
no es mou, impassible. Pel fans, blancs de terror, entren PíRAM i 
AQUIL·LES. 

RóMUL: On són els gerrnanics? 
PíRAM: A Nola, Majestat. 
RóMUL: Per que has cridat, dones? No seran aquí fins derna. 

Ara vull dormir. 

PíRAM: Sí, Majestat. 

Li treu la toga, la corona de llorer i la bata. RóMUL es dirigeix 
cap al /lit. S'atura, sorpres. 

RóMUL: Encara en queda un al costat del meu !lit, Aquil • les. 

El serven! fa claror amb el canelobre. 

AQUIL·LES: És Espuri Titus Mamma, Majestat. Esta roncant. 
RóMUL: Gracies a Déu que, a l'últim, l'esportista s'ha adormit. 

Deixa'l que jegui. 

Passa per damunt d'ell d'una camada i s'enfila al /lit. PíRAM 
apaga l'espelma del canelobre i se retira a les fasques amb AQUIL
LES. 

RóMUL: Píram! 
PíRAM: Majestat? 
RóMUL: Quan arribaran els germanics els faras entrar. 
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ACTEQUART 

És el matí que segueix /'idus de marf de l'any 4 7 6. La cambra 
de treball de /'emperador, com al primer acte. Només que ara el 
bust del fundador de Roma, el rei Romul, es troba a la paret da
munt la porta del fans. A banda i banda de la porta PíRAM i 
AQUIL·LES esperen /'emperador. 

AQUIL·LES: Fa un matí ben fresquet i bonic. 
PíRAM: No puc entendre com avui, que som a les acaballes de 

tot, encara hagi sortit el sol. 
AQUIL-LES: Ja no et pots fiar ni de la naturalesa. 

Callen. 

PiRAM: Fa seixanta anys que estem al servei dels emperadors de 
Roma. D'onze emperadors. Em sembla historicament in
comprensible que, vivint encara nosaltres, l'Estat roma deixi 
d'existir. 

AQUIL-LES: Jo me'n rento les mans. He esta:t sempre un ajuda de 
cambra perfecte. 

PiRAM: Que s'ho mirin com vulguin: les úniques columnes vera
ment incommovibles de l'Imperi hem estat nosaltres. 

AQUIL-LES: Quan no hi serem podran ben dir: «Ara sí que el 
món antic s'ha ben acabat!» 

Callen. 

PíRAM: I pensar que no trigara a venir un temps que ja no es 
parlara grec ni llatí, sinó un·a llengua tan enrevessada com és 
l'alemany! 
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AQUIL·LES: Imaginar-se que el timó de la política mundial estara. 
en mans d'uns reietons germanics, xinesos i cafres zulús, que 
tenen una cultura que no és ni la mil- lessima part de la nos
tra! <<Arma virumque cano-» ... Em sé tot Virgili de cor. 

PfRAM: <<M.éhnin aéide thea» .. .i jo, Homer! 
AQUIL·LES: Aquesta epoca que ara comem;:a deura ser esgarrifosa. 
P1RAM: Exactament una tenebrosa Edat Mitjana. No és que vul-

gui ser pessimista, pero, de la catastrofe d'avui, la humanitat 
no se'n refara mai més. 

Entra RóMUL amb la toga imperÚl i la corona de llorer d'or. 

AQUIL-LES i PíRAM: Salve, Cesar! 
RóMUL: Salve. M'he entretingut. Tantes i inesperades audiencies 

d'anit m'han cansat. Aquest matí, ebri de son, amb prou fei
nes he pogut passar per sobre l'esportista, que a hores d'ara 
encara ronca al costat del meu llit. He governat més en una 
sola nit que no en vint anys de fer d'emperador. 

AQUIL•LES: Certament, Majestat. 
RóMUL: Quina quietud tan extraordinaria! Quina buic:lor. Com si 

ho haguessin abandonat tot ... 

Callen. 

RóMUL: On és la meva filia Rea? 

Callen. 

AQUIL·LES: La princesa ... 
PíRAM: l E mili a ... 
AQUIL·LES: L'emperadriu ... 
P1RAM: El ministre de !'Interior, el mariscal de l'Imperi, el cui

ner i tots els al tres ... 

Calla. 
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RóMu¡:.: I dones? 
AQUIL·LES: S'han ofegat mentre navegaven cap a Sicília en un 

rai. 
PíRAM: Un pescador ha escampat la nova. 

AQUIL•LES: Només s'han pogut salvar Zenó Isauri i els dos ca
marlencs. Han arribat a Alexandria amb el vaixell correu. 

Silenci. L'emperador roman immobil. 

RóMUL: La meva filla Rea i el meu fill Emilia. (Es mira els dos 
servents.) No veig llagrimes als vostres ulls. 

AQUIL•LES: Som vells ... 
RóMUL: I jo moriré. Els germanics em mataran. A vui mateix. 

Per aixo ja cap dolor no pot afectar-me. Qui esta a punt de 
morir no plora els seus morts. Mai no havia estat tan resig
nat ni tan sere com ara que tot s'ha acabat. L'esmorzar. 

PíRAM: El desdejuni? 
AQUIL-LES: Pero els germanics, Majestat, els germanics ara ma

teix poden ... 
PíRAM: I en atenció al dol general de l'Imperi... 

RóMUL: Ximpleries. Ja no existeix un Imperi que pugui plorar i 
jo mateix moriré tal com he viscut. 

PíRAM: Molt bé, senyor. 

RóMUL s'asseu a la cadira de brafOS del primer terme. PíRAM 
porta una tau/eta amb el servei de /'emperador. RóMUL s'ho 
mira, pensatiu. 

RóMUL: Per que em serveixes el meu darrer esmorzar amb 
aquests plats de llauna ronyosos i una tassa escantellada? 

PíRAM: La vaixella reial se la va endur l'emperadriu. Pertanyia al 

seu pare. 
AQUIL-LES: I ara és al fons del mar. 

RóMUL: Tant se val. Per al darrer esmorzar d'un condemnat a 
mort fet i fet és millor aquesta fireta tarada. 
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Agafa un ou i hi dóna uns copets per trencar-io. 

RóMUL: August, naturalment, continua sense pondre? 
PfRAM: Així és, Majestat. 
RóMUL: I Tiberi? 
PlRAM: Els Julis, res. 
RóMUL: Els Flavis? 
PiRAM: Domicia. Pero d'aquest la V ostra Majestat ha declarat no 

voler-ne saber res ... 
RóMUL: De qui és aquest ou? 

El trenca. 

PfRAM: Com de costum, de Marc Aureli. 
RóMUL: Qui més ha post? 
PfRAM: Odoacre. 

Una mica cohibit. 

RóMUL: Mira-te'l ell! 
PiRAM: Tres ous, Majestat! 
RóMUL: Ja et die jo! Aquesta gallina avui ha batut el record. 

Es pren la //et. 

RóMUL: Us trobo molt solemnes. Us preocupa alguna cosa? 
AQUIL-LES: Hem servit la Vostra Majestat durant vint anys. 
PfRAM: I quaranta anys els predecessors de la Vostra Majestat. 
AQUIL·LES: Durant seixanta anys hem acceptat la més dura po-

bresa per tal de servir l'Imperi. 
PfRAM: Qualsevol cotxer de punt és més ben pagat que un ajuda 

de cambra de !'emperador. Aixo, Majestat, calia que es di
gués un dia o altre. 

RóMUL: Teniu raó. Penseu, pero, que un cotxer de punt guanya 
molt més que un emperador. 

P!RAM es mira AQUIL-LES com demanant auxili. 
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AQUIL-LES: El fabricant Cesar Rupf ens ha ofert una col- locació 
d'ajudes de cambra a casa seva, a Roma. 

PÍRAM: Quatre sestercis per any i tres tardes lliures cada setma
na. 

AQUIL·LES: Una col•locació que ens deixaria temps per escriure 
les nostres memories ... 

RóMUL: Són unes condiciones fantastiques! Sou lliures. 

Es treu la corona de llorer del cap i en dóna una fui/a a cada un. 

RóMUL: Les dues darreres folles de la meva corona d'or. I també 
la darrera operació financera del meu regnat. 

Se senten crits de guerra. 

RóMUL: Que és aquest soroll? 
AQUIL-LES: Els germanics, senyor, els germanics que ja són aquí! 

. RóMUL: Bé, bé. Els haurem de rebre. 
PíRAM: La vostra Majestat no voldria, potser, el sabre imperial? 
RóMUL: No l'havíem empenyorat? 
AQUIL-LES: Al Mont de Pietat no el van voler. És molt rovellat i 

les pedres precioses, la V ostra Majestat, ja les havia arrenca
des ... 

PÍRAM: El porto? 
RóMUL: Els sabres imperials, estimat Pfram, estan molt millor al 

seu racó. 
PÍRAM: La V ostra Majestat esta servida? 
RóMUL: Una mica més de vi d'esparrecs. 

PÍRAM serveix el vi tremolan/. 

RóMUL: Ara us en podeu anar. L'Emperador no us necessitara 
més. Heu estat sempre uns servents irreprotxables. 

Bis ve/Is se'n van, esporuguits. L'emperador beu un vas de vi. Per 

la dreta entra un germanic. Es mou amb llibertat i despreocupa-
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ció. Té un aire de superioritat i, lleva! deis pantalons, no duu res 
al damunt que el faci semblar un barbar. Examina la sala com si 

fas un museu i de tant en tant pren notes en la /libreteta que ha 
tret d'una cartera de cuiro. Vesteix pantalons i una levita 1/euge
ra i fo!gada, i duu un ample barre! de viatge; tot aixo mo/t poc 
marcial, Jora d'una espasa que porta cenyida. Darrere d'e/1 entra 
un jove d'uniforme militar que no té res, pero, d'opereta. El ger
manic descobreix com per casua/itat /'emperador entre els a/tres 
ofdectes. Bis dos es miren estranyats. 

GERMANIC: Un roma! 
RóMUL: Et saludo. 

El germanic jove desembeina el sabre. 

JovE: Mari el roma! 
GERMANIC: Deixa l'espasa quieta, nebot! 
JovE: Sí, onde. 
GERMANIC: Perdona, roma. 
RóMuL: No hi ha de que. Ets un germanic autentic? 

Se'/ mira, dubtant. 

GERMANIC: De vella nissaga. 
RóMUL: No ho acabo d'entendre. Tacit us descriu com uns ho

mes d'ulls blaus insolents, de cabell rogenc i proporcions ge
gantines, i jo, quan (he vist, més aviat t'hauria pres per un 
botanic bizantí disfressat. 

GERMANIC: Jo també m'imaginava els romans completament di
ferents. Sempre sentia parlar del seu coratge, i ara resulta 
que ets l'únic que no ha fugit. 

RóMUL: Molt sovint en tenim una idea ben falsa, de les races. 
Són pantalons, aixo que duus a les carnes? 

GERMANIC: Sí. 
RóMUL: Certament, és una pei;:a de vestir ben curiosa. Com es 

corda? 
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GERMANIC: Per davant. 
RóMUL: Ah? És practic. (Beu vi.) 

GERMANIC: Que beus? 
RóMUL: Vi d'esparrecs. 
GERMANrc: El puc tastar? 
RóMUL: No faltaría més! 

Li serveix vi. El germanic beu i fa un moviment convulsiu. 

GERMANrc: Impossible! Aquesta beguda no es resisteix. És mi
llor la cervesa. 

El germanic s'asseu al costat de RóMUL i es treu el barret. 

GERMANIC: T'haig de felicitar per la Venus que te.ns al llac del 
teu jardí. 

RóMuL: Que té de particular? 
GERMANrc: És un Praxíteles autentic. 
RóMUL: Ja és pega. Sempre m'havia cregut que era una copia 

sense valor. I l' antiquari, ara, qui sap on para. 
GERMANIC: Em permets? (Examina l'ou encetat.) No esta gens 

malament. 
RóMUL: Et dediques a criar aviram? 
GERMANIC: És la meva passió. 
RóMUL: Que és curiós! Jo també crío gallines. 
GERMANIC: Tu també? 
RóMUL: Jo també. 
GERMANIC: Gracies a Déu que per fi trobo algú amb qui puc 

parlar de les coses que m'entusiasmen! Són teves, les gallines 
del pare? 

RóMUL: Sí. Una ras;a molt bona. Importada de la Gal•lia. 
GERMANIC: I ponen? 
RóMUL: En dubtes? 
GERMANIC: No m'enredis! Si he de jutjar per aquest ou, mitjana

ment. 
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RóMUL: La veritat és que cada vegada ponen més poc. M'amoI
na, sigui <lit entre nosaltres, aficionats a les gallines. Només 
n'hi ha una que esta realment en forma. 

GERMANIC: La grisa amb pintes grogues? 
RóMUL: Com ho has endevinat? 
GERM.ANIC: Perque aquestes gallines les he fetes venir a Italia jo. 

Volia saber com els provaria el clima del sud. 
RóMUL: Només et puc felicitar. Una ra<;a bona de veres. 
GERM.ANIC: Seleccionada personalment per mi. 
RóMUL: Sembles ser un avicultor de talla. 
GERMAN1c: Com a pare de la patria, me n'he d'ocupar per for<;a, 

no creus? 
RóMUL: Pare de la patria! Qui ets, tu? 
GERMANic: Sóc Odoacre, príncep dels germanics. 
RóMUL: M'a.legra de veres coneixer-te. 
GERM.ANIC: I tu, qui ets? 
RóMUL: Jo sóc !'emperador de Roma. 
OooACRE: M'alegra també de fer la teva coneixen<;a. De totes 

maneres ja sabia qui tenia al davant. 
RóMUL: Ho sabies? 
ÜDOACRE: Perdona la comedia. És una mica incomode que dos 

enemics es trobin cara a cara així, sense més ni més. Parlar 
de gallines m'ha semblat molt més útil que parlar de política. 
Permet-me que et presentí el meu nebot. Saluda, nebot! 

NEBOT: Sí, estimat onde! 
OooACRE: Ara, nebot, deixa'ns sols. 
NEBOT: Sí, estimat onde. 

Se'n va. Bis a/tres dos callen i es miren. 

ÜDOACRE: Ets Romul. Tants anys de preocupar-me pensant en 
tu contfnuament. 

RóMUL: I tu ets Odoacre. M'havia fet una imatge teva -la d'un 
enemic- i ara resulta que t'agrada criar gallines, com a mi. 

O001\CRE: Aquest és el moment que he esperat tants anys. 
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L'emperador s'eixuga la boca amb el tova//ó i s'alfa. 

RóMUL: Em trobes preparat. 
ÜDOACRE: Preparat a que? 
RóMUL: A morir. 
ÜDOACRE: Esperaves la mort? 
RóMUL: Tothom sap com es comporten els germanics amb els 

seus presoners. 
ÜDOACRE: Tan superficialment penses deis teus enemics, Empe

rador Romul, que et regeixes pel dir de tothom? 
RóMUL: Quins altres designis pots tenir, sinó la meva mort? 
ÜDOACRE: Ara ho veuras. Nebot! 

Entra el 11ebot per la dreta. 

NEBOT: Estimat onde? 
ÜDOACRE: Inclina't davant !'Emperador de Roma, nebot. 
NEBOT: Sí, estimat onde. (S'inclina.) 
ÜDOACRE: Més ajupit, nebot! 
NEBOT: Sí, estimat onde. 
ÜDOACRE: Agenolla't davant !'Emperador de Roma! 
NEBOT: Sí, estimat onde. (S'ageno//a.) 
RóMUL: Que significa, aixo? 
ÜDOACRE: Als;a't, nebot. 
NEBO_T: Sí, estimat onde. 
ÜDOACRE: Ara vés-te'n, nebot. 

El nebot se'n va. 

RóMUL: No ho entenc. 
ÜDOACRE: No he vingut a matar-te, Emperador de Roma. He 

vingut amb tot el meu poble per sotmetre'ns a tu. 

ÜDOACRE s'ageno//a. RóMUL se sent mortalment espantat. 
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RóMUL: Aixo és pura demencia! 
ÜDOACRE: També un germanic pot deixar-se guiar per la raó, 

Emperador de Roma. 
RóMUL: Et burles de mi. 

ÜDOACRE s'aixeca. 

ÜDOACRE: Romul, tu i jo hem parlat de gallines i ens hem pogut 
entendre. No ens seria possible d'entendre'ns si parléssim 
dels nostres pobles? 

RóMUL: Parla. 
ÜDOACRE: Puc asseure'm? 
RóMUL: No cal que ho demanis: ets el vencedor. 
ÜDOACRE: Oblides que m'he sotmes a tu. 

Callen. 

ÜDOACRE: Has vist el meu nebot. Es diu Teodoric. 
RóMUL: Sí. 
ÜDOACRE: És un jove molt cortes. «Sí, estimat onde, molt bé, 

estimat onde!» Així tot el dia. La seva conducta és irreprot
xable. Amb la seva manera de viure m'ha infestat el poble. 
No toca una mossa, només beu aigua i dorm a terra. Cada 
día s'entrena amb les armes. Ara mateix, mentre s'espera a 
l' antesala, deu fer gimnastica. 

RóMUL: És un heroi, simplement. 
ÜDOACRE: Representa l'ideal deis germanics. Somnia amb l'Im

peri mundial, i el poble somnia amb ell. Per aixo he hagut 
d'emprendre aquesta campanya. Jo era l'únic que m'oposava 
al meu nebot, als poetes, a l'opinió pública, i no m'ha tocat 
més remei que cedir. Esperava que faríem una guerra huma
na, pero tot.i que els romans gairebé no oferien resistencia, 
com més baixavem cap al sud més odiosament es compor
tava el meu exercit. I no perque sigui més cruel que els altres 
exercits, no, sinó perqtie tota guerra és una bestialitat. Em 
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va esfereir. Vaig intentar de suspendre la campanya, vaig 
pensar d'acceptar l'oferta d'un fabricant de pantalons perque 
si el meus capitans resultaven subornables jo potser podría 
dur les coses a la meva manera. Pero res! No hi vaig poder 
fer res. Havíem de ser un poble d'herois, tant sí com no. Sal
va'm Rómul, tu ets la meva única esperanc;a. 

RóMUL: Esperanc;a de que? 
ÜDOACRE: De conservar la vida. 
RóMUL: Et sents amenac;at? 
ÜDOACRE: Ara per ara el meu nebot encara sembla mesurat i 

mansoi, pero un dia o altre, d'aquí uns quants anys, em fara 
assassinar. Conec la lleialtat germanica. 

RóMUL: I és per aquest motiu que et v'ols sotmetre a mi? 
ÜDOACRE: Tota la vida he cercat la veritable grandesa de l'ho

me, no la falsa, no la grandesa del meu nebot que, coneixent 
com conec els historiadors, algun dia sera anomenat Teodo
ric el Gran. Jo sóc de pages, i odio la guerra. He buscat una 
humanitat que no he pogut trobar a les antigues boscúries 
del meu país germanic ... L'he trobada en tu, emperador Ro
mul. Ebi, el teu majordom, t'ha sabut veure tal com ets. 

RóMUL: Així, Ebi l'havies fet venir tu? 
ÜDOACRE: Era el meu espía. Pero m'informava bé. Em parlava 

d'un home just, d'un home veritable, de tu, Romul. 
RóMUL: Et parlava d'un ximple, Odoacre. He centrat tota la 

meva vida en el dia de la desfeta total de l'Imperi roma, m'he 
conferit el dret de ser el jutge de Roma perque jo estava dis
posat a morir. He exigit del meu país un sacrifici monstruós 
perque jo mateix també m'oferia com a víctima. He deixat 
vessar la sang del meu poble, després de deixar-lo indefens, 
perque volia, també, vessar la meva propia sang. I ara em 
toca viure. El meu sacrifici no és acceptat. Ara jo seré l'únic 

que haura pogut salvar-se. I aixo no és tot: abans de venir 
tu, m'assabentava que la meva filia, que estimo, ha mort amb 
el seu promes. I la meva dona, amb tota la gent de la cort. 
Se'm feia facil de suportar-ho perque creia que jo també mo-
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riria, pero ara tot aixo em fereix implacablement, em contra
diu implacablement. Tot el que he fet ha esdevingut un ab
surd. Mata'm, Odoacre. 

/ 

Callen. 

ÜDOACRE: Et fa parlar el sofriment. Sobreposa't a la tristesa i 
accepta la meva submissió. 

RóMUL: Estas espantat. Domina la teva por i mata'm. 

Callen. 

ÜDOACRE: Romul, fins ara has pensat en el teu poble: pensa, 
també, en els teus enemics! Si no acceptes la meva submis
sió, si tu i jo no ens unim, el món caura a les mans del meu 
nebot i s'al<;ara una segona Roma, un imperi mundial germa
nic tan moridor com el roma, i tan brut de sang com ell. I 
aleshores, la destrucció de Roma, la teva obra, haura perdut 
el sentit. No pots esquivar la teva grandesa, R.omul, ets l'ú
nic que sap com governar aquest món. Tingues misericordia, 
accepta la meva obediencia, sigues el nostre emperador, 

guarda'ns del sanguinari Teodoric el Gran. 

Callen. 

RóMUL: Ja no puc, germanic. Encara que ho volgués. Tu m'has 
arrabasat de les mans tots els drets. 

ÜDOACRE: És la teva última paraula? 

RóMUL s'agenolla.

RóMUL: Mata'm! T'ho demano de genolls. 
ÜDOACRE: No puc obligar-te a ajudar-nos. És una catastrofe. 

Pero no puc matar-te. Perque t'estimo. 
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RóMUL: Si no vols matar-me, queda una solució, encara. Hi ha 
un home que sí que voldra matar-me, i dorm davant del meu 
Hit. Vaig a despertar-lo. 

S'affa i ÜDOACRE s'affa també. 

ÜDOACRE: No és una solució, Romul. Estas desesperat. La teva 
mort no té sentit. Només podria tenir-ne si el móti fos com 
tu l'imaginaves, pero no ho és. El teu enemic és un. home 
que també vol obrar rectament. T'has de sotmetre al teu des
tí. No hi ha altre remei. 

Callen. 

RóMUL: Tornero-nos a asseure. 
ÜDOACRE: No ens queda gaire cosa més. 
RóMUL: Que penses fer amb mi? 
ÜDOACRE: Et jubilaré. 
RóMUL: Em jubilaras? 
ÜDOACRE: L'única sortida que encara tenim. 

Callen. 

RóMUL: Jubilat! La cosa més espantosa que em podia succeir. 
ÜDOACRE: No oblidis que jo també em trobo davant de coses 

més que espantoses. M'hauras de proclamar rei d'Italia. I si 
no actuo d'alguna manera, sera el principi de la meva fi. Per 
aquest motiu, tant si vull com si no vull, hauré d'inaugurar 
el meu regnat amb una mort. 

Desembeina f'espasa i se'n va cap a la dreta. 

RóMUL: Que vas a fer? 
ÜDOACRE: Matar el meu nebot. Encara sóc més fort que ell. 
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RóMUL: Ara ets tu el deseperat, Odoacre. Si mates el teu nebot 
s'al<_;:aran d'altres Teodorics, a milers. El teu poble no pensa 
com tu: necessita heroisme. No el pots fer canviar. 

Callen. 

ÜDOACRE: Tornem-nos a asseure. Estem atrapats dins d'un cer
cle diabolic. 

S'asseuen. 

RóMUL: Odoacre, amic meu, jo he volgut jugar al destí i tu has 
volgut eludir el teu, pero resulta que el nostre destí era el de 
fer-nos representar el paper de polítics prudents i llestos. 
Hem cregut que podíem deixar caure el món de les nostres 
mans, tu la teva Germanía i jo la meva Roma, i ara ens hi 
trobem les seves runes. I no ens en sabem desfer. Jo he exe
cutat Roma perque el seu passat m'esferei:a, i tu vols execu
tar la teva Germanía perque et fa horror el seu futur. Ens 
hem deixat menar per dos fantasmes: no tenim cap poder 
damunt del que ja ha passat ni damunt del que ha de venir. 
Tenim poder només damunt del present, un present en el 
qua! mai no havíem pensat i que ara fem naufragar. I jo, ju
bilat, hauré de sobreviure a una filla que estimava, a un fill, a 
una muller, a tants d'altres malhaurats que em pesen a la 
consciencia ... 

ÜDOACRE: I jo hauré de governar. 
RóMUL: La realitat ha corregit les nostres idees. 
ÜDOACRE: De la manera més amarga. 
RóMUL: Dones suportem-la, aquesta amarguesa. Prova de donar 

un sentit a l'absurd i, els pocs anys que et queden, d'adminis
trar el món amb lleialtat. Dóna la pau als romans i als ger

manics. Comenr;a la teva tasca, príncep dels germanics! Go
verna com a rei! Seran uns anys que la Historia oblidara per
que no seran anys heroics, pero comptaran entre els més fe
li<_;:os d'aquesta terra turbulenta. 
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ÜDOACRE: I després, em tocara morir. 
RóMUL: Aconsola't. El teu nebot també em matara a mi. Mai no 

em perdonara que s'ha hagut d'agenollar davant meu. 
ÜDOACRE: Enfrontem-nos amb el nostre trist deure. 

• RóMUL: I sense entretenir-nos. Fem comedia una vegada més,
una darrera vegada. Fem-la com si aquí baix la raó i l'esperit 
governessin la materia que en diem «home». 

OooACRE: Nebotl 

El nebot entra per /'esquerra. 

NEBOT: Estimat onde? 
OooACRE: Crida els capitans, nebot. 
NEBOT: Sí, estimat onde. 

Surt per la dreta. L'escena s'omple de germanics cansats i bruts 
de les /largues marxes. Vesteixen tots monotonament de lli, i por
ten cadascú un simple elm. 

OooACRE (Alfant-se.): Germanics! Bruts de pols i cansats de les 
llargues marxes, renegrits pel sol, heu arribat a la fi de la 
vostra campanya! Sou davant l'emperador de Roma. Tribu
teu-li honors! 

Els germanics_ es quadren.

OooACRE: Germanics! D'aquest home, us n'heu rigut; li heu tret 
carn;ons de mofa que cantaveu pel camí i als focs de campa
ments, a la nit. Dones bé: jo he conegut la seva humanitat. 
Mai no havia trobat un home més gran que ell, mai vosaltres 
no en conej.xereu un altre de més gran, sigui qui sigui el meu 
successor. Pren la paraula, Emperador de Roma! 

RóMUL: L'Ernperador dissol el seu imperi. Mireu-vos, encara 
una vegada, aquesta bola de coloraines, aquest somrni d'un 
gran irnperi que plana per l'ample espai endut per l'halit lleu-
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ger deis meus llavis. Contempleu aquesta terra ampla· i la 
mar blava que la volta i els seus dofins juganers, contempleu 
aquestes riques províncies grogues de blat, les ciutats for!I!i
guejant de multituds, vessant vida. Era un sol que escalfava 
els homes, pero que en enlairar-se dalt de tot incendiava el 
món. I ara, com una fragil bombolla a les mans de !'empera
dor, es desfa en el no-res. 

Silenci religiós. Bis germanics contemplen atents i estranyats /'em
perador, que s'alfa. 

RóMUL: Nomeno Odoacre, príncep deis germanics, rei d'Ithlial 
ELs GERMANics: Visea el rei d'Italia! 
ÜDOACRE: I jo, peF la meva part, assigno a !'Emperador de 

Roma la vil· la de Lúcul, a la Campania. I rebra també una 
pensió anual de sis mil monedes d'or. 

RóMUL: S'han acabat els anys imperials de la fam. Aquí tens la 
corona de llorer i la toga d'emperador. L'espasa, la trobaras 
entre les eines del jardí, i el Senat, a les catacombes de 
Roma. Deixa'm endur només el bust del meu homonim, el 
rei Romul, fundador de Roma. 

Un germanic Ji lliura el bust. 

RóMUL: Moltes grades. 

Es posa el bust sota el brOf. 

RóMUL: Et deixo ara, príncep deis germanics. V aig a possessio
nar-me de la meva pensió. 

GERMANICS: Visea Romul el gran! 
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EsPURI: On és !'emperador? El vull matar. 

El rei d'Italia s'hi encara amb dignitat. 

ÜDOACRE: Deixa anar l'espasa, prefecte. Ja no n'hi ha, d'empera-
dor. 

EsPURI: Pero ... i l'Imperi? 
ÜDOACRE: Dissolt. 
EsPURI: És a dir, que jo, l'últim oficial imperial, he dormit quan 

s'ha esfondrat l'Imperi! 

Es deixa caure completament anorreat a la cadira de braros de 
/'emperador. 

RóMUL: Amb aixo, senyors meus, l'Imperi roma ha deixat d'e
xistir. 

L'Emperador se'n va, cap cot, lentament, amb el bust de Romul 
sota el braf. Bis germanics, dempeus, es mantenen en una actitud 
plena de respecte. 
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Frir.drich Dürrenmatt neix a Konolr.ngcn, Berna, cl 
1921. Estudià filosofia, història de l'art i literatura 
alemanya a les universitats de Berna i de Zuric. Des
prés d'haver-se dedicat al disseny, decideix orientar 
el seu treball vers el teaire i mald• per aconseguir 
textos capaços de criticar la sodc:1•1 contemporània. 
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cló cicnrlfica a.auals atacant els mite< T"6lttrp,.J,I,
,,,. (1954) és un ten rcòric de 1'2utor que busca un 
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