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L'acció en una gran ciutat. En nostres temps. 

ACTE úNIC 

Un gabinet de treball, esplendid, clar, espaiós, moblat anib molt bon 
gust. Magí esta escrivint. Transcorre un moment i entra don Cristofol. 

MAGÍ (Alrant el cap). - Pensava, don Cristofol... 
CRISTOFOL - Estem sois. Em pots tractar de tu. Que has fet? A veure ... 
MAGÍ - He engiponat un argument. El que tu m'has encarregat: 

una bestiesa ... 
CRISTOFOL -A veure. ( Llegeix:) « Un marit candid, que vol passar per 

maliciós, sospita que la seva dona no se !'estima tant 
com ell es creu mer·eixer. I vet aquí que un dia se'n va 
a trobar un amic de confiarn;:a i li diu, jo faré un llarg 
viatge, al cap d'un mes anunciaras la meva mort a la 
meva dona. J a ho combinarem perque aquesta mort 
sembli certa. Poc temps després jo tornaré disfressat, 
amb una gran barba, tipus d'estranger, accent estran
ger, etc. Tu em presentaras la meva dona, jo li taré 
l'amor. Vull veure si tan aviat ja s'haura oblidat de mi. 
Se'n va el marit. L'amic anuncia al cap d'un mes la 
seva mort. Quan, al cap d'un mes i mig torna el marit 
disfressat ja troba enamorats la seva dona i l'amic de 
confiarn;:a. L'amic fa passar el marit disfressat per bol
xevic - és dar que ve disfressat de rus - ; el fa agafar, 
el fa expulsar d'Espanya i mentrestant ell es xala amb 
la seva dona, la suposada vídua». 

( Cristofol deixa de llegir.) 
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MAGÍ - Vés llegint. Ja veuras com se les arregla el marit per 
recobrar la seva dona. 

CRISTOFOL - Ja en tinc prou. Aixo és tan incongruent, tan descabellat, 
que amb unes guantes dotzenes de xistos que hi posem 
de la teva collita, sera un exitas. Arribarem a les cent 
representacions, amb aquesta. 

( Quiteria a la porta.) 
QUITERIA - Don Cristofol: l'empresari del teatre «La Rialla Contí

nua», demana per voste. 
CRISTOFOL - Ah, que passi de seguida! ( Quiteria se'n va.) 
MAGÍ - Quan em presentaras l'empresari com a coHaborador 

teu? 
CRISTOFOL - Més endavant. Tingués paciencia. Ara observa i calla. 
MAGÍ - Deixa'm ficar la cullerada en la conversa de tant en tant. 

Veuras com et seré útil. 
CRISTOFOL - Enginy i prudencia, dones. Ja el sen to. (Anant a rebre'l:) 

Don Pau, don Pau, en quina trista ocasió ve a casa meva ! 

D. PAU 
Estic malalt, desesperat ... 

- Bona l'hem ,fe.ta! Jo que venia a encomenar-li una co
media. 

CRISTOFOL - No puc escriure ni una ratlla. No puc pensar res. No 

D. PAU 
MAGÍ 
D. PAU 
MAGÍ 

se m'acut un xisto ... 
-Trobo que fa bona cara, dones, per estar malalt com diu. 
- El seu mal és fer tan bona cai"a. 
- Que diu, voste? 
- Com que don Cristofol és filosof, al mal, sap?, li fa 

bona cara i ningú no es creu que estigui malalt i ningú 
no el plany. 

D. PAU -Qui és aquest quidam? 
CRISTOFOL - Perdoni que no l'hagi presentat. Aquest senyor ... 
MAGí - Criat, res més que criat, senyor. I un mal criat, encara ... 
CRISTOFOL - No s'ho cregui. És una persona exceHent. 
MAGÍ - ExceHent i exposat a passar mil calamitats si don Cris-

tofol no s'apiada de mi i voste no s'apiada de don 
Cristofol. 

CRISTOFOL - Era el meu secretari, pero em veuré obligat a prescindir 
d'ell. Don Pau, estic més pelat que una rata. Estic de
sesperat, neurastenic. Ho he perdut tot al joc. 

D. PAU - Ho ha perdut tot al joc? Per que no deixa aquest vici 
tant funest! 

MAGÍ - Ja li diré, ja li diré jo ... En qüestió de jocs ... 
CRISTOFOL - Tu, escriu, fes-me el favor. Acaba de copiar aquest pri

mer acte si vols sopar aquesta nit. L'he d'entregar aquesta 
mateixa tarda. 

D. PAU 
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- Un primer acte, diu? Per qui és aquest acte? No em va 
prometre a mi la primera obra nova que escrivís? 
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-Aquest sí que és un acte dolent ! 
- I és dar que ho és. 
- No; vull dir que és un primer acte que no té cap solta. 

El públic no se l 'empassara ... 
- No podria fer callar aquest senyor ? 
- Criat, un mal criat. 
- Sí; en efecte, molt mal criat pel que estic veient. (A Cris-

tófol:) Digui. No em va prometre la primera obra que 
escrivís? Per que no me'l dóna a mi aquest acte? 

CRISTOFOL - Els altres m'han fet tan bones condicions ... Mai voste 
no s'ha mostrat tan generós 

D. PAU -Qui són els altres? 
CRISTOFOL - Els empresaris de la «Nova Rialla», aquest teatre que 

s'ha d'obrir per les testes de Nadal. Volen inaugurar-lo 
amb ]'estrena d'una comedia meva. 

D.- PAU ~ Els lladres. Aquesta gent em roba el meu millor autor, 
i voste sera un canalla si els dóna les seves obres. 

CRISTOFOL .,_____Anem a pams, amb aixo de canalla. Voste m'ha tractat 
sempre amb tanta mesquinesa, i aquests nous empre
saris són tant esplendids amb mi, que amb tot i sentir
me malalt, desesperat, atui't per la desgracia de veure'm 
pobre en una nit, he fet un esfor~ i he escrit una come
dia per aquest nou teatre. I me la paguen tan bé, que 
amb aquests diners retaré la meva situació, trobaré el 
repos. Perque sense repos, sense tranquil-litat d'esperit 
el meu talent esta aniquilat, don Pau. En canvi, si jo 
puc estar tranquil, si jo no he de passar angúnies de 
diners, faré grans coses encara: faré rica !'empresa que 
posi les meves obres. Les coses que hi ha aquí dins ... , 
que no surten per manca de calma i de serenitat, pero 
que bullen, bullen ... 

MAGÍ - Bullen i no es couen, sap? Com una olla amb aigua sola 
que no té res per a coure. Dit sigui amb perdó de la 
nostra olla. 

CRISTOFOL - Aquest pobre secretari em deixara si jo deixo de pagar
lo, i avui estic en un estat que sense secretari no sóc 
capa~ de fer res . Agafar la ploma i rodar-me el cap, tot 
és una cosa. 

MAGÍ - Em commou. Jo no el deixaré mai, don Cristofol. 
CRJSTOFOL - Sí que em deixaras. Quan vegis que al meu costat no 

no hi ha més pervenir que el badallar. .. 
MAGÍ - Badallarem tots dos, don Cristofol. 
CRISTOFOL - Te'n cansaras. 
MAGÍ - Mai. Podra més la meva admiració que tot. Un autor 

tan gran i haver de badallar sol? ... Mai de la vida! 
CRISTOFOL - Quin home! Ell em dóna una mica de for~a després 
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de tot . Gracies a ell m 'he sentit amb coratge, fent un 
gran esforc;: d'engiponar un acte, que ara posa en net. 

D. PAU - Que dimoni ! Jo també estic commogut. El vull jo, aquest 
acte. El nou teatre em vol fer la competencia; em volen 
prendre el millor autor que tinc, i aixo no sera. Vull 
de seguida la nova comedia de voste. 

CRISTOFOL - O, de seguida, de seguida!. .. 
D. PAU -Aquesta que esta escrivint , la mateixa que ha promes 

al nou teatre. 
CRISTOFOL - Aixo no pot ser. 
D. PAU - Costi el que costi . 
CRISTOFOL - Qui paga, mana, Don Pau. 
D. PAU - Pagaré millor, molt millor que ells. Per voste no m'ha 

de doldre res. No veu que no hi ha cap autor que doni 
diners sinó voste? 

CRISTOFOL - No m'acaba de convencer. 
D. PAU - Dimoni i redimoni ! Li firmo cinquanta representacions 

seguides de la seva obra, i per poc que la cosa marxi, 
li prometo arribar a les cent aquesta mateixa tempo
rada. Precisament per aixo he vingut aquí, perque em 
doni de seguida una comedia nova. No tinc res al cartell 
que s'aguanti. No tinc res en cartera que valgui la pena. 
Perque, que en farem d'aquests joves poetes, pensadors, 
filosofs? En sa vida taran una obra que arribi a les 
cinquanta. Tot són símbols, lirismes, filosofia i altres ga
lindaines. Bah, bah, bah! La gent s'hi avorreix amb tot 
aixo. Jo prou els die «deixint-se d'art, de poesía i de 
romanc;:os. La gent vol riure, riure i res més que riure». 

CRISTOFOL - Ah, si tots els empresaris fossin com voste, die jo! 
D. PAU - Si tots els autors fossin com voste, die jo. Com s'em-

porta el públic ! Amb el nom de voste és capac;: d'empas
sar-s'ho tot, d'aplaudir-ho tot. 

CRISTOFOL - Voste em fa massa honor. 
D. PAU - Decideixis i no em faci esperar. Per compromís posaré 

MAGÍ 
D. PAU 
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la setmana entrant l'obra d'un escriptor de nom. D'un 
iHustre, sap? Mal llamp se'ls emporti, els iHustres ! La 
veritat és que no donen una pesseta. Cregui que només 
la poso perque no es digui, perque la premsa calli ... 
No la taré més de sis vegades. Sort que l'autor ja s'acon
tentara veient l'«iHustre» en lletres grosses en els cartells, 
i en paus. 

- Veu? Nosaltres 110 en mengem d'aquestes coses. 
- I fan molt bé, perque no alimenten gaire. I a proposit: 

no m'explico a que obeeix aquesta mania de 110 deixar-se 
coneixer del públic, de guardar l'incognit, quan tots els 
autors es desesperen per sortir a !'escena? 



CRISTOFOL - Ah, aixo es un true meu ! 
D. PAU - Cregui que moltes vegades he estat a punt de publicar 

un retrat de voste i a baix el nom de Cristofol Foll .. . 
CRISTOFOL - Si ho fes no li donaria cap més comedia. Pensi que aixo 

és la base del nostre pacte, pensi que el podria portar 
als Tribunals .. . Voste va firmar un compromís ... 

D. PAU - No en parlem més. Respectaré la seva deria. I ara, 
enllestim d'una vegada. Passi aquesta nit per l'admi
nistració, quan em porti aquest primer acte. Jo li entre
garé tres mil pessetes per a treure'l d'angúnies, pero 
firmarem un contracte nou, en el qual consti que tot el 
que escrigui sera per a mi. Li firmaré, a més, allo de 
les cinquanta representacions ... 

CRISTOFOL - Voste ha dit cent. 
D. PAU - Cinquanta segures. Cent condicionals. El condicional no 

es firma. 
CRISTOFOL - No m'acaba de satisfer... 
D. PAu - Si jo dono la meva paraula ... 
CRISTOFOL - La paraula no és firma. 
D. PAU - La meva paraula significa més que una firma. 
CRISTOFOL - Paraula d'empresari ... 
D. PAU - Si un altre em digués aixo .. . Pero, de voste, tot ho to-

lero. Firmaré les cent, vaja. Les obres de voste són 
diners segurs. 

CRISTOFOL - Vinga aquests cinc. Voste és un empresari. Deixi'm sol, 
don Pau, i em poso a treballar. Li prometo llegir-li el 
segon acte dema a la nit. 

D. PAu - No el vull destorbar. Em convé la comedia de voste com 
el pa que em menjo. 

CRISTOFOL - Encantat de la seva visita. Sembla que la presencia de 
voste m'hagi curat la neurastenia. 

D. PAU - Ja veig que fara bona cosa. Adéu. I no jugui tant, home, 
no jugui tant ... Adéu, senyor secretari ... 

(Surten D. Pau i Cristofol) 
MAGÍ - En saps un niu, Cristofol; pero ja veuras, si em surten 

bé els meus plans. 
CRISTOFOL - Magí, és hora de treballar. Ja ho veus: tres mil pesstes 

de raig. Cristina! Porta'ns cate. Cate ben fort i conyac. 
Té, encenem-ne un d'aquests de l'Havana. Cal estimular 
la imaginació. 

MAGÍ - No li has fet mala jugada, tu! 
CRISTOFOL - Amb uns quants anys eus farem rics. Treballem. Engi

ponem un acte per a aquesta nit. Hem de fer una farsa. 
Una veritable farsa. A veure si l'encertarem. 

MAG.Í - Jo cree que l'encertarem com les altres vegades. 
CRISTOFOL - Depen molt de tu. Tu ets una joia. 

91 



MAGÍ - No exagerem. Jo sóc, de veritat, un poca-solta. 
CRISTOFOL - No, tu ets ... 
MAGÍ - El Magí, res més que el pobre Magí... 
CRISTOFOL - Un gran magí que no es cansa d'imaginar. Que serien 

les meves comedies sen se el teu magí? Has fet un bon 
arreplec de xistos? 

MAGÍ - Tota una llista. Ja saps que no perdo ocasió per explo-
tar la gent xistosa de la ciutat. Així que en sento un, 
me !'apunto. Ningú no s'ho pensa, i aixo és per a no
saltres una mina. Ah, si jo sabés escriure ! 

CRISTOFOL - Calla innocent. Si sabies escriure, no faries r es. La teva 
riquesa és la teva ignorancia. Si fossis un poeta, un 
pensador, et moriries de gana. Com t'ignores ! Que so
vint el gran home s'ignora a si mateix ! 

MAGÍ - Cristofol, si fem filosofies ens sortiran les comedies 
dolentes. 

CRISTOFOL - No; la raó del nostre exit és que un filosof com jo i un 
estrafolari com tu s'han ajuntat per pintar !'estulticia 
humana tot fent riure, fent riure per les butxaques. 

QUITERIA - El cafe. (Quiteria entra el cafe.) 
CRISTINA - El conyac. (Cristina entra el conyac.) 

(Posen els serveis damunt de la taula, 
serveixen i se'n van.) 

MAGí - Que s'hi esta be al teu costat ! Quin cafe tan bo ! 
I quin conyac ! I quin quartelero ! On del món em sen
tiria tan regalat? 

CRISTOFOL - En lloc del món, ja ho pots dir. Tu sol no hauries fet 
res, perque t'ignoraves. Ara faries de criat, de sagrista 
o de mosso de corda, potser .. . Faries morir de riure els 
teus companys amb els teus acudits, pero, res més. Un 
filó que es perdria ... Ara, no sols seras el meu secretari, 
sinó que representaras l'autentic, el veritable Cristofol 
Folldringant. 

MAGÍ - Va de debo que em faras sortir al teatre a rebre els 
aplaudiments? 

CRISTOFOL - Sí, comprenc que el públic ho vol. ÉS molt important 
aixo. Tu tens bon ti pus; sortiras ben mudat, amb un 
jaqué elegant, una gardenia al trau ... Pero mai, mai, 
si no vols perdre la meva amistat, has de dir qui ets. 

MAGÍ - Deixa-ho per a mi. Estic segur que sabré fer el paper ... 
CRISTOFOL - Entraras a figurar en el món. Tindras intervius, aniras 

retratat pels grans periodics iHustrats, una dama, pot-
ser, es voldra casar amb tu... (Entra Quiteria.) 

QuITERIA - Hi ha una senyorassa que demana per voste. 
CRISTOFOL - Ha dit qui és? 
QuITERIA - Donya Matilde de Guirau. 
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CRISTOFOL -Ah, la primera actriu comica del teatre «La Rialla Con
tínua » ! Que passi de seguida. Porta una tassa i una copa. 
Aquesta donya Matilde de Guirau beu com un carreter. 

QUITERIA -Jesús, Déu meu ! 
MAGÍ - Presenta-m'hi com el teu coHaborador. 
CRISTOFOL - Per avui, només que com a secretari. 
MAGÍ - M'hi presentaré jo mateix. 

(D. Cristofol va a rebre Matilde.) 
CRISTOFOL - Oh! Tant de bo per casa meva ! Permeti que obri l'altra 

porta. El seu capell no passaria pas. 
MATILDE - Ja ho pot dir. .. Aquestes modes, no? Quines coses més 

extremades ! 
MAGÍ - Oh, una gran actriu com voste no és pot excusar d'anar 

a la moda! 
M.HILDE - Grans merces ... No tinc !'honor. .. 
CRISTOFOL - El meu secretari: un home xarmant, espiritual... 
MATILDE - No podía ser altrament essent el secretari de vos te. 
CRISTOFOL - El meu cor li fa una profunda reverencia. 
MAGÍ - Reverencia de cor... Aquest me !'apunto. 
MATILDE - ÉS graciós. 
CRISTOFOL - Una de les seves missions és anar apuntant totes les 

frases afortunades que se m'escapen durant la conversa. 
MAGÍ - Així no es perd res per a l'art. 
MATILDE - Trobo felic; aquesta idea. Li deu ésser de molta utilitat 

aquest secretari. 
MAGÍ - No solament com a secretari ... 
CRISTOFOL - En efecte, perque ell també té ocurrencies molt gracio

ses. Grades veritablement genials ... i jo les hi aprofito 
també. 

MAGÍ - Una mena de coHaboració, sap? 
MATILDE - CoHaboració, és molt dir. El secretari sempre és el se

cretari. 
MAGÍ - No, de vegades, no, dones. Si no, que ho digui don Cris-

tofol. 
CRISTOFOL - De vegades em fa de criat. 
MAGÍ - De vegades també faig d 'autor. 

(Apareix Quiteria amb un servei.) 
CRISTOFOL - Una copeta, donya Matilde? 
MATI LDE - Que és aixo? 
CRISTOFOL - Conyac de marca. 
MATILDE - Una senyora? Vol dir? ... 
MAGÍ - Jo no diré que hagi de beu re com un carreter, pero una 

copeta sí... 
CRISTOFOL - I digui, dones, a que dec !'honor de veure per casa la 

nostra gran actriu? 
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MATILDE -Acabo de trabar al carrer el nostre empresari, que m 'ha 
dit que voste escriu una nova comedia per a nosaltres .. . 

CRISTOFOL - En efecte. 
MATILDE - Espero que hi posara un primer paper per a mi. 
CRISTOFOT - I tant si l'hi posaré! 
MAGÍ - L'hi posarem, cregui, l'hi posarem. 
MA TILDE - Com? Que? 
MAGí - Que l'hi posara: Quan- elH,i ho promet, l'hi posara. 
MATILDE - Pero ... gran Folldringant, voste no ignora el que signi-

fica un paper per a mi. Un paper gruixut, una carica
tura ... Ja sap que jo exceHeixo en la caricatura. De tot 
aixo que en diuen natural, verídic, artístic ... La incon
gruencia, la pura incongruencia. Tot el demés són ton
teries. 

MAGÍ - Sí, sí. Tot el demés són tonteries. 
MATILDE - Ja sap que quan a una servidora se li confia un paper 

així, jo salvo una obra ... Si m'escriu un role a 111.ourir 
de rire, un paper que tingui pasta, jo li asseguro un exit 
de cent representacions. 

CRISTOFOL - Ho tindré present. 
MAGí - Ho tindrem present. (Baix.) 
MA TILDE - Que diu voste? 
MAGÍ - Pst. Calli. Li he dir un secret. Calli. 
MATILDE - Demés, senyor Folldringant, he vingut per demanar-li 

un exemplar de La Gran Astrakanada. És el cas que el 
nostre empresari vol reprisar-la. 

CRISTOFOL -Ah, vol reprisar-la? Diu que vol reprisar-la? No me n'ha 
parlat. 

MATILDE - Es veu que ho ha decidit en sortir d'aquí. La reprisara 
tot esperant !'estrena de voste, i em dóna a mi el paper 
de la Cosaca enamorada. 

CRISTOFOL - Voste en fara una creació. 
MATILDE - Que és hermós ! Si jo l'hagués estrenat, aquell paper ! 

Ja veura. Una reprise que sera una estrena. Jo li donaré 
el valor d'una estrena, Pero, és el cas que no tinc cap 
exemplar. Espero que me'n donara un amb una bella 
dedicatoria. 

CRISTOFOL - Sí, sí, no caldria més. On tinc exemplars de La Gran 
Astrakanada, Magí? No n'hi ha aquí? 

MAGÍ - Em sembla que són tots alla a la biblioteca. 
CRrsrbFOL -Ah, vaig de seguida.. . (Surt.) 
MATILDE - Que volia voste? Sap que em sembla un secretari ben 

particular? ... Quin és el seu secret? 
MAGÍ - Jo no sóc secretari. Sóc el seu coHaborador. Més ben 

dit: ell és el meu coHaborador. 

· 94 



MATILDE - Vol dir que esta bé del cap, voste? Vol dir que vivint 
prop d'un home genial? ... 

MAGÍ - Pero, si l'home genial sóc jo, senyora. 
MATILDE - Quina modestia! 
MAGÍ - El qui imagina les comedies, el qui fa els x istos, el qui 

fa riure, l'amo de la p asta, d 'allo que voste en diu la 
pasta, sóc jo. 

MATILDE - I dones, que hi fa ell a les comedies? 
MAGÍ - La prosa, res més que la prosa. Les hi renta la cara 

i prou. Sembla que quan jo les deixo no són encara pre
sentables ... , com vostes quan es lleven de dormir. Ja 
veura, jo li volia propasar una cosa abans que ell torni. 
Jo he fet una comedia tot sol. Ell no hi ha posat ma 
per a res; ni sap ni sospita que l'hagi feta. Allí sí que hi 
ha un paper dels que voste desitja. Voste no ha fet mai 
res tan estrafolari, tan gruixut, que diu voste. Si voste 
m'apadrinés prop de l'empresari, jo li dono aquest paper 
i ens partirem els drets de representació. Voste no em 
descobreixi. Farem passar l'obra com d'un desconegut; 
la qüestió és comern;:ar... Que hi diu? 

MATILDE - Qui sap ! S'han donat casos així... Prometo ajudar-lo. 
Vingui a casa meva. Tingui la meva targeta. 

MAGÍ - Em convindria veure-la aquesta mateixa tarda, en sortir 
d'aquí. Cap on va ara voste, si no és indiscret? 

MATILDE -Al nostre teatre. 
MAGÍ - Vine a trobar-la allí, amb el meu manuscrit. 
CRISTOFOL - ( Entrant.) Que me'n diu d'aquesta dedicatoria ? «A la 

gran actriu comica, la reina de l'astrakan, la futura crea
dora de La cosaca enamorada, el seu devotíssim ... » . 

(Entra Cristina.) 
CRISTINA - Hi ha una pareJla ... , no sé com dir-ho .. . Dos tipus que li 

volen parlar. .. 
CRISTOFOL - Que esperin . Voste em permet? 
MATILDE - No, jo surto. A reveure, don Cristofol. Treballi aquell 

paper. .. No m'oblidi. Estigui bo. (A Magí.) 
CRISTOFOL - Per aquí, per aquí, donya Matilde. 
MAGÍ - Als peus de voste. Sempre als peus de voste. 

(Cristofol i Matilde surten.) 
Ja estic cansat de passar per secretari i criat. Ha co
mern_;:at la revolta. T'has embarcat en una bona barca, 
Magí? (Cristofol entra.) 

CRISTOFOL - A veure qui són aquests Avui no ens deixen escriure. 
I aquesta nit hem d'enfregar un acte. Vés, vés a tre
ballar una estona. 

MAGÍ - No, jo surto un moment. 
CRISTOFOL - Tu et tornes un gandul. (Sortint.) 
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MAGÍ - Vaig a buscar inspiració, mentre tu reps aquestes visites. 
Ja veuras si em torno gandul. (Surt.) 

( Cristofol entre a,nb les visites .) 
CRISTOFOL - Passin els senyors, passin. No tinc !'honor. .. 

(Entren Botarell i Picarilla.) 
BOTARELL - Com que no? Gran Flolldringant, mirim bé. Quantes 

obres li he desfet per aquest món ! 
PICARILLA -Ara ho has dit bé, noi ! 
CRISTOFOL - Ah, dimoni ! En Botarell: l'exceHent galant jove Bota

rel!. .. Pero, la senyora, francament .. . 
BoTARELL - La meva senyora, la dona propia i autentica. El gran 

autor comic, el més gran autor comic d'Espanya. 
CRISTOFOL - No tant, no tant ... 
BüTARELL -Com que no? El més gran autor comic del món, don 

Cristofol Folldringant. 
PICARILLA - De nom, qui no el coneix? Personalment, no tenia aquest 

gran honor. 
CRISTOFOL -Aixo die jo. ' 
BoTARELL - El mateix li passara a don Cristofol quan li digui el teu 

nom. 
CRISTOFOL -Quin nom és? 
PICARILLA - La Pie ... 
BOTARELL - Pst. Calla. Una mica de paciencia. Miri-se-la bé. No ha 

vist aquesta cara en retrat? Pensi, recordi. Al «Nuevo 
Mundo», al «Mundo Gráfico», al «Cine» ... 

CRISTOFOL -Ah, sí! En efecte. La Picarilla. Voste és la Picarilla. És 
dir que voste s'ha casat amb la Picarilla? 

BOTARELL - He tingut la sort que ella em volgués. 
CRISTOFOL -Ai, dimontri ! L'exceHent galant jove comic ... mira, té, 

casar-se amb la Picarilla. Es necessita tenir... sort. I a 
que dec !'honor de la seva visita? 

PICARILLA - Ja veura, gran autor: una servidora ha tingut la des
gracia de perdre la veu. Una malaltia estranya, estranya, 
se m'ha emportat la veu. Ja no serveixo pel couplet ... , 
pero em queda tot el de més ... 

BoTARELL - Li queda tot el de més; hi pot pujar de peus . 
CRISTOFOL - Home! 
PICARILLA - Ja veura. Una servidora ha pensat dedicar-se a la come

dia lleugera ... Lleugera de tot si pot ésser..., digui-li as
trakanada, digui-li vaudeville. Si bé em manca la veu, 
puc explotar tot el de més, no és veritat? La meva vis 
comica, el meu tipus . 

CRISTOFOL - I tant tipus ! Jo sempre m'havia pensat que era de Se
villa ... 

PTCARILLA - No, senyor, no. De la Barceloneta, per servir-lo. 
CRISTOFOL - Ara mireu ! Quines coses cr ia la Barceloneta ! 
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PrcARILLA - Dones, hem anat a trobar l'empresari del teatre «La 
Rialla Contínua», per veure si ens contractava a mi i al 
meu marit, sap? Jo sempre imposo el meu marit ... 

BüTARELL - Bé prou que m'imposo jo sol. Sinó que les dones tenen 
bés trastienda. 

PICARILLA - I l'empresari ens ha dit que voste escrivia una nova 
obra per a ell, que si voste hi posava un parell de papers 
especials per a nosaltres, que de bona gana ens contrac
taria . Amb aixo aquí ens té demanant-li aquests papers. 

CRISTOFOL - Caram, caram ! I quina especialitat haurien de tenir 
aquests papers? 

BorARELL - Francament, a la que ara és la meva dona l'havia vista 
treballar vos té? 

CRISTOFOL - No havia tingut aquesta sort. 
BüTARELL - La meva dona per tornar a triomfar hauria de poder 

lluir el molt que li ha quedat del bo. Cregui que té un 
deshabillé! Potser el millor que hi ha avui a Espanya. 
Seria un exit que no tindria rival... 

CRISTOFOL - Sí, aixo sempre té exit. 
BorARELL - Fer-la sortir sortint del bany, per exemple, i vestir-se a 

l'escena ... , o potser millor despullar-se ... Un exit borratxo 
seria. Miri, miri, només per fer-se una idea ... 

(Li al9a un poc la faldilla.) 

CRISTOFOL - Unes belles columnes. 
BorARELL - Dones, imaginis el temple que sostenen aquestes co-

lumnes. 
CRISTOFOL - Aquestes columnes poden sostenir tot un teatre. 
BorARELL - Oh, aixo i una obra de vos te faria furor! 
CRISTOFOL - Jo em comprometo a escriure un paper per a voste, se

nyora. I quant a vos te ... 
BorARELL - A mi ja em coneix, Folldringant; qualsevol tontería, qual-

sevol tontería ... 
PrcARILLA - Sí, ell sembla que es llueix amb les tonteries. 
BorARELL -La qüestió és la dona, sap? 
CRISLOFOL - Sí, ja sé que voste s'imposa tot sol. 

( Quitería entra i dóna una targeta a don Cristofol. ) 
QUITERIA - Aquest senyor demana per voste. 
CRISTOFOL - Com? Ah, dimontri ! Que esperi un moment. 

(Quiteria se'n va.) 
Em perdonaran. Una visita inexcusable. Tornin un altre 
día. Comptin .amb els papers i la contracta. Jo es tic molt 
bé amb !'empresa. 

BüTARELL - El que val el talent, don Cristofol. 
PrcARILLA - Com li podré pagar? 

7 
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CRTSTOFOL - Voste no m'ha de pagar res. Per aquí. Passin per aquí. 
Estiguin tranquils. El seu assumpte esta en bones mans. 

(Surten. Entren Quiteria i Dr. Palau.) 
QuITERIA - Assegui's un moment, faci el favor. (Pausa.) 

(Cristofol torna a entrar.) 
CRISTOFOL - Dimoni de Picarilla. Ah! Tu per aquí. D'on surts? 
PALAU - A veure. Deixa 'm mirar-te. 
CRISTOFOL - Que mires? 
PALAU - Ets tu, ets tu aquest fantastic Cristofol Folldringant? 

No ho vull creure. 
CRISTOFOL - I tu d'on surts? Com has trobat la casa? 
PALAU - Em sembla mentida! Tu ets aquell Jaume Arbellera de 

la nostra joventut? 
CRISTOFOL - El mateix, sinó que ara em faig dir Cristofol Folldringant. 
PALAU - Massa que ho sé! D'on has tret aquest nom tan estrafo

Jari? 
CRISTOFOL - Estrafolari com la meva vida, tom les meves obres. 
PALAU - Com les teves obres. No et dones vergonya de dir les 

teves obres? 
CRISTOFOL - Són les obres de Cristofol Folldringant, no les de Jaume 

Arbellera. En mi hi ha dos homes, ara. 
PALAU - I així i tot. No te'n dones vergonya? 
CRISTOFOL - Sí, davant teu, sí. Pero ja veuras, ja parlarem. De pri

mer asseu-te. Pren un hava. Que vols? ... Conyac ? Char
treuse, amb el te? Unes pastes? 

PALAU - Un te i conyac. Són esplendids aquests cigars .. . Estas 
ben instaHat. És ric i de bon gust tot aixo. Tens diners? ... 

CRISTOFOL - Bastants ... , bastants... (Toca un tinibre.) 
CRISTINA - Senyor... (Entrant.) 
CRISTOFOL - Dos tes, pastes i copes per a conyac. 

(Cristina se'n va.) 
PALAU -Tens dues serventes, dones? 
CRISTOFOL - I un criat o secretari. Tu, ja sé que ets catedra tic a 

Tarragona. 
PALAU - Vida retirada, d'estudi, bella vida no obstant ... I tu ni 

vas arribar a fer oposicions ... 
CRISTOFOL - Ca! 
PALAU - I com t'has degradat a escriure aquestes coses? Et dóna 

diners aixo? 
CRISTOFOL - Ja ho cree! Penso retirar-me aviat. 
PALAU -Així i tot no m'explico ... Tu que tenies tantes facultats 

com a poeta, com a filosof ... 
CRISTOFOL - Sí, sí, així ho deien ... Feia estudis de filosofia, poesies, 

havia fet dues tragedies, pero, seguía pobre, pobríssim ... 
Un dia se'm va ocórrer escriure comedies xabacanes. La · 
primera va tenir un exit mitja, pero se'm va reconeixer 
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PALAU 

talent comic. L'empresari, un home molt llest, em va 
dir que si jo volgués , amb el meu talent, em podria fer 
una posició escrivint per a fer riure al públic. Llavors, 
se'm va ocórrer una idea. Amb l'empresari varem con
venir que ell em guardaría el secret del meu pseudo
nim, que em pagaria prcus extraordinaris, pero que jo, 
en canvi, escriuria sense escrúpols ni pudor d'artista, 
i d'aquell dia que em die Cristofol Folldringant. Res, 
una pensada, una genialitat. Escudat amb l'anonim em 
vaig atrevir a tot . La qüestió era guanyar diners. Va 
donar la casualitat que vaig coneixer un pobre bohemi 
mort de fam, un home de molta imaginació, un ignorant, 
un estult si vols, pero que tenia un gran coneixement 
de la vida, perque ho havia estat tot: mosso de fonda, 
passant de notari, sagrista, gasetiller, en fi, coneixia tots 
els estaments socials. I sobretot, era una fabrica, un 
magatzem de xistos, un pou d'estrafolaries. Aquest home 
me'l vaig associar, el vaig prendre per secretari i n'he 
tret molt, molt pera les meves comedies, que de vegades 
són més d 'ell que meves ... 

- Pero, aixo és innoble i mesquí. "Ahir vaig veure una de 
les teves comedies, aquesta que es diu La muller de ton 
pro"isme. Jo no he vist res més banal, més insuls, més 
descabellat .. . 

CRISTOFOL - Pero, que me'n dius del públic? Reia, eh? ... 
PALAU - Sí, reia, en efecte, reia massa, desgraciadament per a ell. 
CRISTOFOL - Ca! No ho creguis. El públic vol aixo. En les meves 

primeres comedies, quan treia de to els caracters, quan 
davallaba amb xistos i situacions falses, a la més ab
surda incongruencia, era quan més el públic s'entusias
mava. Jo creia, a voltes, que el públic protestaria, que 
tiraria les butaques a l'escenari. Al revés d'aixo, cada 
vegada es mostrava més content. Un dia vaig pensar: 
ara sí que em venjaré de tu, públic, de tu que m'obli
gues a ser el teu pallasso. I vaig fer una comedia que 
era com un panorama de l'estultícia humana. No hi 
havia un personatge que no fos ximple, murri o boig. 
Aquella comedia va ser el meu primer gran •exit. Ja m'ha 
donat rnés de deu mil duros. Després he seguit fent 
caricatures cruels, pero aixo sí, plenes de xistos, d'ar
bitrarietats, arnanides amb extravagancies. I noi, he vist 
que corn rnés tontos, mesquins, buits, poca-vergonyes 
i poca-soltes pintava els homes, més aquests es diver
tien. Tothorn aplaudeix creient: aixo va per al senyor de 
la butaca del costat, i ningú no s'hi veu el retrat seu, 
com en aquests miralls que estrafan la figura davant 
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dels quals tothom riu de la cara dels altres sense mirar 
la propia. 

PALAU - I tu, cobrant, cobrant sempre, eh? 
CRISTOFOL - Ja ho cree! M'he fet una fortuneta. Ja me 'n comenc;o a 

cansar, per aixo, d'aquesta farsa ... Sents? Que és aixo? 
A veure ! Espera. Que passa? 

(Surt.) 
(Entren D. Pau, la Guirau i Magí.) 

D. PAu - Sap que té un secretari molt poca-vergonya, senyor 
Folldringant, un plagiari, un lladre a casa, potser? 

CRISTOFOL - Com? Que vol dir? Que ha passat? 
MATILDE - Sóc jo, sóc jo qui l'ha descovert, senyor Folldringant. 

Fent veure que escoltava les seves pretencions d 'autor, 
l'he citat al teatre perque ens portés una comedia que 
diu que ell ha escrit.. . El nostre empresari i jo em desem
mascarat a aquest desgraciat, que pretén ésser autor de 
gran part de les comedies de voste. 

D. PAU - I ens ha llegit escenes d'aquesta obra que diu que és 
feta seva. I estan bé, dimontri, estan bé ... D'un comic 
fort, pujat... Caram, com que són de voste, Folldringant, 
el mateix estil, la mateixa gracia, i sobre tot els xistos, 
la mateixa marca de xistos. Vegi, vegi si li ha robat 

algun dels seus manuscrits. 
CRISTOFOL - No, confesso de seguida que no m 'ha robat cap manus

crit. Pero, tu, que hi dius? Que pretens? Com és que 
has fet aixo? Ara que anaves a apareixer davant del 
públic com el veritable Cristofol Folldringant? 

MAGÍ - Don Cristofol, m'he cansat de figurar als ulls de tothom 
com un criat, o un secretari de voste, quan de fet sóc 
el seu coHaborador, tan autor com voste mateix, autor 
d'algunes de les seves comedies que han tingut més exit. 

D. PAu - Quina barra! 
MATILDE - Heu vist cinisme? 
CRISTOFOL - T'ha enlluernat la gloria, Magí? 
MAGÍ - La gloria? Voste m'ha ensenyat a riure'm d 'ella. Creu 

que jo puc voler la gloria del pallasso? 
CRISTOFOL - L'afany dels diners, dones? 
MAGÍ - Aixo sí. No vull ser més explota t. Vull ser autor jo 

mateix. 
CRISTOFOL -Autor tu mateix? Pobre Magí ! 
MAGÍ - Aixo li cou. Que fara vos te sense mi? 
CRISTOFOL - Que faré? No saps que el talent és capac; de tot, fins 

d'imitar la mateixa estultícia? 
MAGÍ - Hi ha una estultícia que no s'imita. La frase és de voste. 
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I aixo, vos te ho ha dit mil vegades, és meu, meu; mai 
voste no ha pogut arr ibar a imitar-ha amb to t el seu 
talent i el seu saber... 

CRISTOFOL - ÉS veritat. Foll seria qui no es convencés davant !'evi
dencia. Senyors, confesso que aquest home ha estat el 
meu coHaborador, l'autor de la millar part de les nostres 
obres, i és capac; de fer riure al públic més, molt més 
que jo mateix. 

MATILDE - És una broma que ens fa el senyor Folldringant. 
CRISTOFOL - Els juro que no és broma. 
D. PAU - Volen fer el favor d 'aclarir-me aquest misteri? Jo neces-

sito saber qui és el vertader Folldringant. Jo no vull dos 
Folldringants per res del món. Justament un periodic de 
la tarda, sortit ara fa una hora, publica un article titulat 
« Un escriptor genial », i aquest article es refereix a voste, 
senyor Folldringant. 

CRISTOFOL - A veure aquest article. 
D. PAU - Escolti, escolti. No es pot dir més ni millar. «Ha arribat 

l 'hora de la justícia. S'ha de reconeixer que tenim un 
autor comic de primer ordre, un autor genial. Aquest 
autor és don Cristofol Folldringant. Nosaltres no dub
tem que les generacions futures el posaran al costat de 
Moliere i fins del mateix Aristofanes ... », etc. Una pila 
de romanc;os d'aquests. Ja ho llegira. Anem al final. 
«Acabem, dones, repetint les parales del comenc;ament. 
Tenim un autor genial entre els genials. El nostre teatre 
esta d'enhorabona.» Voldria dir-me si algú li pot dispu
tar aquesta gloria, si no és voste i solament voste el 
senyor Folldringant, el nostre autor genial? 

CRISTOFOL - Formalment, solemnement declaro i confesso que no sóc 
jo aquest home genial, sinó aquest senyor. 

D. PAu - Que s'ha tornat boig? 
MA TILDE - No comprec, no comprenc. 
CRISTOFOL - Jo he estat un temps el senyor Folldringant, pero ja 

no ho sóc. És aquest senyor. 
MAGÍ - Ho veuen? Ho veuen? 
CRISTOFOL - Al pas que anem ell i cap més sera el gran home de 

teatre. El teatre futur esta, dones, en mans d'ell. Ell els 
donara moltes obres cada any. Fara riure per les butxa
ques al públic, donara diners als empresaris i es fara 
ric ell mateix. 

D. PAU -Anem a pams. Aixo no pot quedar així. Jo tinc firmat 
un contracte amb don Cristofol Folldringant. Voste em 
diu que no és don Cristofol. Dones, qui em complira 
aquest contracte? A qui podré obligar a escriure'm noves 
obres folldringantesques? Tot aixo s'ha d 'aclarir. No 
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vull que hi hagi dos senyors a reclamar-me el complí
ment del contracte i cap a complir-lo. 

CRISTOFOL - No, senyor; aixo no passara. 
D. PAu - Que sigui l'un o l 'altre, a mi, al capdavall m 'és igual. 

El que jo no vull és que hi hagi dos Folldringants, pero 
de cap manera puc permetre que no n'hi hagi cap. Els 
meus interessos quedarien ben llui:ts , llavors. A veure, 
amb qui m'entenc, jo? 

CRISTOFOL -Amb aquest senyor, no és veritat? 
MAGÍ - Quin dubte hi ha? Jo compliré tan b é com ell. 
CRrsrbFOL - Ell sera el veritable Folldringant, fins que en surtí un 

altre que l'eclipsi. 
D. PAu - I voste no li fara la competencia? No em fara la com-

petencia a mi des de l'altre teatre? No és una martingala 
tot aixo? 

CRISTOFOL - No. Jo me'n vaig amb aquest amic a fer una vida de 
silenci, d'estudi, que ja em comern;ava a pesar aquesta 
farsa. El que temo, Palau, és que si ara vull escriure 
alguna cosa de bo, les muses irritades em condemnaran 
a fer coses insulses, folldringantesques ... 

PALAU - Una abrac;ada ! No temis. Ara podras demostrar el que 
ets veritablement: un home genial. 

CRISTOFOL - No, de cap manera. Deixa-ho per aquest, aixo. 

TEL0 
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La «Danza de la Muerte », de la capilla de Kermania. 
(Colección de grabados del Museo del Instituto.) 
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