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PRÒLEG 

LA COMÈDIA DE MoLrÈRE 

El re.i Lluís XIV va preguntar una vegada a Boíleau 

quin era el més gran dels poetes francesos de Ja seva èpo
ca. Boileau li va donar un nom que el monarca no s'espe
rava . «De veritat? - va estranyar-se el Rei-: Mai no ho 

haguera cregut!» 
Però Boileau ten ia rnó, ens assegura Gilber t Highet 

a La tradició clàssica en el capítol dedicat a les notes sobre 

el barroc i la tragèdia barroca. El millor producte del tea
tre barroc va venir de França. Es trac tava d'un gènere en 

el gual la precisió clàssica de la forma és d'un valor inesti
mable i que exclou per definició els excessos de la pedan

reria classicitzanr. Era la comèdia de Molière. 
La vertadera naturalesa de la comèdia francesa notin

d ria reali tat fins mol t temps després de l 'etapa del classi
cisme, en una època dife rent, per obra de Molière. Les 

pretensions anteriors de presentar tragèdies segons les nor
mes de Sèneca, de 

cantar en bon francès la tragèdia de Grècia. 

i fins j tot les comèdies representades al mateix temps, 

successores de les farses medievals, amb temes com de fa
bliau i amb reminiscències d'autors com P laute í Terenci, 
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tenien poc a veure amb els motllos clàssics. La síntesi in
lel·ligcnt d' eleme nts nac ionals i clàssics va produir, a An

glaterra les tragèdies de Shakespeare, a Espanya l'obra de 
G arcilaso i Quevedo, i a F rança les obi·es, no solamen t 
de Racine i Corneille, sinó també el teatre de Molière. 

De totes maneres, va ser també Boileau, segons la ma
teixa íonc, que va dir en una altra ocasió que Molière hau
r ia pogut ser el més gran dels aulors <le comèdies si no 
hagués estat tan ((amic del poble», si no hagués barrejat 
el pulcre Terenci amb el groller Tabari.n . 

LA S À T IR A 

El mateix Boil eau va batejar Molière com el Contem
plador, en el sen lit d 'observador de la natura -í les ridi

culeses de la na tura- humana. Els seus enemics el pre
sentaven com un personatge perillós que no anava mai sense 

els ulls oberrs i les oreJles parades. A la població de Péze
nas, quan la compan yia tenia el seu cen tre a L ió des d 'on 
recorria tot el Llenguadoc i actuava a Montpeller, Narbo
na i Béziers, abans del seu t riomf a París, corre la història 
que Molière s' asseia a cal perruquer Gely, en una bu taca 
que encara es gua rda i es mostra a Pézenas com una peça 
històrico -turístka, per escoltar les converses dels clients 

observar els seus gestos. 
Boileau, satíric, mai no va fer servir paraules grolleres, 

i en la seva Art Poétique cri tica els satiristes romans per 
h,1ver estat massa ll iures en cl seu llenguatge. 

Le lati11 dans les mots bra.ve /'honncteté, 
mais !e lecte11r français vetll être respccté. 

El crít ic, doncs, reprovava la transcripció de la parla 
col·loquial del poble comú. L'edició escolar de moltes obres 
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de MoJière porta al darrere un epígraf sobre el patois uti
litzat, amb Ja corrupció de dites i exclamacions que (eia 

servir la gent, la corrupció de la sin taxi (a Les dones sàvies, 
la serventa de cuina Martina fereix les oïdes de les exqu.i

s ides dames filòsofes amb barbarismes pitjors que una blas

fèmia, condemnats per l'Acadèmia; fa recidives, quan li 
han dit que n'hi ha prou amb una nega tiva; pronuncia so
lecismes horribles ; incorre en defectes com el rleonasme 
i la cacofonia ... perquè ella «xerra net i clar, com es parla 

a pagès», qlle e n la lraducció de Josep Maria Vidal ens 
arriben d ' una m,rnera tan n,ltural que sem blen passades 

al català sense esforç), cis Lligams superflus, els plurals em
fàtics, les e li sions abusives, els mots envel1íts, Ics impro
pieta ts (in feccions per infusions o conversions per convu l
sions) i un munt d e corrupcions de la pronunci,1ció. És 
un tret més del rid ícu l obse rvat en <<l 'àmplia comèdia hu

mana» que Molière ha estudiat en el seu entorn-paisatge-de
cora t, amb e ls seus costums-rntines-vicis. 

Estudiosos de Molièrc confessen que és difícil de clas
s ificar les seves comèdies en un gènere determinat. Però 
el gènere més util itzat és el Je farsa. De farses pures a 

gr ans comèdies. Els personatges de criats, sorg its dírect,1 -
mcn t de la vella farsà, són d'una varietat que els allunya 
dels arquetips tradic ionals. A Les dones sàvies, la serventa 

de cuina, l'vfortina, és plena de vida i de gràcia i Li un 
paper imporlanc d e contnipunt a Ics ridiculeses de les pre
cioses mal apreciades i, sobretot en les darreres escenes, 

se ' ns mostra ,1mb una humani tat remarcable . 

Sà tira és un moc que vol ia dir <<olla podrida», í era un 
terme que s' aplicava a rot, com ara diríem «espectacle» 
o fins fa poc «revista» o de Ja ma teixa manera que el gran 
públic parla de «comèdia» per referir-se a to ta mena de 
teatre. Farsa, en llací vulgar, signiiicava e l ma teix, «gui

sat», «olla podrida». Una de les característiques de la sàti
xa, i de les farses, és l,1 in tenció de corregir la societat ex-
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posant i fus l igant els vicis i ximpleries observats. Els ro

mans ho resumien així: ridentem dicere vert11n, o sigui, «d ir, 

tot rient, la veritat». 

LES DONES SÀV I ES 

Els e rudits ens expliquen gue e ls més imponants sati

risLcs llatins van ser els autors de sàtires e n vers que solien 

especial itzar-se en la invectiva contra persona tges clarn
rnenl identi ficables o ,1magats sota disfresses transparents. 

A l'estrena de Les dones sàvies, peça e n la qual Molière 

havia lrebal!at llargamem, es va fer popular en els sa lons 
de jugar a idenlificar cis originals dels personatges <lc la 
comèdia. En cl cas de T ricotin, endolcit en «Trissotirn>, 

en un 111.:it que sona com «tres vegades ,1se», el poeta de 

saló T r ii-liró en la t raducció ca talana, l'al·lusió era tan cla

ra que arribava a l'evidència. Era un sonet de l'abbé Char

les Cotin (1604-1682), predicador i poeta preciosista, que 

Molière havia posat a la boca del seu ridícu.l personatge. 

La burla era fero tge , però merescuda, ja gue Carín havia 

menyspreat els còm.ics diverses vegades dient i escri vint 

que es trac tava d'una mena de gent g ue Ics lleis declara

ven infames, i que el pitjor que es podíJ dir d'ells - pa
gans com eren- era el seu nom: còmics . 

EJ sonet de la venjança era una composició dedicada 

a lvfodemoiselle de Longueville, à present Duchesse de Ne
mours sur se! Jtévre quarte, que en la traducció és «Sonet 

a la princes¡1 Urània, a propòsit de la seva febre». 

L 'original de Cotin diu : 

Votre prude11ce est e11donmc 
de traiteí' mag11ifiq11emc11t 
et de loger superbement 
votre plm cruelle r:1111(:mie 
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Faitcs la sortÍJ, qnoi qu 'on clise 
de votre ,iche apt1rteme;1t. 
otí ce/te lilgralC' znsolemment 
attaque votre bcl!e uie. 

Q1wi' Sans respecta volre rang 
el/e se prend '1 votre sang 

¡our & nuit VOflS Ja,t 011tmge· 

Si vaus fa cofldiimez c111x hams 

wm la marchander dao11ntage 
11oyez-ld de vos p;-opres maius. 

Podem llegir la traducció de Josep M,iria Vidal j ado
nar -nos de la fidelirnt de Molière a l 'original i la magnitud 
del ridícul i de 1a venjança. I els comentaris de les dones 
oïdores de la lectura, que afegeixen més llcnva al foc. 

L'excés dels elogis ia que els espectadors riguin del mal 
gust ad mirable, de la sub tilesa de les meLàfores rnés vulgars, 
dels adverbis gue lliguen admirablement apariats com ro
dolins de col·legials ... , fins a arribar al sarcasme quan repe
teixen la fínesa suprema del vers que es riu dels qui crit i
quen, «aquest, mal se us critiqui, diu molt més del que 
sembla: 110 sé si dels presen ts algú en això s' assembla a mi, 
però hi detecto mil ions de sentíls». I tant si hi de tectaven 
altres sen lits , els presents1 El sen tit exacte, hi delectaven. 

Amb el sonet, és possible que Molière crit iqués, a més 
a més, h1 buidor en què havien caigut moires formes, la 
invenció de les quals va ser geni al en el seu temps. En 
el segle XVI el sonet feia furo r, i s'estenia «com una malal
t ia contagiosa» i Du Bellay ja atacava els petrnrquisres. Pe
rrarca va fer vat·iacions eròtiques en un munt de sonets . 

Shakespeare encara va ser capaç de donar vida a una fo r
ma ja desgastada. Però Molíèrc, en el seu Misantrop, ja es 
b urlava del sone t que aleshores havia degenerat en precio
sisme. 
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Les crítiques de l'estrena de Les dones sdvies van ser 
bones, fins a l punt de declarar-h, una de les creacions més 
reeixides de Molièrc. A la crÍLÍGl o compte rendu de l' obra, 

rublicat a Le Merwre Galant, el març del 1672, el cronista 
en fa e logis i diu qu e «ma i en un sol any s'hav ien visc tan 
bones peces de teatre» i q ue «cl íamcís Molière no ens h a 

cnganyM gens n i mica en l'esperança que ens havia d onat 
quatre anys enrere de fe r represen tar al P alais Royal u na 

peça còmic:i que estigués ben acabada». I con l inua dienr 
que s'han diverl iL amb l'obr :_i tant pel que fo ,, aques tes 

precioses (es consid era q ue Les dones sàvies és la rèpl ica , 
en la maduresa de l'autor , de Les precioses ridícules de la 
seva jovenesa) com per les agradables bur les d ' una tal En

riqueta i per les ridícules imagi nacions d'una visionària (Be

li sa) que s'entesta a per suadir-se que tots els ho mes estan 
en amorats d'ella. I parla després de la figma del pare cal

çasses que només sap fer-se fo r t per Lo L quan es troba sol 
i que cedeix en tot així que ap:H"eix la seva do na. I de 

Monsieur Trissolin , farci t del seu saber, in fh1t de la glòria 
que es pensa haver merescut, j que sembla t ,1n ple de con

fiança en ell mateix que contempla tot cl gènere humà molt 

per dessot a de la seva persona. L'enLesrament ridícul que 
una nrnre viciada per la lectura mostra per ;1quest Mon
sieur Trissotin, afege ix e l cron isrn, no és pas menys plaen t. 

I afegeix que és un en testament tan fort com el del pare 
al Tmtuf. A ixí veien els espectadors les primeres represen
tacions, lot un èxit , de Les dones súvies. 

L A PRE C IO SITAT 

Moli ère confessa en e l pròleg del Tartu/ que amb el 
seu tea tre pot <<corregi r e ls vicis dels homes)>, o com a mí

nim «treballar per rectif icar í afeblir les passions». Corre
gir e ls v icis dels homes i la ridiculesa de les precioses bur-
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geses, les dones sàvies, les gens d latin, que l'única cosa 
que volien era d istingir-se del comú, mostrar-se sempre en

lairades i inspirades per l'esperiL i menystenir la part ma
terial, la part animal dant l'appétit grossier aux betes nous 
rcwale que en la traducció de Josep Maria Vidal diu així: 

Rehutgeu que d'un home la llei us sigut guia, 
i caseu-vos, germana, amh la /iloso/it1. 
q11e ens /a superiors a qualsevol humci 
i dó11c1 a la raó l 'imperi sobird: 
La seva llei sotmet els iwtints cminwh 
i l'apctzl g miler que a feres cm fa iguals . 

I afegeix que cis tràfecs en guè es veuen tantes <lones 
sensibles, «m'apareixen als u.lJs com pobreses horribles». 
P obreses horribles als ulls d'aquestes dones afectades en 
t ot, i en primer lloc en el seu llenguatge: llatinòrums, me
tàfores recargolades, perífrasis extremes, poesia artificio
sa . .. Un llenguatge de saló per als esperícs e levats. Unes 
d ones que com la Be]isa d'aquesta comèdia cri tiquen la 
descurança i la negligència del notari i li demanen que uti
litzi, per al do t, el dracma i e.l talen t, i rec lamen que el 

contracte el datin amb idus i calendes. «Res més que jocs 
de mots, tot afec tació pura, ja que no és pas així que parla 
la naLura>>, di rà Alcestes. Preciositat o saviesa buida, aques
ta era la diana de l'autor. 

Una diana que avui dia, ens temem, no passaria l'exa
men o el passaria molt justet, pel que fa a allò que és «po
líticamen t correcte». Del text de Les dones sa'vies, se'n des
prèn una simpatia per l 'Enriqueta. I en el discurs final 
de Ja finalment rehabilitada serven ta de cuina, Martina, 
hi trobem avui un excés d 'arguments a favor del «bon seny» 
de les dones. Un bon seny que ia que fins i tot en la virtut 
hagin de ser discretes, les dones . 

E l discurs d'Enriqueta se salva per l'enginy de capgi -
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rar els argumen ts del ridícul pre tendent Trii-liró i per la 
seva visió reJlis ta de les coses. En boca d 'una dama ena

morada , EnriqueLa, i en el moment de comprometre's, en 

una circumsldncia en què es declara guiada per l'excés 
d 'amor, hi ha en tre J',1ltres aquesta reflexió: 

Rel ;10 desgasta femt l'ardor del 111ts que ens lliga 
co111 Les penalitats que la vida prodiga, 
1 s 'arnba soviilt als retrets més penosos 
pels 11eg11íts que segueixen aq11e!ls moment.1 Jogows. 

Aquest és el penúlrim parlamenL d'Enriqueta, moments 

ab ans de descobrir-se l'estratagema d e l'oncle Arist. És 

clar que ja abans, al començament de l 'obra, Enriqueta 
ens ha il·lustrat sobre la doctri na immu table que 1n guia: 

l;/ cel, /'ordre del r¡ual sabem ommpote)/t. 

per tasques diferents ens fabrica, liaixent; 
no tuts els e;-perits són del material 
que permet coi/stmir filòsofs gemals. 

Ell,1 matei xa es considera un esperit plebeu, que tira pel 

camí groUer, material, per gaudir els terrenals plaers de 

l 'himeneu . És l'amor vulgar , en contraposició a l'amor per
fecte que defineix més endav,111t Armanda en la confron
tació amb Clitandre , on li di L1 que cal reduir l' instint a 

la simple puresa i deslliurar el pensament del comerç dels 

sentits per aconseguir la unió de dos cors, on el cos no 
inter vé. És un amor estrany i barroer el que no sap des

lliurar-se de la imposició de la matèria, segons aquesta doc
trin,1 dualista, caracteri tzada per les posicions molt fona
mentals e n el problema de la relació ànima-cos, d'àmplies 

ressonàncies en la filosofia moderna. Aq uí, el dualisme ma
tèria-esperit no arriba a ex trems irreductibles, perquè el 
sentit de l'humor de Molíère el fa servir només de con-
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trast, però el rastreig d'aquesta oposició encarnada en dues 
ll.:ístes de personatges, d'un cantó les dones ridícuL1rnent 
sàvies i els filòsofs falsament idealistes i de l 'altre les per
sones honestes que accepten la seva condició material més 
arran de terra, seria una tasca inLeressant. 

L 'oposició ma tèria-esperit s'anuncia des dels primers 
versos quan Armanda recrimina voler fer una festa del iet 
de prendre marit i anuncia que el mot casori causa d.isgusr 
a l'esperit, en una reivindicació c.le1 nom de soltera que 
avui reivindicarien tot de moviments socíals. La vocació 
de les coses de casa i el fet d'envolt<1r-se d'espòs i marrecs 
caganius és un enclaustramen L. T ve de seguida l 'oposició 
quan .L\. rmanda d iu: 

Deixeu pe;- als vulgan. per a ,~ent harroe;-a, 
la trzsta complaença e11 la vida ¡;Lanem: 
eleveu el desig tl més alts ohjecti11s. 
Apreneu a gaudiï plaers ;1ublei , més vi11s. 

i. tractant amb men)·spre11 JJ1(!fèria i sentits, 
doneu-vos, com nosc.ltres, se;1cenr a l'esperit. 

Filaminca, en la primcr,i escen~1 de l' acte qu,irc, fa la 
separació més clara, podríem dir escolàstica, quan diu: 

Ja fi sabré mostrar la llei d~ qui del:i dos 
t!ls drets de la mó sotme/¡·ti els sclll ardors, 
i qui govemard - pare o mare- la clè1ú1: 
/'esperit, o hé cl cos: la fomM o la matè;-ia. 

Cap al fi nal, Belisa, que no s'ha tret del cap les seves 
il·lusions, consuma la separació total expressada en la doc
trjna més tradicional: 

Però tinc establerta de l'amo; 11;w vw 
que e! fa ser dcp11raL com l'astre rei que ens grua. 
l'essència penS(!llt pol molt bé ser-hi admesa, 
però en /or(lgi!em la rnbstà11cia estesa. 
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F il amin ta, en un altre parlament en el qual ci ta Plató i 

el trac tat de La república, fa un discurs de la condició fe
menina clarament re iv ind icatiu dient q ue aviat mostr arà 

als amics de l'Acadèmia un pla en vuil capítols en el qual 

es t raurà el despit gue sent del tort que es fa a les d ones 

pel que fa a l'esperi t . .. 

. . ) i vull venjar-nos totes - la cèühe i l'esposa
d'aquest indigne ran[!. 0>1 l'home sempre ens porn 
fent servtr el nostre engll/y ¡¡omés per coses vanes, 
1 tctnca11L-11os les portes a clarors sobiranel . 

I Ar manda rebla e l clau amb uns versos gue avu i e l 

püb lic ha de trobar juslificadíssims: 

f:s per al nostre lCxe tenir poca indulgència 
consuferar només la noltra intelligèl1cia 
apta per valorar el caie11t d'una roha, 
el LTeba/1 d '11nes puntes o alguna moda nova. 

É s quan s'em branquen amb els peripatè tics, l' abstrac

c ió platònica , el d ogma d'Epicur i l'estoïc isme que perden 

u na mica -només una mica- la raó, però em temo g ue 

aquestes d on es sàvies, malgrat les seve~ ridiculeses, troba

rien avui més simpaties que el discurs de la serventa Mar

tina i el més moderat d'Enriqueta. Martina creu que no 

ha de se r la dona qui decideíxi en el matrimon i i q ue no és 

bo que e ls ho mes s'avinguin a un paper més actiu d e la 

dona. I fins i to t troba bé qL1e el marit abaixi els fums 
d e la muller «donant-li u n bon bolet,>1 I el ma teix Clitan

dre ens ha di t gairebé al començament que les dones doc

tores no li plauen , no suporta que !e.s dones tinguin la pas

s ió de ser sàvies per ser-ho, i Jj agrada gue aparentin ignorar 

e] que saben, gue no exh ibeixin el seu estudi. 
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EL LLIBR E DE L c o s 

La posic ió de la serventa Martina, però, enllaça en 

aquest mo ment a mb u n d iscur s que els del cantó material 

han apun tal algunes vegades al llarg de l'obra: la persona 

ú nica. C lilandre e ns dirà, quan refusa els argu ments d' Ar
mand a que té «el cos a l 'ànima un it» i que ha ignorat sem

pn l'art o l'arti.f.íc í de les divisions de l'ànima i el cos, 

qu e en ell v an sempre en companyia. No pot prescindir 

del cos i no vol deixar-lo a part. Estima amb tot el seu 

jo i l'amor que se li presen ta el vol amb to ta la persona , 

amb to ta la plenitud de la persona única. La reivindicació 

del cos que fan des del ca n tó «mate rial» es va obrin t pas 

des del començament qtian Crisal diu que «el cos sóc jo 

mateix» i vol tenir-ne cur a ma.lgrat les protestes de Belisa 

quan torna a la jenu-qu ia establerta que «el cos amb l' espe

ri t fa figura» i que «sem pre d a van t del cos ha d ' anar l' es

pe rit». 

Martina, qua n diu que a un matrimoni els llibres no 

li són de profit, exigeix un marit que, per Ll ibre, «sols em 

t in gués a mi» . És el llib re d el cos o el Uibre de la n atura, 

e l llibre viu, e n contraposició al saber mort, als llibres bu its, 

a l 'erudició sense propòsi t clar. Un marit que fos savi no 

més per a l'esposa . 

El llib re co m a metàfor a és un tòpic, com ho és el con

cepte popular <le la història que diu gue el Renaixement 

va espolsar-se la pols dels vel.ls pergamins a fi de llegir d'un 

cop en el 1.libre de la n aturalesa o d el món . 1 recordem 

que Plató comp,1rava l'àni ma amb una taula encerad a en 

l.a qual les coses es graven com el segell d'un anell , i Aris 

tòtil d irà a De anima que, abans de d irigir-se a l'ob jectè 

del coneixemcnl, l'esperit és «com una taula en la qu al 

encara no hi h a res realment escrit», o sigui un llibr e en 

b lanc. Potser Molière con traposava els veUs pergamins ja 

escri es que les doncs sàvies h avien cl ' espolsar del seu llibre 
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interior, i la lectura que feien els altres de hl naturalesa 
i del món en el seu llibre lliure de prejudicis i a punt per 
a l'empremta del saber. Com a apunt direm que tot el tea
tre í algun son.e t ci e Shakespeare són plens de me t~1fores 
sobre cl llibre. 

LA TR A D UCCIÓ 

Tot aquest pròleg ho és, un apunt, del suggerimen t que 
ha provocat la lectura de la traducció de Josep Maria Vi
dal de Les dones sàvies. ¿C1l dir que només una trad ucció 
ben feLa co rn àquesta pol fer ,:oiar la imaginació i rebus
car notes i re lacions entre obres, perquè els versos llisquen 
fins a fer-nos oblidar que són d'un altre temps, d 'una altra 
llengua) U na obra de la qual se'n poden treme mil detalls 
i resseguir mil i-astres. Crec que és el millor elogi que po
dria fer de la feina cie Josep Maria Vidal. I no ens embran
quem més, no sigui que ens surti el gran còmic per recor
dar-nos que a casa nostra, més que en cap indrel Jel món ... 

r ... ] dels ~(!CïCl S elevat), tothom dóna pam·, 

i aquí, se ,tip de lot, menys elet que cal saber. 

EMILI TEIXIDOR 

16 



BIOBIBLIOGRAFIA 

La primera referència biogràfica coneguda de Jean-Bap
lÍste Poguelin, el còmic i dramaturg que més tard immor
tali tzarà el pseudònim de Molière, és que va ser bateiat , 

el 15 de gener de 1622, a l'església de Saint Eustache de 

París. FilJ primogènit del tapisser Je::in Poquelin i de M a
ríe Cressé, Jean-Bap cisce, que va perd re la seva mare a l'edat 
de deu anys, va ser educat pel seu pare que, el 1637, el 
nomenà successor seu en el càrrec de tapisser o rdinari de 
la casa del rei. El jove Poquelin va estudiar al Collège de 

Clermont, i posteri orment es llicencià en Dret a Orléans 
(1642). C,l esmentar, de la seva etapa d 'estudiant, la pro
hmda empremta gue li va n deixar els cursos del filòsof 
epicuri Gassendi , als quals va assistir el 1641. 

L'afecció al teatre va portar Poquelin a freqüentar els 
ambients teatrals de París . És així corn va conèixer l'ac
triu Madeleine Béjart, amb qui es va vincular sentimental 

ment. E l 1643 renunci~1 à la professió del seu pare, adoptà 

el pseudònim de Molière i, amb Madelcine Béiart, fundà 
l'Illustre Théatre, que inicià les seves representacions a 
Rouen , per passar posteriorment a París. 

E l 1645, l'IJl1.1 strc Théatre [a fall ida, i els deu tes por
ten Molière a la presó del Chàtelec. Un cop recuperada 
la Jlibertat, Molière deixa París i recorre e l sud-oest de 
França amb una companyia que actua sota Ja protecció del 

duc d 'Épernon. E l 1650 assumeix la direcció d'aquesta 

l 7 



companyia, protegida ara pel príncep de Con ti, governa

dor del Llenguadoc. Fins al 1658, data del retorn a París 

d e Molière i de la seva troupe , el dramaturg es va forjant 

a partír de la seva experiència de comediant. Les repre

sentacions del grup se sovintegen a Pézenas, Lió, Béziers 

i arreu del que avui coneixem com el Midi de França. Du

rant agucst període Molière s'estrena com a autor dramà
tic: L 'F:tourdi (Lió, 1655) i Le Dépit A moure11x (Béziers, 

1655) marguen l'inici de la seva trajectòria de comediògraf. 

La companyia de Molière, anomenada ara Troupe De 

Monsicur , retorna. do ncs, a París el 1658; i, d e seguida, 

la representació, davan t del rei, de la tragèdia Nicomède, 
de Corneillc, i d'una farsa fo que Molière i els seus còmics 

vegin com els és atorgada la sala del Perit Bourbon corn 

a seu estable. 
El 18 de novembre de 1659, Molíère estrena Les Pré

cie11ses Ridicules. L'è~it, abassegador, l i valdrà una gran 

popularitat, però també l'enemistat definitiva dels mun

dans í dels adeptes al Preciosisme. 

Comença així la fecunda carrera de Molière, presidida 

per l 'èxit í per la polèmica, entte els quals s' intercala a l

gun .fracàs. El 1660, estrena Sganm-elle, ou fe Coeu Imagi
naire. L'any següent la seu de la companyia es trasllada 

al Palais Royal, que presencia les estrenes de lc1 tragicomè

dia Dom Garcie de {')avan·e - un fracàs-, i cie L 'École 
des Ma,-is. El mateix any 1661, al palau de Fouquet, a Vaux

le-Vicomte, Molière presenta Les Ftzcheux. 
E l 20 de febrer de 1662, Molíère es casa amb Arman

de Béjart, germana per a alguns, fill a per a d' altres, de 

Madeleine. El desembre del mateix any estren·a 1a que és 

considerada la seva primera gran comèdia, L'rcote des Fem
mes. Aquesta comèdia suscita una munió de crítiques, a 

les quals replicarà Molièrc amb dues noves estrenes el 1663: 
La Critique de l'École des Femmes, i L 'Impromptu de Ver
sailles. 
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El 1664, marcat pel naixemen t del seu fiil, gue serà 
apadrinat per Lluís XIV, i per la immed iata mort del nadó, 
és u n any particularment fecund en la carrera de Molière: 
estrena la comèdia-ballet Le Mariage Forcé, i, a les festes 
de L'i le E nchantée, a Versalles, La Princesse d'Élide i una 
primera versió en tres actes de Le Tartuffe. La represenla
ció a París d'aquesta darrera peça és prohibida. 

El 1665, Moüère presen ta Dom Juan. Les pressions dels 
seus detractors fan que l'obra sigui retirada a1 cap de quinze 
representacions. Tot i això, Mo!ière, que continua gau
dint del favor reial, veu com la seva companyia és nome
nada T roupe du Roí per Lluís XIV. DeJ 1665 data també 
l'estrena de L'Amour Médecin. Aquest mateix any Moliè
re s' enemista amb Racine . 

El 4 de juny de 1666, P arís assisteix a l'estrena de Le 
Misanthrope, que és seguida, el 6 d'agost, per la de Le Mé
decin malgré lui. Entre el desembre del 1666 i el feb rer 
de 1667 se celebren a Saint Germain les festes del Ballet 
des Muses. Molière hi estrena Mélicerte, La Pastora/e Co
mique i Le Sicilien. T ambé el 1667 es produeix l'estrena, 
al Palais Royal , d'una nova versió en cinc actes del Tartuf
fe, ara amb el t ítol de L'lmposteur. L'obra és prohibida 
l' endemà de là primera represen tació. 

El 1668, Molière estrena A mphihyon, George Dandin 
i L'Avar-e, i l'any següent, a Chambord, Monsieur de Pour
ceaugnac. Del 16 70 daten les estrenes de Les Amants Magni
fiques, i Le Bouigeois Gentilhomme, i del 1671 les de Psyché, 
tragèdia-ballet creada en col·laboració amb Corneille, Q ui
nault i Lulli, Les Fourberies de Scapin i La Comtesse d'Es
carbagnas. 

El 1672 mor Madeleine Béjart, i Molière estrena, l' 11 
de març, Les Femmes Savantes. 

El 10 de febrer de 16 7.3, Molière estrena la que serà 
la seva darrera obra, Le Malade Imaginaire. U na setmana 
més tard, i mentre representa el personatge d' Argan, 
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d' aqL1esta comèd ia, Molíère és pres de convulsions . Tras
lJadat a casa seva, al carrer Richelieu, mor a les poques 
hores. És ente rrat de ni t el 21 de febrer. Set anys més 

tard, el 16 d'agost de 1680, es produeix la fusió de la com
panyia de Molière a mb la de l'H otel de Bourgogne. Neix 
així la Troupe du Rai, que esdevindrà l'actual Comédie 

Française. 

EL TEATRE DE MO LIÈ RE 

A L'ESCENA CATALANA 

Que l'obra de Molière ha interessat de sempre la gen t 
de teatre a Ca talunya ho palesa l' abundant nombre de t ra
duccions al català de les obres de l'autor francès de què 

tenim coneixement. Ja cap a mitjan segle xvm, apareix 
una versió catalana d'El malalt imaginari, l'autor de la qual 

es desconeix, í que és probablement d'origen rossellonès. 
A Menorca, a final del segle xvm, Pere Ramis i Ra

mis, germà de l'autor de la tragèdia LucrèciCI, va traduir 
també algunes cie les obres de Molière, dels títols de les 
quals no teni m constància. Ja al segle xrx, i ta mbé a Me
norca, Vicenç Albertí i Vidal tradueix, entre 1815 í 1829, 
El convidat de l'estdtua (ver sió de Dom juan) i L 'amor met
ge. L'acció hi és traslladacl.1 a Menorca, i les versions són 
adaptades a l 'època j al lloc cie la representació . 

E n el nostre segle les traduccions de textos de Molière 
són abundant(ssímes, j entre els nombrosos traductors tro

bem noms il·lustres de les n ostres lletres. A més d'Alfons 
Maseras, que traduí i publicà l 'obra completa de Molière 
entre 1930 i 19.% (Ed. Barcino), citem, sense pi:ecendre 
ser exhaustius, les traduccion s següents: 
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Les p1·ecioses ridícules: versió c..le Manuel de Montoliu. 

Sganmdle, o el banyut imaginari: versions de Pere Prat i 
Gaballí i de Joan Oliver (Cucurull, o el banyut ima
ginari). 

L'escola dels marits: versions cie J oaqu im Ruyra i de Josep 

Maria de Sagarra. 

Et casament per força : versions de Salvador Vilaregut i de 
J osep Carner. 

El Tartuf: versions de Santiago Rubió i Tud urí, Bonaven

tura Vallespinosa i J oan Oliver . 
Dom Juan: versió de Pere Prat í Gaba.llí. 
L 'amor metge: versions Je Pere Prat i Gaballí, Adrià Gual 

í Bonaventura Vallespinosa. 

El misantrop: versions de Joan Oliver, Jo rdi Voltas i Xa
vier Bru de Sala. 

Amfitrió: versió de J. Costa i Costa. 

Jordi Dandin: versió de Josep Maria de Sagarra (El senyor 
Pttpurull). 

L 'avar: versió de J osep Maria cie Sagarra (El senyor Par
mmon). 

El metge per fo rça: versions d' Adrià Gual i de Francesc 

Nel·lo (El metge a garrotades). 
Les trapelleries d'Escapí: versió de San t iago Sans. 

El burgès gentilhome: versions de Josep Carner i Adr ià Gual. 
El malalt tmaginari: versions de Josep Carner í Bo naventu -

ra Vallespinosa . 

Les dones sàvies: versions de Santiago Rubió i Tudurí, Àlex 

Susanna i J osep Maria Vidal. 
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LES DONES SÀVIES 





PERSONATGES 

CRTSAL, bon bmgès 
F ILAivIINTA, dona de C RISA L 

A 1t1V!ANDA l ··11 d C 
E b es e lUSAL 

NIU QUE.TA 

A1usT, germà de C1nsAL 
B ELISA, germana de C 1usA L 

CLrrANDIU::, amant d'ENRIQUETA 

TRIL-UR Ó, poeta de saló 
VÀorus, savi 
MARTINA, serventa de cuina 
ESPINET, lacai 
Juu À, criat de VÀDlUS 
Er. NOTARI 

L 'acció transcorre a París. 
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ACTE PRIMER 

ESCENA PRIMERA 

ARMJ\NDA, ENRIQlJETA. 

ARMANDA: 

Què? El nom de soltera és un títol, germana, 
que preteneu deixar -amb la dolçor que emana!-, 
i de prendre marit, goseu fer-ne una festa) 
Semblant vulgaritat us pot cabre a la resta? 

E N RIQUETA: 

Sí, germana. 

ARMANDA: Aquest sí, com es pot sL1portar? 

Fa venir mal al cor haver-lo d'escoltar ' 
ENR I QUETA: 

Què té doncs, el casori, germana, que us obligui 
a veure-hi ... 

A R M A ND A: Déu m eu, proL1! 
ENRIQUETA: Com? 

A RMANDA: Deixeu-me que r iguí l 
És que no concebeu que, tan bon punt senti t, 

e l mot casori causa disgust a l'esperit? 
Quina ferida estranya crea a l' enteniment? 
A quina imatge bruta s'emporta el pensament? 

No tremoleu, germana? Si penseu una mica, 
com resoldreu el cor al que e l mot significa:> 

ENRIQ UETA: 

Les seqüeles del mot, si mai les considero, 
cm mostren llar, marit, infants , tot el que espero: 
no hi veig res , si segueixo el meu raonament, 

que (aci tremolar ni ofengui el pensament. 
ARMANDA: 

Els lligams que comporta, no crec que us puguin 
[plaure. 
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ENRIQUETA: 

Que hi ha , a la meva edat, millor deslí per n1ure 

que vincular-se a un home, amb títol de marit , 
que us estimi, i que a vós també us causi deliL, 
í que de la unió, cie tendresa vestida, 
en neixi la dolçor d'un,i plàcida vida~ 
Un Jlaç tan ben nuat, com és que no us atrau? 

;\J!Mi\ NUA: 

A fe que cl personalge que interpreteu no em plau . 
Voleu en aquest món a una alçada ben rasa, 
si us penseu enclaustrar en les coses de casa, 
i si no entrelluc¡ueu plaers més emotius 
que envoltar-vos d'espòs i marrecs caganius1 

Deixeu per als vulgars, per a gent barroera. 
la trista complaença en la vida planera: 
eleveu el des ig a més alts objectius. 
Apreneu a gaudir plaers nobles, més vius, 
i , t ractant amb menyspreu matèri.1 i sen tits, 
doneu-vos, com nosaltres, sencera a l'esperit. 
Vegeu la nostra mare: és exemple de preu 
la seva saviesa és honorad ;1 arreu. 
In tenteu, com jo ho faig, ser-ne una filla digna; 
cerqueu, com la família, el saber: serà el signe 
que podreu degustar els dolcíssims moments 
que l'amor de l'estudi crea a l'enten iment. 
Rebutgeu que d'un home la llei us sigui guia, 
i caseu-vos, germana, amb la filosofia, 
que ens fa super iors a qualsevol humà 
i dón11 a la raó l'imperi sobirà: 
la seva llei sotmeL els instints animals 
i l'apetit groller que a feres ens fa iguals. 
Aguesrs són els ardors, els dolços senciments 
que de la vida haurien d'emplenar-ne els moments, 
i els tràfecs en què veig tantes clones sensibles 
m'apareixen als uUs com pobreses horribles. 
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ENRIQUETA: 

El cel, l'ordre del qual sabem omnipotent, 
per tàsgues diferents ens fabrica, naixent; 
no tots els esperits són del material 
que permet construir filòsofs genials. 
Si el vostre ha estat creat propens a atènyer els cims 
on arriben dels savis els pensaments sublims, 
el meu és (et, germana, per anar arran de terra, 
i a les coses petites, essent feble, s'aferra. 
No pertorbeu del cel els jmms reglaments: 
dels nostres dos instints seguim els moviments . 
Conqueriu, per l'impuls de la vostra aptitud, 
de la filosofia tola l'excelsitud, 
mentre el meu esperit es mantindrà plebeu, 
g,rndint els terrenals plaers de l' himeneu. 
Així, pels dos camins que la vida ens depara, 
oposades, alhora imitarem la mare: 
vós, pel carni més noble, més espiritual, 
jo, pel camí groller del goig sensorial; 
vós, en produccions enginyoses i etèries, 
jo, en aqueUes, germana, que són de la matèria. 

;\Tl!VJ ANDA: 

Quan d'una altra persona es vol seguir cl model, 
és als seus costats bons que cal ésser fidel, 
i no penso, germana, que sigui bon camí 
imitar-la quan tus, o si es posa a escopir. 

ENRIQUETA: 

Però vós no seríeu allò de què us vanteu 
si la mare no hagués fet el q ue rebutgeu, 
i sort tenju, germana, que el seu noble talenc 
de fer fi loso(ies deixés algun moment. 
Us ho prego, accepteu amb un xic de prudència 
les baixeses a què agraïu l'existència, 
i, volent que us secundin, no aneu a suprimir 
algun savi novel l que a aquest món vol veni r. 
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ARMANOA: 

Ja veig gue no podrem guarir-vos l'esperit 

d el foll entestament a fer-vos un marit . 

Sapiguem do ncs, si us plau, qui és el candidat. 

No se rà pas C lirand re, l'espòs tan somiat? 

ENRTQUETA: 

I per quina raó voldríeu gue no h o fos? 
No té mereixements? Triar-lo és vergon yós? 

A R J\1 AN D A : 

No; però us he de d ir que fóra deshonesta 

aquella que d'una altra destruís la conquesta 

i no crec pas que sigui un secret ignorat 

que Clitandre per mi Uarg temps h a sospirat. 

ENRIQUETA: 

Sí, però els seu s sospirs per vós són coses vanes; 

no beu pas de sucumbir a baixeses humanes: 

el vostre cor per sempre ha dil no al casament, 

i la filosofia J' ocupa plenament. 

Així doncs, si C li tandre no és dels vostres amors, 

què us fa que una al t ra dona en recerqui els favors? 

A ll MA'-JDA: 

Q u e damun t d els sent its imperi la raó 

no vol d ir rebutjar l' afalac, la d olçor, 

i és plausible que a un borne per espòs diguem no, 

tot volent conservar-lo en tant que adorador. 

E NRIQUET A: 

Jo no he pas impedit que en vostra intenció 

ell desplegués les seves arts de seducció, 

j no he ( et sinó prendre, en menysprear-ho vós, 

el que m ' h a ofert el seu homenatge ardorós. 

ARM AN OA: 

Però uns oferiments que són fruit del d espit, 

u s fon sen tir segura, no us causen cap neguit? 

La passió que us té, cre ieu que p ot ser forta, 

i q ue p er m i al seu cor la flama ja és ben morra? 
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ENRIQUETA: 

A ixí m'ho diu, germana, crec que és veritat . 

A llMA N DA : 

Germana, no mostreu tanta ingenuïtat, 
i creieu, quan a-firma que sols per vós s 'afanya, 

que no sap el que diu i que e ll mateix s'enganya. 

ENR I QUETA: 

No ho sé pas, però en fi, si és això el que voleu, 
del dubre iàcilment ara us deslliurareu. 
Veig Clítandre que ve . De tot aquest deba t, 
serà ell qui ens permeci de treure l 'en trellat. 

ESCENA SEGON A 

C LIT ANDRE, A lUvJ ANDA, ENR!Qlffi'f A . 

ENRIQUETA : 

Per dissipar aquest dubte on ma germana em posa, 

entre ella i jo, Cli tandre, digueu-nos qui s' imposa. 
Descobriu-nos e l cor; reveleu, per favor, 

qui de les dues té el dret al vostre amor. 
A RMANDA: 

No, no, no vull pas que la vostra passió 
se sotmeti al rigor d'una explicació: 

no em plau forçar la gent, i sé com aclapara 

l'esforç d 'haver de dir segons què, cara a cara. 
C L JT A N DllE: 

No, senyora, el meu cor, que d issimula poc , 
no se sent gens forçat a c01~fessar el seu foc; 
fer tal pas no em genera cap incomoditat 

i en veu alta proclamo, ple de sinceritat , 
q ue les tendres cadenes de què sóc presoner 

són en les mans, senvora (mirant ENRJQUETA: ) 

[d 'aquest do lç carceller. 
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No, no, que no Lts revolti el qL1e acabo de dir: 
si són així les coses, les heu volgut així. 
De vós jo em captiu, i els meus sospirs d 'amor 
prou us van clemoslrar del meu desig l'ardor. 
El meu cor us jurava una flama immortal. 
però a vós la conquesta us va semblar banal : 
dels vostres ulls vaig rebre mil mostres de menyspreu. 
La seva tirania em persegu ia arreu , 
i em vaig buscar a la fi, cans<1t de tan tes penes, 
vencedors més humans, i menys rudes cadenes. 
(Mirant ENRIQUET A: ) 

I e ls \'aig trobar, senyora, en uns ulls amorosos, 
i en uns trets que per sempre em seran preciosos; 
amb l' esguard compadit van eixugar el meu plor, 
1 no van menysprear qui no us era prou bo. 
Una bondat t.in rara del to t em captiv~, 
en tendre captiveri que res no desfarà. 
Tant és així. que goso conjurar-vos, senyora: 
no in tenteu apagar el dolç foc que cm devora, 
no proveu endebades de reconquerir un cor 
disposat a gaudir d 'aqLtest foc fin .s la mon. 

AR~ANDA : 

I qui us ha elit , senyor, que desiljo tal cosa, 
i que per vós, en fi , quelcom em predisposa) 
Trobo que és ben xocant tenir aquest pensament, 
i el fet de declarar-me'l, del to¡ impertinen t ' 

ENR I Q UE TA: 

/\. poc a poc, germana. On queda Ja moral 
que destr ia tan bé l'hu mà de l'animal 
i que sap refrenar l'impuls de la rancúnja? 

A 11 M A N D i\ : 

T a vós que me'n parleu , de moral, no us fa ang<1nia 
respondre a aquest amor que C]itandre us declara 
sense el consenrimenl del pare i de la mare? 
Heu de saber gue el deure a llur Jlei us solmeL, 
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qne només estimar al gusc d 'ells se us permet , 
que sobre el vostre cor tenen autoricat, 
i que és crim que en disposi la vostru volun tat. 

EN l{ J QUETJ\ 

Us agraeixo molt la bon<lat que em feu veure 
cnsenvant-me tan bé les coses del meu deure. 
El rnell cor ta lliçó seguír~1 (i<lelmcnr; 
perquè vegeu, gcrm,1n;1, que us faig cas al momen t, 
ocupeu-vos, Clitandrc, d'enfortir els meus favors 
amb el consenrimcm dels meus progenitors. 
Legit.irnem cl foc que ,1b nostres cors sentim, 
i doneu-me el 1nirj ~1 d'estimm: sense crim. 

C l1 T J\ N D l{ E. ; 

Em poso a trd1,1lla1·-hi ,Üerrissadament, 
i esperava cie vós el dolç comandament. 

,\ RM A N DA: 

Heu triomfar, ge.rm;111a, i us llegeixo a hl cara 
que potser imagineu que el t riomf m'ach1para. 

EN HI QUCTA: 

Gens ni mie,1. germana. Sé que sobre els sentiLs 
els drets de la rnó sempre us són prdcrits, 
í que, per les lliçons que us duu la saviesa, 
esteu rno!t per damunt d'una semblant feblesa. 
Llunv doncs de sospitar-vos cap aclaparnmenL, 
sé que sabreu donar-me suport fra te.rnalrncnt, 
recolzanl-nos de cor, i que amb la vos tra veu 
~J.breu acceler.li' el feliç himeneu. 
És tor el que us demano, i si no ern vul l e rrar ... 

;\ J{ M A N D ,\ : 

Veig que el vostre esperi t es posl:l a desbarrar: 
d'un amor de rebot se us vr:>u tora contenrn. 

ENRIQUI::.TA: 

Tot i ser rebotat, ,1ques r cor prou que us tempta: 
si com una pi lola el poguéssiu collir. 
no m cosrnrra g,11re haver-vos d'ajupir. 
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AlUvIANDA: 

A respondre improperis no em dignaré a baixar, 

i són discursos necis que val més no escoltar. 
ENR I QUETA: 

Feu molt ben (et, germana, i ajxí ens deixeu percebre 

una discreció que costa de concebre. 

ESCENA TERCERA 

CI.ITANDRE, ENRlQUETA. 

ENRIQUETA: 

L'amor que heu declarat la deixa ben sorpresa. 
CLITI\NDH.E: 

Se l' ha ben merescut, tal atac de franquesa, 
i tota la follia del seu orgull absurd 
m'ha incitat a expressar el que del cor em surt. 
Però si m'és permès, cercaré cl vostre pare, 
senyora ... 

ENRIQUETA: Valdrà més que conqueriu la mare: 

el pare és d'un humor força consentidor, 
però del que resol no és un bon defensor. 
El cel el va dotar d'una ànima t an bona, 
que diu amén a allò ql1c vol la seva dona. 
És ella qui governa, i en règim absolut , 
sempre ha dictat com lleis tot el que li ha plagut. 

M'agradaria veure-us envers ell a i la tia 
un to més complaent: us afavoriria 
mos trar algun interès per les seves qu imeres, 
guanyar-va~ !Jur estima, i fer-vos-les properes. 

C LIT AND RE: 

Per ser massa sincer, m'ha esta t sempre impossible 
- fins a vostra germana- lloar allò que és risible , 
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í les dones doctores no em plauen, amb franquesa. 
Accepto que una dona en tot pugui ser entesa, 

però no li suporto la passió xocant 
de ser sàvia per ser-ho: ho trobo extravagant; 
m'agrada que, sovint, dels temes debatuts, 

aparenti ignorar que en sap els ets i els uts; 
el se,, estudi, en fi, no vull que l'exhibeixi; 
s1 és sàvia, que ho sigui, sense que en presumeixi, 

sense grandiloqüències, sense cites d'autors, 
sense voler brillar pel mot més enginyós. 

Pel que fa a vostra mare, li tinc un gran respecte, 
però això no vol dir que aproví el seu defecte 
i que em faci ressò de tot allò que garla 
quan ensabona el seu cavaller de la parla. 
El seu gran Tríl·liró m'exaspera, m'excita, 

i l'estima que té per tal home m'irrita . 
Em sulfura que posi al rang d'un iJ]ustrat 

un taujà que pertot arreu ha estat xiulat, 

un pedant que, escnvint, fóra més d'admirar 
sJ abastava cl mercat de paper d'embalar. 

ENHIQUETA: 

Quan parla 1 quan escriu, és sempre abominable, 
i el que pe1 eJl sentim és del tut comparable; 
però sob re la mare amb tal força influeix, 
que cumplaure'l, l'esforç per part vostra mereix . 

Un amant fa la curt on el seu cor es lliga, 

ï cerca de to thom una actitud amiga; 
per tal que ningú no s'oposi al seu amor, 

fins del gus de la ca:sa s'ha de guanyar el favor. 
CLJTAND RE: 

Teniu raó, senyora, però el ta! Tríl·liL·ó 

m'in!:ipira aJ fons del cor un rebuig tan rodó, 
que no puc cunsentir, per guanyar els seus sufragis, 
came en el deshono r de cantar-li trisigis. 
La seva obra abans que d l va aparèixer als meus ulls, 
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i el vaig conc1xer bé només llegint-ne uns fulls. 
Va ig veure. en el garbu ix d'obres que proclue.ix, 
els aires de pedanr gue perLot exhibeix, 
la tibada altivesa del seu c,:1ptcniment. 
un opinar de tot , amb [Ol i'atrcvimenl, 
un estat indolent d'extrema complaença 
q ue l'autosatisfà de tot allò que pensa , 
que li fa. del seu mèrit , ésser el primer que riu, 
que s'agrad,1 , s'escolta, s'adm ira del que escriu 
qL1c no canviaria la seva anomenada 
pc:ls honors que mereix un heroi de Lumada . 

ENRIQUETA: 

És ten ir mol t bon ull, haver vist to l això. 
C Ll T 1\ N D R E : 

F ins i tol el seu físic vaig veure, de debò, 
i cm vaig rcprcsenCàr, per Ics rimes que excrera, 
la lila que dev ia fe r tan sublim poeta. 

N'havia endevinat tan bé la fesomia 
que, en creuar-me, a Palau, amb un home un bon di.1, 
vaig apostar que era Txil·liró en persona, 
i se'm va d ir que sí: la Juguesca era bona. 

ENRIQUE TA : 

Quina històría 1 

e U T A N o R L Us dic les coses com van ser. 
L 1 vostra tia arriba. Si ho permeteu, foré 
que el meu cm li declarí la nostra intenció 
perquè H la vostra mare pugui fer pressió . 
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ESCENA Q U ARTA 

CuTANDlff., BELTSA. 

C LI T 1\ N D R E: 

Permeteu, per parhir-vos, senyora, que un amant 

culli l'ocasió d'aquest feliç instant 

descob!·int-vos del cor un¡¡ flama sincera .. 

BCLISA: 

J\ poc a poc 1 Guardeu-vos d'obrir de cap manera 
el cox. Si us tinc al rang dels meus admiradors, 

us heu d'acontentar d'esguards plens de d olçors, 

i no 111 'expliqueu pas amb un altre llenguatge 

un desig que als meus ulls passa per un ul tratge. 

Estimeu-me, sofriu, consumit1-vos per mi; 

però, per cari ta l, mai no m'ho goseu dir 1 

Puc fer que no m'adono de les flames més vives 

si us cenyiu a expressar-les ,1m6 mirades furti\'es, 

però així que la boca s'hi pretengui immiscir, 

caldrà sense remei que us ,1Uunyeu de rni. 

Cl.ITAt\'DR E: 

E l que el meu cor projecta no us ha de causar alarma. 

Enriguet,1, senyora, és el bé que em desarma, 

i ple d'un noble ardor us vi ne a conjurar 

que secundeu l'amor que u n dia ens vam ¡urar. 

BELIS/\: 

Oh! Aquest girnvolr, quin gran enginy denota 1 

La genti.l evas iva mereix molt bona nota. 
i en cap de les novel·les que he tingut a les mans 
no he rrobat mai recursos tan subtils i elega n ts . 

CL I TANDRE; 

J\ixò no és un recurs del meu enginy, senyora: 
només he confcssa l el que c l cor em devora. 

El cel. amb les c,1denes d 'un ardor immutable, 
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m'ha lligat d'Enriqueta a Ja bellesa amable; 
Enriqueta és la vida, és l'aire que respiro: 

casar-me amb Enriqueta és l'únic bé a què aspiro. 
Vós podeu fer-hi molt, i el que us vull demanar 
és que em doneu ajut per portar-Ja a l'altar. 

BELI SA: 

Ja veig on, com si res, va 1a petició 
i el que haig de deduir d'aquesta intenció. 
El recurs ha estat hàbil: :no me'n vull desviar. 
De tot el que el meu cor¡ podria replicar, 
us diré que Enriqueta rebutja el casament, 
i que cal estimar-la .. . ddesperadament. 

CLITANDRE: 

Ep, senyora! D'on ve tan estrany embolic, 
i per què us obstineu a no creure el que dic? 

BELISA: 

Déu meu, prou compliments1 No us goseu defensar 
d'allò que els vostres ulJs m'han volgut expressar. 
Heu de saber que estic contenta del recurs 

amb què del vostre amor heu bastit el discurs, 
i que , si us aveniu a sospirar amb respecte, 
dels vostres h ornen a t ges toleraré l'efecte: 
això, si els seus transports, per l'honor governats, 
no em vénen a oferir sinó mots depurats. 

CLITANDRE: 

Però , senyora ... 
13ELISA: Adéu. Res no vull afegir, 

i ja us he dit molt més del que volia dir. 
CLITANDRE: 

El vostre error ... 
BEU SA: Deixeu. Em cobreix el rubor, 

i em sorprenc de l 'esforç que ha fet el meu pudor. 
CLITANORE: 

Que e.m pengin sj us estimo! Déu meu! Si algú ens 
[ veiés .. 
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BELI S A: 

No, no! No vu ll sentir n i una parau la més. (Surt.) 

CLITANDRE: 

J\.] diable la boja amb el seu ga lanteig! 
S• és vist mai res igual a.l seu desvarieig? 
E ncomanem a un al tre l'encàrrec que se'm dóna, 
i cerquem més bon seny en una altra persona . 

39 





ACTE SEGON 

E S C E N A P R I l\f E R A 

ARIST: 

Sí, tan non punt la tingu i, la resposla us duré. 
Urg.ré, insisti ré, el que calgu i, faré' 
S i en té pe· dir, de cose~, un aman t , per un mot , 

¡ amb quina impaciència vo l que es resolguí toc 1 

M.ai. 

ESCENA SEGONA 

(HISAL, 1\nrsT. 

,\ K. IS T: Déu vos guard , germà. 

C HTSi\L : 

germà. 
Déu m guardi ta mbé, 

A IUST: Sabeu l\1fer gue a casa vostre em té? 

C: HT SAL : 

No, però si voleu , me'n puc assabentar. 
AR I S T : 

Coneixeu bé Clitand re. i de molt temps ençà 
CHISAL: 

Sens dubte, i ben sovint a casa es deixa veure. 
A RI ST: 

I quina impressió del jove heu pogut treure? 
CRTS A L: 

És un home d'honor, que se sap comportar, 
i conec poca gent amb el seu tarannà. 
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A JUST: 

D'un cert desig que té sóc aquí ambaixador, 
i em satisfà saber la vostra opinió . 

CRISAL: 

El seu pare, al cel sigui, el vaig conèixer a Roma. 

AR IS T: 

Molt bé. 

CR I SJ\ L: I era, germà, un galant gentilhome. 
A IU S T : 

Això d it1en. 

C IUSAL: Teníem trenta anys, encara no, 

i fèiem tronar i ploure en qualsevol saló. 
AR I ST: 

Ho crec. 

CR TSAL : Vam fer fr isar moltes dames romanes: 

de les nostres conquestes, se'n parlava setmanes. 
Hi hagué més d 'un gelós. 

ARIST: La cosa es posa bé. 

Però parlem del tema gue davan t vostre em té. 

ESCE NA TERCERA 

BELISA, CR ISAL, ARI ST. 

ARIST: 

Cl itandre em fa emissari del foc que l'inquieta, 

i el seu cor ha caigut presoner d'Enriqueta. 
CRISAL: 

Com? De la meva filla? 
A RIST: Sí. Clitandre l'adora, 

1 en cap amant no he vist tal flama abrusadora. 

13EUSA: 

No, no, que us he sentit1 El cas desconeixeu, 
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i la cosa no va com us imagineu. 

ARIST: 

Com, germana? 

BELlSA: Clitand.re del tot us ha enganyat: 

un altre dolç objecte el seu cor ha encisat. 

ARIST: 

Voleu riure 1 E nriqueta no és qui el consumeix? 

13ELTSA: 

N'estic més que segura. 

ARIST : Si m'ho ha dit ell mateix1 

BELIS A: 

Ah, sí? 

ARIST : Senyora meva, vinc per elJ delegat 

per obtenir del nostre germà conformitat. 

BELISA: 

Molt bé! 

A R r s T: I el seu amor li crea la frisança 

d'urgir el feliç moment de la tendra ali ança. 

BELIS A: 

Millor encara. No es pot fingir més galantment. 

Sapigueu que Enriqueta és un divertiment, 

un pretext enginyós que serveix, segons crec, 

per ocult ar altres focs que només jo conec, 

i d e bon grat a tots de l'error us vu!J treure. 

AJUST: 

Així, ja que sabeu tantes coses, a veure, 

digueu-nos, per favor, qui estima de debò. 

BELI SA: 

Ho voldríeu saber? 

AJUST: Sí. Qui? 

BEUSA: ]o. 
AJUST: 

BELI SA: Sí, jol 

ARIST: 

Va, germana, per Déu! 
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BEL ISA: I què vo l dir aques t <,va»? 

Què té de so rprenent el discurs que se us fo? 
Sóc fe ta de manera q ue no e m costa gens dir 

que són més d 'un els cors que sospiren pe r mi, 
i Darnís, i DoranL. Licidas i Tardiu 

són homes per ,1 ls qtrnls tinc més d'un anacciu. 

ARIST: 

Us estime n rots ells? 

B ELI S A: 

;\lli S T: 

Us ho han dit) 

I amb tota intensitat. 

l3ELISA: Corn podríen prendre's tal lliberta t) 

M'h,111 sabut adornr (ins arn amb un fervor 

que els ha impedit d e di r ni un mo t d el seu amor; 

però, el que és demostra r-me un tendre sentiment, 

les m inid es sec retes h o han fet a bastament. 

A JU ST: 

Darn is no es deix,1 veu.re sovint, per aquest lloc . 

ílE LI SA; 

No ve, per amagar-me la vivor del seu foc. 

Al!TST: 

Sobre vós fa acud its D oran t pertot arreu. 

l3ELTSA: 

Em recorda una història de raïm i guineu . 

i\l< IST: 

Licid as i Tardiu , tors dos ha n pres esposa. 
ll ELlS¡\: 

É s la desesperança q ue el meu amor imposa. 
A JUS T: 

A fe m ev,1, germana, que ho teniu tot mol t dar. 
CHl SA L : 

I d'aquestes quimeres us heu d'alliberar. 

l3E LI SA : 

/\h 1 Quimeres? V,1 bé' Són q uimeres, això) 

Quimeres1 Certament. .. Que t inc quimeres , jo? 
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Doncs me n · alegro moll, si estic enquimerada. 
Germans, si tü1c quimeres, sapi.gueu q ue m'agrada 1 

ESCENA QUARTA 

C tUSAL, ARIS'f. 

CR I SAL: 

Belis'"1 és del tot boja. 
AHIST: I cada dia més. 

Tornem al que parlàvem abans que ens d istragués. 

Cli tclnJre d'Enriqueta 1.1s demana la mà. 
Quina és la respos ta que ]j penseu donar) 

C: !US A L: 

Hi és de més, l.a pregunta. Beneeixo l'enllaç. 
L'ali ança m'honora, i no m'hi oposo pas. 

Al{IS T: 

Ja sabeu que , de béns, no en ré pas abundància, 
1 que ... 

CR JSAL: La qüestió no lè cap importància: 
F.s molt ric en virtuts: són els Lresors més grans. 
A més, jo i el sc:.i pare érem corn clos germans. 

A llIST: 

Parleu-ne amb la muller. l\.'Iireu de fer-li entendre 
que el casament .. 

C R ISAL: J a he dít que l'accepto per gendre. 
A RJST: 

Però, per reforçar el vostre assenti menL, 
fórn bo que oblinguéssiu el seu consentiment. 
Anem ... 

CJUSAL: Per gui m'heu pres) No cal fer cap més pas. 
Jo de la meva esposa responc, i porro el cas. 
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AJUST: 

Però ... 

CRISAL: Deixeu-me fer, us dic, no tingueu por, 
que de l'afer m'ocupo sense dilació. 

AJUST: 

J\íxí sigui. Me'n vaig a sondejar Enriqueta . 
Tornaré per saber .. 

CRlSAL: És cosa dara i neta. 
Vaig a fer el primer pas: parlar amb la meva dona. 

ESCENA CINQU EN A 

MARTINA, ClUSAL. 

MARTINA: 

Mira gue en tinc, de sort! Ai las 1 L'he feta bona1 

Qui el gos vol ofegar, fa dir gue és rabiós, 
i estar al servei dels altres no és un destí galdós! 

CRISA L ; 

QL1è passa? Què teniu, Martina? 
M A R TINA: Que guè tinc? 
CRISAL: 

Sí. 
MARTIN A: Ves! Q ue em fu men fora , i no em donen ní cinc, 

senyor 1 

CR I SAL: I el comiat? 
M A R TI NA: Coses de la senyora. 
CRTSAL: 

Com ha estat? No us encenc. 
MARTINA: Molt amenaçadora, 

m'ha dit que o toco el dos, o em balda a garrotades. 
CRISAL: 

Doncs jo dic que us quedeu: no us aniran mal dades. 

46 



La meva dona, a estones, té el cap un xic calent, 

i no vull, per part meva ... 

ESCENA SISENA 

FILAMINTA, BELISA, CRISA L, MARTINA. 

FI LA MINT1\: Què? Sou aquí, insolent? 

Fugiu, fugiu, perduda! Au 1 Desapareixeu, 

i davant dels meus u11s mai més no us presenteu! 

CRISAJ.: 

Un moment! 

FILAMINTA: 

CRlSAL: 

FILAN11N'f A: 

CRISAL: 

Ja està dit 1 

E 'l l. 

Fora' Ho exige ixo! 

l quin crim ha comès? Saber-ho bé em mereixo ' 

r-ILAMINTA: 

Goseu fer-li costal) 

e H I S A L: Qui , jo? De cap manera! 

FILAM íNT A: 

Preneu el seu partí t? 

e 1u s A L: Que no' Tingueu espera 1 

Quin ha estat el delic te només vull esbrinar. 

FJLAMINTA: 

Penseu que sense causa la podria expulsar? 
CRISAL: 

No dic això , senyora . Però la nostra gent ... 
FJLAMIN'l'A: 

O rdeno gue se'n vagi immediatament. 

CRISAL: 

Do ncs bé1 Siguí1 Potser ve iell que algú s'hi oposa? 
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ffLJ\M IN 'l':\ : 

No us vuJI veure impedir els desigs d ' una esposa ' 

CHIS/\ L : 

D'acord' 

PI L /\MINTA: T crec que hauríeu - si fóssiu raonable- , 

de ser defensor meu, no advocal del diable. 

CHl'SAL: 

Això foig. Sí. P roclamo que és iust el corni,1t: 
el vos tre crim . lruana, no us sedi perdonat . 

Ivl A H TINA: 

Però qui n n1c1! he fet ? 
(RIS/\L, en veu baixa: fill eta, no ho sé pas. 

l'l l.AM I :--JTA: 

Encara està d'humor ' Sembla que no em fo cas 1 

C IUS 1\ L: 

Potser per deí x,1dcsa, poca cura o desgana 

ha trenem un mimi! o ,1lguna porcelh111a) 
F ll. i\M CN T A: 

Creieu que per can poc la foragílaria, 
i que per un motiu així m'enutjaria) 

CH JSA L, a MA1n1NA : 

Què haig d'ectenclre? (A FII .Ai\H NTA : ) L'afe r és doncs 
[considerable) 

Fl l. /\ MlNT;\: 

I és clar! Que poLser soc do na poc raonable) 

CRIS/\L: 

Ha permès cal vegad,1, mos trant-se negligenl , 
que robin canelobres e safates d 'argent? 

FI l i\ J\.·1 1 N T A: 

Això no fó r,1 res1 

CRISA L : Ui, ui , la mala pesta. 

Q ue potser l'heu sorpresa quan no era prou honestr.? 

l' I L1\M I N'fA: 

És molt p1qor que això. 

C RJ SJ\L: Pitjor que això? 
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i'J LAlVIIN T A: Pitjor' 
C:Rl SAL : 

D i:1 ntrt de ]\,foni na t Doncs q urna ab jecció .. 

l·l LAMIN T 1\: 

D esprés de vint lJiçons, més d 'un co p repetides, 
la insolen l ha gos,ll ferir-nos les oïd es 

d ien t un b arb,uisme -pitjor que u na blasfèmia

que en lerrnes decísills condemna l'Acadèmia. 

C Rl SAL: 

E ra ,1ixò1 

FJ l. i\MTI\ITA : H a insulla t, pensant que impu nement, 

qui de tota ciè nci,1 és el pur (onamenl: 
h1 g ramà t ica , que governa fi ns els re is, 
i els sotmet, com els al tres, a les més dm es lleis' 

Cl<ISA L : 

D 'una gnrn fellon í,1 ja la feia cu lpable . 

FIL i\MIN T J\: 

Com"? No trobeu el crim cot abotn Ínàblc? 
CHISi\ L : 

Sí , sí! 
rJLAiVIT NT,\: Només c,1 ld ria que arn vós l 'excuséssiu' 
CRTS A. L: 

Déu me'n guard ' 
n r. u SA : Fóra bo, ge rmà, que l'cscol.réssiu: 

tot ,1 construcció per ella és destruïda, 
quan de l 'àrl de parl ar cen t cops l'hem insrru:ída. 

!\'Ji\H TI N,\: 

Poc ha de ser dolen t , tot el que em µredig ueu, 
però 111,ii no sabré garola r com ho feu. 

FILAi\'II N 'l'A: 

La i m pudent 1 <iGaroL1rn, anomena el llengu,Hge 
basat en la raó i en el bon us::llge! 

l\'l A l{TlNA: 

Quan un sap fe r-se en tendre. és q ue bé parla, ves 1, 

i en.raonar florit poc serve i),: pas cie res . 
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FTL/\MINTA; 

Volíeu una mos tra del seu brillant estil) 
«Poc serveix pas de tcs»1 

BJ::LISA: Oh, cervell incivil! 
T:rnt com t'hem ensenyat, amb cura i paciència, 
no hauràs d' arribar mai a parlar amb congruència) 
Unint el «poc» i el «ptlS>>, fas una recidiva: 
n'hi ha prou, com t 'hem dit, amb una negatíva 1 

MARTINA: 

Déu meu' Jo poc tenim estudis com vostès, 
i xerro net i clar, com es parla a pagès. 

FIL AMIN'J'A: 

Oh 1 No es pot resistir' 
13F.USJ\: Quin solecisme horrible' 
FTLi\M I NTA: 

N' hi ha per destross,ir una oïda sensible' 
IlE LI SJ\ : 

Noia, el teu esperit és ben material: 
«jo» és un singular, i «tenim» és plural1 

Penses torn la vida ofendre la gramàtica? 
M,\ n 'fTN A: 

I qui parla d'ofe ndre tal senyora? És simpàtica? 
FILAM I NTA: 

O h, cels' 
BELISA: El mot «gramatJCa», no l ' interpretes bé, 

i ja et vaig d ir d'on ve, la paraula. 
MAR T INA : No ho sé: 

que vingui de muntanya, del mar o de la plana, 
a mi tant se me'n fom 1 

BELIS A: Anima vilatana ' 
La Gramàtica ensenya com el nominatiu 
és subjecte del verb, i corn el substantiu, 
l'adjectiu l'acompanya. 

MA nTINA: Senyora, us he de dir 
que poc la conec pas, aquesta genl. 
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l~ILAM!Nl'i\: Ni aí:xíl 
I3ELISA· 

Són noms de les paraules, atxo, Í cal mirar 
quines lleis cal segu ir per fer-les concordar1 

MA RTINi\: 

Que co.ncordin entre elles, o es peguin, què m'importa? 

FI LA M!NTA: 

Per Déu, acabeu, ja 1 E1 meu cor no ho suporta ' 
(A CRISAL:) 

I vós, no ordenareu que se'n vagi d'aquí? 

CR I SA L , a part: 

Va bé! Al seu caprici veig que m'he d'avenir! 
(Jl MARTINA:) 

A u, no la irri tis més, i retira't, bufona. 
f'Il AMIN T A: 

Sembla que tingueu por d 'ofendre la minyona' 
Li parleu en un to tan suau que em subJeva! 

CRlSAL, fort: 
Qui:> Jo? I ara 1 Va, fora 1 (En veu baixa:) Vés-te'n, 

[pobreta meva 1 

ESCENA SETENA 

fIJ.AMINTA, CRrSAL, BELISA. 

CRISA L: 

Deveu estar contenta: ja l'hem foragitada, 
però no aprovo gens aquesta retirada; 
és noia competent en les coses que fa, 
1 per un s1 no és me l'heu feta marxar. 

PILJ\MINTA: 

Preteneu que per sempre la tingui al meu costat 

i em torturi l'oïda sense cap pietat, 
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trencant qualsevol llei de bon ús i raó 
en bàrbar exercici de mala d icció, 
us ant paraules coixes. sempre mal enfilades, 
i di les barroeres, qui sap on aplegades? 

B J~LJ SJ\ : 

És cert que era un suplici, escoltar com parlava, 
i com de l'Acadèmia les reg les destrossava: 
els ddectes menors en què sempre mcorna 
eren el pleonasme o la c;1cofonia. 

C IU S,\L: 

I què em fo, a mi, que ignori les Ueis del bon parlar, 
si. cuinant , al seu deure no l'hem vista falt ar? 
M 'import a poc, us dic, que, tot triant verdura, 
no obeeixi les normes de la Literatura, 
i que digui cen t cops algun gros disbarat 
st no em crema el rostit i em cou bé l'estofat. 
Jo visc de bona sopa, no pas de bon llenguatge. 
La sintaxi no ensenya a curar bé un forma tge, 
i Malherbe i Balzac, tan savis en belJs mots. 
a la cuin,\ serien po tsex uns estaqu irots. 

F I L A M l N T,\ : 

Un d iscurs tan groller em deixa esmaperduda1 

per a un home, quin signe de dignitat vençuda, 
mostra r-se ran pendent dels fets mater ials, 
en lloc de recercar goigs espirituals' 
El cos -trisrn despulla 1-, com po t importar tant 
com per fer que només en ell visgueu pensant? 
No lrnuria c.L1l1unyar- se'n, una ment prou madura) 

C RIS AL: 

El cos só<.: jo mateix, i vull ten ir-ne cura. 
Despulla, si vo leu: no me' n vull despulla r. 

BE LI<;A : 

El co~ amb l'esperit fa figura, germà 
Però si voleu creure to t el món instruïl, 
sempre davélnt del cos ha d 'anar l' esperit, 
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1 el nostre deure, que dicta la consciència, 
ha de ser nodrir el cos del suc de la Ciència. 

CRISAL. 

Jo us dic que sí penseu en nodur l'esperit, 
la vianda és ben minsa, per tot el que he sentJt, 
1 no remu cap cura í cap sol·licitud 
per .. 

FILAMJNT/\: Ai 1 <<Sol·licitud»1 El mot em sona brut1 

Fa molc ruí d'antigor, 1 és terme desuet. 
l3ELISA: 

És ben cert que ml mot ens resulta obsole t! 
CRISAL. 

Mireu, ja no puc més 1 A la fi cal gue esclati, 
que 1a màscara em llevi, per tal que el fel no em mati1 

Tuthom us pren per boges, í a mi em dóna Ja gana ... 
FTLJ\ M I NTA: 

Què dieu? 
c1usAL: És amb vós, amb qui pado, germana. 

U s 1rnta escoltar qualsevol solecisme, 
1 vós, bé en cometeu, maltractant el proïsme! 
No em plauen els Uibrots que us són font de quimeres: 
tu ra d'un gros Plutarc, bo per premsar go rgeres, 
hau ríeu de c1emar-ne l'inútil embalum, 
i deixar 1a ciència a doctors amb més llum; 
voldna que llevéssiu de la nostrn mansarda 
aquell llarg telescopi, que a tothom fa basarda, 
i tots els m tefoctes d 'aspecte que importuna; 
no h auríeu de cercar el que passa a la Lluna, 
stnÓ dedicar e! temps a fe r-vos avinent 
el que s'esdevé a casa, o n toc va malament . 
No crec cu□ven i ent - perquè gens oo l'ajuda
que uJ1a duna estudii i es torni saoeruda: 
form a1 en :::Js bons coHums de ls seus fiJls l'esperit, 
tei- que h1 cosa rn rili, governar-la amb sentit, 
i a¡ustar Ics despeses amb bona econom.a: 
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han de ser-ne l' es tud i i la filosofia . 

Els avantpassacs noscr.es eren gent assenyada 

quan deien que una dona era prou il·lustrada 

si sabia aplicar el seu discerniment 

a distingir unes calces d'un perpunt claramenl. 

Les dones no llegien, però vivien bé; 

er en doctes, si a casa tot ho sabien fer, 

i per Ui bres tenjen agulles , fü, didals 

amb què cosir a les filles llençols i davantals. 

Les doncs d 'avui dia són lluny d 'aquest camí: 

ara, escriptores d 'èxit volen esdevenir; 

cap ciència no els és misteri prou p regon , 

i a casa nostra, més q ue en cap indret del món: 

dels secrets elevats, tothom dóna un parer, 

i aquí, se sap d e tot, menys del que cal saber. 

S'hi sap tot de la Lluna, de l'Estrella Polar, 

d e Venus, de Saturn: a mi, ni em ve ni cm va; 

i, mentre aquest saber tan lluny es persegueix, 

no se sap corn bull l'olla, l'únic que m'abelleix. 

El servei , per co mplaure-us, savi també vol ser, 

i fa de tot, lleva r del que li toca fer. 

Raonar, a c,1sa nos tra, és una o bsessió, 

i s'hi raona Lant, q ue es proscriu la raó 1 

L'un em crema el rosLiL: llegia novel·letes; 

demano vi a l'altre: no em sen t ; pensa en poetes . . . 

Pels meus servents el vos tre exemple és ben seguit, 

i , tenin t servidors, estic molt mal servit. 

Una pobra criada - notnés una1- em quedava 

a gui dels mals costums res no s'enèomanava: 

doncs me l'acomiaden, de manera dramàt ica, 

perquè h a desobeït les lleis de la Grarnàtica 1 

Germana , us ho asseguro, de to t això en pateixo, 
- car a vós, com ja he dit , només cm dirigeixo-. 

No m' agraden els savis que em porteu al saló, 

l , menys que cap, aquest t al senyor Trii-liró. 
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Es ell qui amb els seus vei·sos us ha deixat tocades, 
i to t allò que afirma només són bajanades. 

No se sap e1 que ha dit quan acaba un discurs , 
i crec que a.l seu cervell h.i manca algun recurs. 

F I L J\IvilNTA: 

Déu meu 1 Qu.irn1 baixesa d'ànima i de llenguatge' 
ll ELISA: 

S'és vist mai, de corpuscles, més barroer muntatge, 
u n esperit compose d'uns àtoms més bugesos? 
Per la mateixa sang, com hem pogut ser emesos) 
Ser de la vostra raça és una gran dissort, 
i abandono aquest lloc amb un di sgust de mort. 

ESC ENA VUITENA 

fILAMINT A, CRISAt.. 

FlLAMINTA : 

Encara preteneu llançar algun altre dard? 
CRISAL: 

No. No vull discutir, senyora. S'h a fe t tard . 
Parlem d 'un altre tema. La vostra fí]la gran 
no sembla que casar-se consideri important; 
és (ilòsofa , és clar , i no hi tinc res a dir ; 

seguint les vostres passes, va per prou bon camí. 
Però no pensa igual la seva germaneta, 
i cr ec que és bon momen t per dornr l'Enriqueta, 

i triar-li un marit ... 
,~r1.A M I NTA: Això , ja ho tinc pens,1t, 

i us vull comunicar allò que he disposat. 
El senyor T ril·liró, que tant ens retraieu, 
i que no té l'honor de ser dels que esti meu, 
és l'home que he triat com a espòs ideal, 
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aprecio millor que \ "ÓS toc el que va.l. 
És superflu voler don;1r-li cap més volt,1, 
perquè ,1 tanc,u l'afer est ic del tot resolla: 

i ni un mot d'aquest lema: res te u silenciós: 
vull ,1mb la vosm1 fil la parlar-ne abans que vós. 
T inc molt bones rAons perquè cl vulgui acceptar: 
si leu el bocamol l, ho s,1bré derectru:. 

ESCENA NOV E NA 

f\RlST, CJUSAL. 

,\ H 1ST: 

l què? La vostra esposa acaba Jc sortir: 

que heu conversat amb ella és Í~cil deduir. 
CRTSAL: 

Sí. 
A RIS T : Amb qui n resultat ) P er a Enriqueta és bo? 

S'ha ,winguc a l'enl!aç? No hi posa cap però) 

C l< l S¡\ J.: 

Encara no clel tot. 
AH 1ST : 

CRlSAL: 

;\ ll l S T: 

S'ho vol pensar? 

Polser re fus.:1) 

No. 

í. RI SAL : No és pas aquesta la rao. 
A JUST : 

Doncs què ;, 
e in s A 1. : 

ARIST: 

És que proposa un alt re candi<laL. 

Per gendre, un altre nom? 
CH ISAL: Un a1 Lre 1 

AlUST: 
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C l~ l SA L: 

Et senyor TriJ·liró. 
Com? Agucst Tril·liró . .. ) 

C RISA L: 

Sí, que parlà ll,1tí i és versific ,1dox. 
1\ l~ l S T: 

l vós l 'heu acceplnt? 
CRISA L: Jo) Déu me'n guard1 1 ca1 

,\ R l ST: 

Germà, què li heu respos t? 
CR TS1\J.: No res, i em satisfà 

h,1ver callat. Així, no he pres cap compromís. 
A \US'f: 

La raó és convincent , i sou ben indecís1 

Almenys, li heu proposat Clicandre per 111ari t;i 
C RISI\ l: 

Veient que per un altre s'havia decidit, 
he temut que parlar-ne fos contraprodt1ent. 

J\RIST: 

Certament heu fet galèl de ser més que prudent ' 
No us en doneu vergonya, de la vostra fl u ixesa, 
i com po t ser que un home Lingui tanla feblesa 
com per deixar a l.a dona un poder absolut 

' sense gosar dir res d\1llò que ella ha volgut? 
CR l SAL: 

Déu meu, us és molt fàci l de parlar-ne , germà; 
no sabeu, el sentir-vos, com m'arriba a pesar. 
M'agraden el repòs, la pau i la dolçor, 
i t inc muller terrible , amb el seu m,i l humor. 
Del fot gue filosofa, en fa tot un sarau, 
però no per això cé un caràccer suau, 
i la sev,1 moral, que els béns del món menysprea, 
una agror insuportable a la melsa li crea. 
Per poc que ,1Jgú s'oposi a allò en què s'entesta, 
ja ha Jes lerm,ll per dies un,1 forta tempesla . 
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Em causa tremolor sentir-li :i lçar la veu, 
i no sé on amagar-me: és ferotge, sabeu? 
Tanmateix, amb el seu mal humor del dimoni, 
he de dir-li <<amor meu», com mana cl matrimoni! 

J\RfST: 

No em feu riure1 Si ella en tot us desafia, 
només en té la culpa la vostra covardia. 
El seu poder es basa en la vostra feblesa: 
la seva m.1tori lat, és cie vós que l'ha presa' 
En fi, si heu consentit gue decideixi ella , 
no és gens estrany que us mení pel nas com un titeUa. 
Que potser no podeu, essent l'amo de casa, 
resoldre-us a ser un home, i a deixar de fer l'ase, 
fent que la vostra dona s'avinguí àl que maneu? 
Només us Càl dir «lio vull'>> alçant un xic la veu 1 

Sense rubor Enriqueta penseu sacrificar 
als criteris absurds que a Càsa vostra hi ha, 
i arn b to rs cis vostres béns vestireu un mesell 
c¡ue amb sis mots de llatí ens escalfa el cervell? 
És un pedant que l'èxit deu a la vostra esposa 
guan d'enginy filosòfic l'etiqueta li posa, 
quan diu que escrivint versos galan ls és impagable: 
si tots sabem que té un talent abominable! 
El cas és ben grotesc, deixeu-me que us ho digui: 
la vostra covardia es mereix que me'n rigu í. 

CR I SA L: 

Teniu molta raó, i veig que vaig erra t: 
faré que el meu cor sigui molt més agosarat, 
germà. 

ARTST: Així m'agrada . 
CRISAL: No pot ser cosa bona 

estar sotmès així al poder d'una dona. 
ARIST: 

Molt bé. 
CR rsAr_: Del meu bon cor massa s'ha aprofitat. 
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AJU ST: 

É s cert. 
CRISi\L : I ha gaudit massa de la meva bondat. 

1\ RIST: 

Sens d ubte . 

CR ISAL: Però ara, cal que se n'assabenti: 

sóc bon pare, i no vull que una filla lamen ti 

haver pres un mari t contrari. al meu voler. 

AHIS T : 

Ara entreu en raó, i en vós puc tenir fe. 

CRISAL: 

Si defenseu Clitandrc, aneu -me'l a cercar: 

digueu-li que cot d'una aquí em vingui a t.robar. 

ARIST: 

Me n'hi vaig de seguida. 

CRISAL: Si he estat condescendent, 

ara sabré ser home als u lls de molta gen t 1 
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ACT E TERCER 

ESCEN A PRI IVIER A 

F 1LAMINTA, AHMJ\NDA, BEUSA, TRILLmó , ESPJNF.T. 

Pl L AM IN TA: 

Seiem aquí, 
versos que mot 

ARM AND A: 

sentim, amb cors ben J isposats, 
a mot han de ser sospesats. 

Bullo d'impaciència. 
llEUSA : Jo en moro. El meu cor frisa. 
FI L ,\M I NTA . a T1UL·LmÓ: 

Tot el guc ve de vós certament ens encisa . 
A R l\·lAN D 1\: 

Per a mi, és dolçor que :io cone.ix pare ll a. 
B F. l..TSA: 

És vianda exqui~ida que em doneu êl l 'orelJa. 
l"'I I..J\M TNT A : 

N o deixeu decandir uns desigs tan urgents! 
A lti'vlANDA: 

Va, de pressa 1 

OELISA: Afan yeu-vos, arn prou sofriments' 
F I LAMIN TA: 

A uns cors impacien ts, brindeu un epigranrn 1 

TR I L· LIHÓ: 

f\ i las1 És un nounal , senyora, que proclama 
que la seva fortllna, del cert , us commourà. 
perquè en lc1 vos tra corl l 'acabo d'i nfa nlar. 

n L 1\ M I N T/\ : 

Per fe r-me' l estimat, en tinc prou amb el parc. 
T !U L· LIRÓ : 

E l fe t gue l 'aproveu li pot servir de mare. 
llELTSA : 

Que en té , d'enginy ' 
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ESCENA SEGONA 

ENRlQUETA , A RMANDA, Br.usA, T HILLIRÓ, Esr1NET. 

FILAM l NTA: Ei, vós1 Per què us escapoliu? 

ENRJQUETA: 

De tan dolça conversa per no apagar el caliu . 
FI LA!\/I T"IJ'A: 

Veniu, pareu l'oïda, i badeu les parpelles: 

preneu part en el goig d'escoltar meravelles. 
ENR IQ UE T A: 

Conec poc les belleses de tot el gue s' ha escrit, 

i no són cosa meva, els fe ts de l'esperit. 
F ILAM INTA: 

No importa . I altrament , us he de fe r palès 

un secr et que us afecta i és del vos tre interès. 
T R !L· L 1H Ó: 

El saber res no amaga que us pugui incomod ar; 

si més no, podeu dir que sabeu .. . encisar. 
ENR IQ UETA: 

Ni una cosa ni l'altra; i no em ve gens de gust ... 
HE LISA: 

Pensem en el nounat! És ara, el moment just1 

FIL AMJN .fA, a ESPINET: 

J\ pa, vailet, fes via i acosta'ns un seien t . 

El laccli cau a ten-a amh la cadira. 

Com es pot caure així? Heu vist, l' impertinen t 

Tant com l i hem ensenyat l'equ ilib ri dels pesos 1 

BE LI SA: 

Els fonaments del caure, beneit , no els has en tesos 
No saps que si has caigut, és que t'h as separat 

d'allò que anomenem centre de gravetat? 
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ESP I NET: 

Me n'he adonat , senyora, qrnin rodava per terra. 

FILAMINTA : 

Quin babau ' 
TR IL· LIRÓ: Sort tenim que no fos una gerra1 

A RMANDA: 

Oh! Desborda d'enginy' 

BE u s A: És un doll que no cessa 1 

FILAMINTA: 

L'agradable menú , se1·viu-nos-el de prcssa 1 

TH.lL·LIRÓ: 

Per aquesta gran fam que davant meu s'exposa, 

un sol plat de vuit versos ern sembla poca cosa, 

i penso que Jl programa no hi faria cap mal 

si unia a l'epigrama - si voleu, madrigal

l 'additiu d'un sonet que, als ulls d'un,1 princesa, 

ha passat per tenir certa delicadesa. 

L'f-le assaonat amb sal i µebre en cl punt just, 

i el trobareu, em penso, força del vostre gust. 

AHMANDA: 

Qui en podria dubtar? 

FJLAMINTA: Comenceu la lectura. 

13 E LI s A, znte1-rompent-lo quan in ten ta llegir: 
Ja sento que em batega el cor amb desmesura1 

M 'agrada amb passió escoltar poesia, 

sobretot, quan al vers s'hi veu galanteria. 

FIL A MINTA '. 

Si nosaltres µarlem, res no ens podrà llegir! 

THIL·LIRÓ: 

So ... 
BELISA, a EN1UQUETA: Silenci, neboda! 

1\RMANDA: 
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T IU L· LI ll Ó: 

JH:USA: 

«Sonet a h1 princesa Urània, 
a propòsi t de la seva febre». 
Teniu la prudència adormida 
de t ractar magníficamen t 
i d 'allotjar luxosament 
qui vol m~d a la vostra vida. 

Oh1 Comcnçll tan bé 1 

.'\HMANDA: Quin ~me més galant 1 

í'ILA i\1lNT ,\: 

Només ell té el talent d 'un vers tan elegant' 
A RMAND.-\: 

«Prudència adormida>)' Cal treure-s'hi el b,1rret1 

íl E:Ll.$ ;\: 

«Mal a la vost ra vida» 1 Q ue bé acaba cl quanet 1 

FI r. A .l'vfl N T A : 

<,Magnífíc,1rncn t» 11.iga tan bé amb <dll>;osamcnt»1 

Els dos ad,·crbis junts van adm írablemenc1 

Bl:LISA: 

Escoltem com segueix 1 

TRI L· LIRÓ: 

A R MAND/\: 

Ten iu la prudència adormida 
de crnctar magníficamen t 
i J'alloLjar luxosament 

qui vol 111,11 a Ja vostra vida. 

<,Prudència àdormicla» 1 

B FUS,\: 

«Mal ,1 hi vosu·a vida»' 
FI L A i\1 INT 1\: 

«Luxos,1mcnr i 1rn1gnííicarnent». 
TR!L·LIRÓ: 

Foragiteu, ma l se us critiqu i, 
del vostre ric apart ament 
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u na I ngrala que in solen tment 
sem::>la que a fer-vos mal s'apliqu i. 

ll E U S •~: 

Si us plau, a poc a poc 1 Deixeu-me rcspirar 1 

AHMANOA: 

Permeteu que un moment ho puguem degustar! 
FILAMI NTA : 

Se sent, amb aquests versos, flu ir a tots els sentits 
un no sé què, que ens deixa del tot esbalaíts! 

ARM ANOA: 

,,Foragiteu , mal se us critiqui, 
del vostre ric apartament>> ... 

Que bé que sona aguí el ,,ric apartament»' 
La metàfora hi és posada subtilment! 

FILAMINTA : 

«Foragiteu, mal se us critiqui» .. 
Aquest «mal se us critig lli» és d'un gust admirable. 

En aquest punt el vers és del tot impagable' 
ARMANDA: 

A mi , «mal se us crit iqui» em roba també el cor! 
13ELISA: 

Sóc del mateix parer: <<mal se us cntiqui» és or' 
ARMANDA: 

Voldria haver-ho escrit. 
B E'. LISA: Val per tot un poema1 

FJ LAM I NT/\: 

Però en copseu com JO la finesa suprema? 
ARMAND,\, 3ELISA: 

Oh, Oh 1 

FILAMINTA: 

«Foragiteu, mal se us critiqui». 
Com de Ja febre algú pot prendre l'interès? 

Rieu dels qui critiquen, no els escolteu per res! 

«Foragiteu, mal se us critiqui ... 
mal se us critiqui, se us critiqui>> ... 
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Aquest «mal se us critiqui» diu molt més del que sembla: 
no sé si dels presents algú e n això s'assembla 
a rni, però hi detecto milions de sentits . 

BFL!SA: 

És cert gue en diu, de coses, amb mots tan restrí ngits1 

FILAMTNTA, a T1rn.·1.mó: 
P erò quan componíeu aquest «mal se us cr1t1gui», 

sabíeu l'energia - permeteu que m' h i íiqui-

quc posàveu en mots lan ben distri buïts, 
t an plens d 'enginy , tan forts, i alhora tan ben d .its? 

TRlL·LlRÓ: 

/\h l J\h l 
BELIS A: «IngraL,n>, a mi, em son.l com tempesta: 

aquesca febre ingrata, injusl,1, deshonesta, 
que maltract.\ ht gr"1l que la vol acollir' 

l' ! LAMINTA: 

Són quar tets admirables, no ho hem de discucir. 

Escoltem els terce ts: deixem-lo que s'expliq ui. 
BELIS A: 

Llegiu-nos tin cop més, si us plau, «mal se us critiqui»' 
THTL·URÓ: 

Foragiteu. mal se us crit iqui .. 
FILAl\:lTN l 'A, ARMANDA, BELlSA: 

«Ma l se us critic¡ui»1 

T l( I L· L l ll Ó: 

del \'OStre ri c apartament ... 
F f L i\ M l N T J\ , A H i\·1 A N D A , 13 E L I S¡\ : 

«R ic ,1parlament»1 

THlL· LJ RÓ: 

t111a ingrata que insolentment 
FI L A M J N'f 1\ , A R M A N D t\ , BE LI S A : 

Aquesta fehre ingrata1 

'fln L · L m ó: 
sembla que a fer-vos mal s'npliqui. 

AJU'vlA ND,\, BELJ SA : 

Ah1 
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T l( T L· L l n Ó . 

Què1 No respecta el vostre rang, 

i es permet a la vostra sang ... 

F I L A .NII N T A , A R M A N D A , 13 E L I S 1\ : 

Ah! 
T IU L Lrn Ó. 

de di~1 i de nit causar u l era tgc) 

Si amb vós us l'emporteu al bany, 
no li doneu cap avantatge: 
heu d'ofegar-la amb tot l'afany! 

l·• lLJ\MlNTA: 

No puc dir res i 

BELIS/\. Deliro! 

1\ R tvl A N D A . Em moro de plaer' 
f'lLAMIN f A : 

D e dolços tremolors em sento el cor tot ple1 

ARMANDA: 

«Si amb vós us l'empo rteu al banv» .. 

IH'LIS.'\. 

«no li doneu cap avantatge,, .. 
FILJ\M LN 'f A : 

«heu d'olegar- la amb tot l' afany.» 
Amb tot el vostre ,1fany, o(egueu-la en el bany 1 

ARMANDA. 

A cada pas, al vers, s'hi troba un punt bri Uan t1 

BELISA. 

És tuta una delkia anar-s'hi pas:;ejant 1 

fl L AM!NfA: 

Caminant-h ., lrepiqo les més bon iques coses' 
A ll MANDA: 

És a 1a r per camins que SÓll sembrats de roses. 
r R Tl .·URÓ. 

EJ sollet, do ncs, us ,embla 
F l L A M l N T\. Adm irable, ac tual. 

N ingú no h a pugu. mai escnure res igual. 
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13E LJSJ\ , a ENH[QU[.T ,\: 

Què? Cap emoció al llarg de la lecwra? 
B eu fe r, nebodà meva, una t rista figmà 1 

L NHIQUETJ\: 

Cadascú fa a la vida la figura que sap, 
i ser llelr.:l Íerida, t ia , no m'entra al cap1 

Tll lL·U RÓ: 

Potser us ha importuna t dels meus versos la tn1m,1. 

1::NH!QUl'.TA 

No gens: no us escoltava. 
F IJ. i\MINTA : Va 1 Veiem l'epigrama' 
1' RI L·J. !R Ó: 

<<Dins una c,11-rossa de color d' amarant, 

dedicat a una dama amiga». 
ri L AM TN TA : 

En cis títols teniu una gualilat rara. 
/\RiVIANDA: 

;\ cent mostres d'enginy llur novetat prepara. 
TRlL·Lll{Ó : 

L' amo r a tan alt preu els lligams m'ha venut .. . 
í'J J,¡\ M Tl'i 'J',\ , ,\ Rl\il A N DA, BELIS/\: 

J\ hl 
T HJT, ·J_rnÓ : 

que la mei l ,ll dels béns qu e teni.i he perdut; 
i quan veus aquesla carrossa 
amb or en qu,in tilat tan gros~a 
que deixa astora t el pa ís, 
i fa pom pos,1ment que triomfi Laïs ... 

F J L A J\'I 1 N T A; 

Oh1 Laïs1 Això sí que és erudició! 
ll E LI S1\ : 

La figura és airosa , i \'al un milió' 
'J'lUL·J.tRÓ: 

j quan veus ,iquesla carrnssa 
amb or en q uantiLH tan grossa 
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que deixa üS L01,1L el país, 
i la pomposament que triomfj Lais, 

no diguis més que és amaran t, 
::;jnó que els meus béns va exposant . 

11. R i\.-1 1\NDJ\: 

O h, oh! J\quesl finc1l , ningú no se l'espeni 1 

F J L/\M I N T J\. 

Només ell pot escriure de tan bríLian t manera! 
l, E L IS A: 

«No diguis més que és amanint, 
sinó que els meus béns va expos,rnt». 

«A1m1rnnt », <<exposant>>! La rima és elegant1 

FILAM I NTA : 

No sé, d'ençà del Jic1 en què us he conegu l, 
si l'e.sperí l tenia envers vós previngut . 
però us ad miro en tot , en el vers i en b prosa. 

fRlL· LI RÓ: 

Si de la vostra ploma mostreu alguna cos i:l , 
ens vagarà també de poder-ho admirar. 

F lL /\M I NTA: 

De versos, no n'he escri ts , però vull esperar 
que us mostra ré aviat -i no només els t ítols
de la nostra Acadèmia un pla de vuit capítols. 
Plató de tal projecLe va passar pel costat 
111en tn.: de la República escrivia el tractat ; 
ju Vlt/J que es n.::,ditzi aques. pla tan ingent 
que he posar aJ paper - en prosa, de mo men t-, 
pe1què se nw -he de di r-ho - un terrible despic 
del turt gue es [a a les dones, pd que Ía a l'esperit; 
i vull venjar-nus tott:s -la cèlibe i l' esposi:l
d 'ayuest indigne rang on l'horne sempre ens posa 
feo t ~ervir e.l nostre enginy només per coses vanes, 
1 cancant-nos Ics portes a clarors soDirnnes. 

ARl\tl;\NIJA: 

És per al oostre sexe teni · puca indu lgència 
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considerai: no més la noscra in tel·l igència 

apta per valorar cl caient d ' una roba, 

el treball d'unes p un tes o algu n,1 moda nova. 

IH:LISA : 

E ns hem de r ebel·lar contra ta l ignomíni,1 
i posar e l nosLre enginy sempre en primera !(nia. 

T H J L · L l !l Ó : 

Que respecto les dames, és cosa ben palesa; 

si sé retre homenalge a la seva bellesa, 

tamb é del seu talem la llum he d'honorar. 
FI L 1\ M J N T J\ : 

J us tícia en ta l tema el nostre sexe us fa . 
Però volem mosrrm· a inés d'un eixeri t 

de qui l'orgull e ns t racta amb menyspreu i nfini t 

que, en cl saber , les d oncs h i tenim molt a dir, 
que d octes assemblees bé pod em rc1.1nir, 
conduint-les millor que el5 més brillants cervc Us ; 
que hi volem conjugar el que separen c lis, 

casant el bell llenguatge i la ciència pura, 

en mil experiments descobrint la natura , 
i, sobre tots els tem es que es puguin proposar, 

defugint sectarismes, veritats recercar. 
T RJL·LrnÓ : 

Per les q i:,est ions d 'ordre, jo sóc peri palè Lic . 
FI L 1\ !VI I N T A : 

L'8bstr,1cció p la tònica és d'allò més estètic. 

l\ l!MI\N D A: 

Epicur m' interessa, i el seu dogma m'a trau . 

l3ELJSI\: 

Pel que toca als corpuscles, Epicur t ambé em plau, 

però se'm fa di fíci l el seu buit suportar : 
la matèria subtil molt més em satisfà . 

'JïU l : r. m Ó: 

Descartes, en el tema d els im,mts, és notori. 
J\RM,\N"DA: 

Amb e ls seus terbolins' 
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F I LJ\MI NT A: I el seu món giratorí1 

ARMIINDA: 

Oh! La nos tra assemblea ja haur ia cie ser obe rt,1! 
Ens foóa fa moses més d 'una <lescoherta 1 

T RI L·L I RÓ: 

Tochom n'espera moltes, de la vostra cu ltura, 
j per a vós amaga pocs secrels Li natura. 

F IL AM I NTA: 

No ho dic per presumir, però ja n'he fot una, 
i he v ist molc clarament uns homes a l,1 lluna. 

BE LI S A: 

Jo, d 'horncs, no en vaig veu re: devien ser a passeig; 
però hi ha campa nars: els he vist com us \'cig . 

A !l !VI 1\ N D A : 

Anirem fins al fons, tal com fem amb la Física. 
e n Grnmàtica , Història, Vers, Moral i Po lítíca 1 

FILAlVII NTJ\: 

Jo estic enamorada dels fets de la Moral: 
aba ns, de.Is erudí Ls em l\1n10r cabdal. 
Però a l'estoïcisme, li atorgo un avantatge: 
no hi ha res més bonic que el seu noble míss,1tge. 

AR MAND/\: 

Aviat, de l.i llengua, cis nostres reglaments 
rnosu·arnn que en volem remoure cis fo namen ts. 
Per una an tipa tia d ' instint o de raó 
sen Lirn wtes nosaltres mona] aversió 
per un seguir de mo ls, tant ver bs com substan t ius , 
que ens neguem a acccpt,n que encara siguin vius: 
con tta ,¡quests mots, J e mort volem dictar sentències , 
í ens caldrà obrir les nostres molt doctes conferències 
condemnant formalment tors els mo ts d'ús pervers 
que volem b ,1ndejar de la pros,1 i del vers . 

J· 11. ,\ M I N T A : 

Però de l'Acc1dè m.ia que ens proposem fundar, 
el projecte més noble. que més ha d'agradc,r, 

ïl 



un gloriós designi, que haurà de ser Uoat 

per tots els esperits de la posteritat, 

és la proscripció de síl·labes bastardes 

qu.: en mi! belles paraules malsonen corn bombardes, 

que són joguina eterna dels necis de tol temps, 

llocs comuns on jncorren esperi t s poc plaents, 

font d ' in fames equívocs que us pnc e numerar, 

i que són un insult que a les dones es fa . 
T IUL·LrnÓ: 

Vet aquí certament projectes admirables! 

BE LI SA: 

Farem uns estatuts, ja ho veureu, impecables1 

TRIL·LIRÓ: 

Seran un bon model de Jlu m i saviesa. 

i\ HM AN D A: 

Les nostres lleis seran jutges de la bellesa . 

Per eUes, prosa i vers, tot, ens serà sotmès. 

N ingú no tindrà e nginy que prou no ens faci el pes. 

En tot el que es publiqui, hi trobarem a dir: 

ningú no escriurà bé, tret dels que som aquí. 

E SCENA TER CERA 

ESPINET, T RIL-URÓ, FrLAMINTA , BEUSA , ARMANDA, 

ENRIQUETA, VÀDIUS. 

ESP I N ET: 

Senyor, arriba un home que espera parlar amb vós. 

Va tot vestit de negre, i parla en to melós. 

TRIL· LIRÓ: 

És aqltell savi amic , que tant i tanc m'ha instat 

per tenir el privilegi de ser-vos presentat. 
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FILAMJ NTA: 

Per dur-lo a casa nostra no us calia llicència. 

(A A RMANDA i a BELISA:) 

Fem els honors com cal a un home de ciència. 
(A ENRIQUETA que se'n va:) 

On aneu? Us he dit de forma Laxativa 
que us necessJLo aqu í. 

ENRIQUETA: Q uina raó ho motiva? 
FIL:\ MINT ¡\: 

Veniu; no tr igareu a rcnir una alegria . 
TR f L·LIRÓ: 

Vet aqu í un bon amic, que de desjg moria 
de ser-vos presen tat; no crec que em crÍLÍqueu 
per portar a casa vostra, senyores, un plebeu: 
té un n1có ben guanyat entre els bells esperils. 

F ILA M INTA: 

Si vós l'in troduïu , són mèri ts a(egits 1 

TRTL·LIRÓ: 

Té dels autors antics un ple coneixement , 
i domina, senyora, el grec completament. 

FILAMINTA: 

El grec! Déu meu 1 E l grec 1 Germana, grec 1 En sap! 
BELIS A: 

Neboda meva , grec1 

ARM AN DA: Sap grec1 No em cap al cap 1 

FJLAMINTA : 

Així, que sabeu grec! L 'amor del grec, gue 11s fac i 
permetre' ns, senyor meu, que tothom us abrací ' 
(VÀmus les besa totes, fins a an·ibar a E NRIQUETA, que 
el ;-e/usa.) 

ENRIQUETA: 

Excuseu-me, senyor, però no entenc el grec. 
FILAMINTA: 

Pels llibres grecs, Je sempre, tinc un respecte cec. 

73 



\11\D I US: 

No vull ser inoportú per l'ardor que m'inspira 
a retre-us homenatge, senyam: qu i us admira 
una docta conversa té por d'haver malmès. 

F J LAIVJJNTA: 

Senyor , quan se: sap grec, no es pot malmeLre res. 
TlUL·LTH(): 

J\ més, fa meravelles, tant en \'ers com en prosa . 
'L1 l vegada ens podria recitar alguna cosa. 

VÀDIUS: 

Un vic i dels autors, en llurs creacions , 
és t iranitzar amb elles les conversacions; 
ser als ptdaus, ,1 la con, al carrer i als convits, 
de versos carregosos lectors en tossud í ts. 
Per a mi, no hi h,1 res pitjor, si em permeteu. 

que un au tor que rnend.iqui l'encens pcrtor arreu, 
que, de:! primer arribat robant l'a tenció, 
sovin t en fac i un màrtir, sense compassió . 
No se m'ha vist mai caure en ta l procediment, 
i d'un grec en això 3egueixo cl sen t imenc, 

que per un <logma explícit als savis va ve l,w 

que e ls seus textos llegissin , .na aquí, ara all à. 
Porco uns versets d 'amor, escrits ,imb molta (e, 

dels quals m' agraciada tenir el vostre p,1rer. 
TJU L'LI RÒ: 

En t> I vers que escriviu, J;.t belles,1 s'hi mo!\rrn . 
VJ\DJUS: 

l.es G ràcies i Venus imperen en el voscrc. 
TRJL·LlHÓ: 

Teniu uns gus airosos, j sabeu tri ar cl moc. 
V.~D IUS: 

En vós, l' «ethos» i el «pathos» hi són prcsenLs penol . 
T llTL· LI RÓ: 

La vostra p loma ha escri t èglogues i un idil·li 
que en bell est il superen Teòcrit i Virgi li. 
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vA01us: 
Les vos tres odes tenen un aire tan galant 

que ni el mateix IIoraci ha estat més elegant. 
1ï UL· LTRÓ; 

No hi ha res que enamori corn les vostres cançons. 
V ADIUS; 

Componeu uns sonets acabats i rodons. 
TR I L· T.IHÓ; 

Els vostres epigrames, senyor, són geni,1ls. 
VÀD TUS: 

No he vist enlloc l'enginy dels vostres madriga ls. 
'l'RI L·LmÓ: 

De sempre, en les balades heu estat admirable. 
VÀD JUS: 

Improvisant, teniu un no sé què ador,1ble. 
TR I L· LIRÓ: 

Si França conegués de debò cl que valeu ... 
VÀDIUS: 

Sí el segle apreciés del vostre enginy el preu .. 
TRIL·LIRÓ: 

en carrossé:l daurnda pel carrer se us veuria. 
VÀDIUS: 

estàtues, el püblic, fervent, us alçaria. 
(11 TtUL·LJRÓ: ) 

Hem! É s un,1 balada, i prego que clar i net 
se'm digui .. 

TRIL·LrnÓ: Coneixeu aquell peti t sonet 
sobre una m,1la febre que afecta un,l princesa? 

VÀDIUS: 

Ahir me'l van llegir: V ;J ser a c.1 Ja marquesa. 
TRJL· l.TRÓ: 

En coneixeu l' ,1uror:> 
v À o IU s : N o, però té poc pes: 

no crec ser dur sí Jjc que el sonet no val res. 
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TIUL·URÓ: 

Molta gent, tan mateix , l'ha trobar admirable ... 
v,\ orus: 

C os;1 que no impedeix que s1gul derest,Ü,lc, 
i si l'heu conegur, orinareu com jo. 

TH IL· LJRÓ : 

No estic d'acord amb vós. /\ mi, em sembl.1 moll bo, 

i conec pocs poemes escrits amb tal Lalent. 
vA orus: 

No plagui ,1! cel que en fací mai cap de tan dolentl 
TRfL·LIR Ó : 

Doncs jo sostinc que mai no s'ha escrit res millor, 
i la raó rnbdal és que jo en sóc !'autor. 

\11\DTllS: 

Vós? 

THI L·LTHÓ: _lo1 

\/AD IU S : Doncs no sé p,1s com va anar la lectura .. 
T HTI.·I.fllÓ : 

No haver-vos agradat m'és trista d esventura. 

VÀ DIUS: 

Potser, quan l'escoltava, el so no era prou nel, 

o el lector, lai vegada, va destrossar el sone[. 
Però deixem-ho córrer, veiem la b,1lada. 

T HI L· URÓ: 

La balada, jo entenc que és una cosa fada, 

i ja no es tà de moda: ré un regust d' an tigor. 
VÀ DIU S: 

Tot i amb això, té encara més d' un adminidor. 
T RJ L·LIRÓ: 

La qual cosa no em pnva de dir que no m 'atrau. 

VÀD I US: 

No la (,1 més d olenta el fet que prou no us pl.iu. 
T RIL·Ul~Ó: 

Per ,11s pedants encara (é més d\m atractiu. 
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V/l.DIUS: 

I tanmateix, veiem que vós la defugiu? 
TRIL· Lrn Ó: 

Les vostres gualitacs com un neci em doneu. 
\'ÀDIUS: 

il. mb molta imper tinència, les vostres m'atorgueu. 
TH IL· LIH O: 

Fugi._, , escr ipLorot, einpastiíapaper1 

v,\nws: 

Fugiu vós, poeLastre, rimaire de carrer1 

T RIL·LlR Ó: 

Fuig, merc,1der d'escrits, µ lagiari impudent! 
VÀDIUS: 

Fuig, pagerol\ 
FILAiVllNTA: Senvors1 Sabeu què esteu dien t) 
T HIL·LtllO: 

Vés ,\ res Lituir cl penós llatrocini 
que has fet a grecs. llatins i a cot el que es declini ! 

V1\DIUS: 

Vés <' fer que t'absolguí el Parnàs, i que ho faci 
d'haver amb els Leus ve rsats esguerrat tot l·loraci1 

T l~ l L · U R Ó: 

Recorda't del teu IJibre, i del seu poc ressò. 
VÀDlUS: 

Tu, d'haver arruïnat l'ecliLor de més to1 

T l~ JL· LIRÓ: 

El meu prestigi és sòlid, i l'embrutes en va. 
VÀO I US'. 

A l'autor de les Sàtires em puc encomanar. 
TRlL·LrnÓ: 

Jo també m'hi encomano. 
v A DIUS: 'finc el gra r ~entiment 

de veure-m'hi tractar més bonornblcment: 
em clava de passada només el seu fibló 
entre d'altres auLors, que so rn gernació 
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a la Cort . Però a ru, no el deixa mai en pau, 
i els seus dard s el perforen cada cop que li plau . 

'J' IUL· L J RÓ: 

És per a1xo que h i tinc un rang més honorable: 
et col·loca amb la púrria, ta lmen t un miserable; 
sap que amb un cop en té prou per aclaparar-re, 
i no es vo l d ignar a fer-te l'honor de rematar-te. 
A mi, m'ataca a par t, com a un noble adversari 
envers qui to l l'esforç li sembla necessari, 
i els u ets que cont ra mi perlol arreu dispara 

demoslren que no creu poder-me vèncer encara. 
V,\ OIUS: 

Veuràs l,1 meva ploma, com en po t ser, de des tra 1 

T H l L· l. Til Ó : 

l la meva s,1brà fer- te veure el teu mestre 1 

VÀDlU S : 

Er desafio en ve rs, prosa, grec llatí! 
TRJ L· LI RÓ: 

Molt bé 1 Doncs ens veurem Ics cares lluny d 'aqu í. 

E SCENA QUA RT A 

T1m.-1.mó, fIL J\l'vH NT A, A llMANDA, BELISA, ENJU

QUET/\. 

TIU L·L m Ó: 

No em censureu,. $Cnvo ra, si molt m'he acalorat: 
el vostre bon judici només he defensa t 
sobre. el sonet q ue Vàdíus ha gosat atacar. 

FT I. AM I NT/',: 

A ca lmar el vos tre hu mor ara em vull aplic,1r: 
parle111 d 'un al tre tema . Veniu aquí , Enriqueta. 
Des de:: fa molt de temps el meu cor s ' inquieta 
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pel let que gens d'enginy en vós no es la sentir; 

però tinc la manera cie fer-vos -en venir. 
EN RIQUETA: 

Tenir cura de mi per aquest lec no cül. 
No tinc cap in terè$ a se r espiritual; 
m'agrada viure a gust, i tot allò que es cliu 
a les voslres converses, amb mi gens no s'adiu , 
i és una ambició que a mi ni em va ni em ve. 
Si sóc beneita, mare, ,1 mi ja m'escà bé: 
m'es timo més usar un llenguatge corrent 
que no pas turmemar-me per parlar bri llancment. 

F'JLJ\MTNTA: 

Sí, però em contraria veure-us així: no vull 
que de la mcv,1 sang pugueu minvar l'orgull. 
La bellesa del rostre és un feble ornament, 
una flor cscadussern, l'escl<1t d'un breu moment, 
que només amb la pell es pot relacionar : 

és la de l'esperit, la que cal conrear. 
Molt de temps he cercat la forma de donar-vos 
la be llesa que els anys no hauran d'aàava lar-vos, 
d 'incubu-vos l'.1mm per la filosofia 
i el plaer de saber més coses cada dia . 
A la fi, el pensament pel que m'he decidit 
ha estat de vincul,1r-vos a un brillanl erudit. 
L'home és aquest senyor, i des d'ar;1 us commino 
a veure'l com l'espòs que per a vós destino. 

EN RIQUETA: 

Per H mi, mare? 
F!L AMJNTJ\: És c.lar1 Deixeu el Lo postís' 
IJ E LlSA, a T1uu.mó: 

Us he entès: amb els ulls em demaneu permís 
per poder Uig,u a una altra un cor que posseeixo. 
Doncs va bé, sí, m'hi avinc. A Enriqueta us cedeixo: 
és un enllaç que us deixa més que ben instal·lat. 
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T R TL·L rn Ó, a ENRIQUETA: 

No sé què us he de dir: estic tan Lrasbalsat, 

que c l venturós en llaç \lm b què veig qu e m'honoricl 

la vostra .. 
ENRIQUETA:/\ poc a poc! Encara no n'és l'hora. 

No vulgueu córrer tant . 
FTLAMINTA : Això és una resposta? 

No sabeu que, si vull, ben poc esforç em cost,1 ... 
Prou 1 Ja entrarà en raó. Anem, deixem-la fer. 

ESCENA CI NQUENA 

ENRIQUETA, A tUvl ANü /\, 

ARMANDA: 

La cura de la mare us ho ha posat molt bé; 
no ¡:>odia tr iar-vos més il·lustre marir. 

ENRIQUETA: 

Si la tria és tan bona, com no l'heu escollit' 
A llMANDA: 

És a vós, i no a mi, q ue la mà n'han donat. 
ENH!QUE'J'J\: 

Us el cedeixo tot, germana, de bon grat. 

A RM1\ N DA: 

Si jo fos defensora com vós del casament, 

l'oferta acceptaria sense cap mirament. 
ENRIQUETA: 

Si t ingués, com teniu, tanc d 'amor pels pedants, 
trobaria el par tit dels més interessants. 

ARMANDA: 

Tot i tenir uns gustos tan discrepants, germana, 
sempre e ns cal obeir les ordres del que mana; 
la mare damun t nostre té un poder decisiu . 

Pretendre resistir-se a allò que e lla prescriu ... 

80 



ESCENA SISENA 

CRIS.\L , AmsT. CuTANDRE, ENXlQUETA, ARMANlJA . 

CR(SAL, a ENRIQUETA, tot 1Jresen.!ant- 1í C:.nAJ\'DRE: 

Fi!Ja meva, ja he pres Llna decisió · 
fora eJ guant . Encaixeu la mà d'aquest seny0r . 

Des d'ara, amb LO C el cor l'heu de considerar 
com l'espòs que us convé, í que jo us vull dunar . 

ARM A N l) A· 

D'nquest, germana mev a, no en tindreu res a dir. 
ENlllQUETA · 

Germana, e1s nostres pares semp1·e ens cal obeir; 
el pare damunt nclstre té un poder decisiu. 

ARMANDA: 

Cal obeir també la mare, i el que diu. 
C llISAL' 

QL1è haig d'entendre? 
ARMANDA: No res: només que em diu el cor 

que aguí la mare i vós no estareu pas d'acord, 
i que un altre marit ... 

CRIS AL: Silenci, gata maula l 
Aneu-vos-en amb ella, conteu-li alguna faula, 
i no us fiqueu per res en el que he disposat. 
Expliqueu-li com penso: i cap més disbarat' 
Que ;w gosi venir a escalfar-me l'orella. 

Aneu, de pressa1 

A IUST: Bé! B o feu de meravella! 

CLJTANDRE: 

Quína joia! Quin goig! Enriqueta, sóc vos tre! 
CRISAL: 

Agafeu-li la mà. Va 1 Passeu davant nostre 1 

(A ARIST:) 
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t\neu amb ells, germà. /Vli reu, qu in,, d o lcesa 1 

El cot· l Ol se'm commou dava·n t l ,rni.1 ttndres,1. 
Sen to qnc recupero els meus antics vigors, 

i em torno a reco rda r d els meus joves ,111)01·~ 1 
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ACTE QUART 

ESCENA PRIMERA 

¡\,, iVI1\Nl)A, FtLAJ\'IIN'l'1\. 

AHM,iNDA: 

Sí, res en c,1p moment no l'ha fe t v,1eil·lar, 
i de ser obedient sïrn arrib.H a vant,1r. 
El seu cor, per IJiurar-se , ,l penes s'ha donat 
el Lcmps d'ass .. 1benlar-se del que li em clicLat; 
no scmb!av,1 segnir la volLn1LàL del pare , 

sinci desafiar les ordres d'un;1 mare. 
l•f l . Ai\H NTA: 

Ja li sabré rnosLrar la lle i de qu i dels dos 

als d rels de la raó sotmetrà els seus ,udors, 
i qu i governarà -pare o mare- l,¡ dèria: 
l'esperit o bé el cos; l,1 for ma o la matèria. 

A HMANDA: 

C:,1lia, si més no, haver-vos avisat, 
i Lrob o que Clit ,1ndre h,1 estat ben insensat 
pensan t que a esquena vos tra seria el vosr re gendre . 

l ' ILi\MlNTA: 

No ha aconsegu it enc,ir.1 allò que creu pretendre. 
l\il'agrnd,1va de veure' l de vós enamorat, 
però el seu procedir sempre m'ha disgusrat: 
sap fins a quin ex trem m'agrad,1 l'escriptura, 
i mai no m'ha pregat que li fes rnp lectura. 
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ESCENA.SEGONA 

CtlT,\NDR1::, i\n:vTANDA, F11.AJVl'lNTA . 

C u TANDHl• entr({ sill'nciosameí1L, i evitant ser vist. 

1\ H. M ,'\ t\: D A : 

Jo no Lolcrari;1, si al lloc vostre em t robés, 
que l'espòs d'Enrique ta un dia esdevingués, 
i cm foria grnn ton qui ti ngués Li pens,H.l.i 
que parlo d ' aquest tem,1 de Corma interessada. 
i que cl rebuig covard que s'ha vist que m'ha fet 
cm dc ix;i al fons cie! cor ,1lgun despit secret. 
En aquests da! tabai:--:os !'~mima s'enforteix, 
i la filosofia J'ajud,1 i l'ennobleix; 
cl seu supon ens fa ,1 Lot poder fer front. 

Però que us u·Jct i així és mol t més que un afront. 
L'honor us d icta , mare, que l'heu de rebutjar; 
per dir-ho tot , és home que no us pot agradar: 
jo rnJi no li va ig veure, conversant del que fos, 
que mosné~ n1 un,1 engruna d 'estima cap a vós. 

l ' J J.A M l ~/'fA: 

X irnp iet 1 

Al{J\-HNO,\ : I si de vós parlar venia ,1! c.-ls, 
a l'hora de lloar-vos, er,1 Írtd com el glaç. 

Fl L A i\,JINT;\: 

Insolent' 
AR!\rlANDA: Vinc vegades, com d 'un autor novell 

li he llegit versos vostres. on res no h,1 trobat bell. 
FlLAM TNTA: 

Descarat' 
/\ l{ M A N D A : Sobre això, manteníem conteses, 

i no m imagineu qu ines insens,1teses .. 
CLIT 1\NDRF.: 

/\ poc a poc, si us plau' T ingueu més caritàl, 
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sc1wora, i si més no, un xic d'honestedat 
Quin tort us ht causat? Com i quan u~ he- ofès 
perquè així cm bescan teu? Si jo no us he fet res 1 

Pe.r què a destruir-me demostreu tan t d 'a fany 
i em voleu prcsent,1r com odiós i eslranv) 

Digueu-me d'on us ,•e ral furor venjatiu . 
(/l fiLMVrTNTA:) 

Vós en sere u, senyora, un jutge cquilaliu . 
A H MANDA: 

Si tingué~ el furor de què em veig acusada , 
penso que h i estaria molt ben autori rzada. 
En seríeu molt d igne, perquè e ls primers amors 
estableixen lliga ms Lan sagrats sobre els cors 
que val més la ruïna, i !~1 vicia llevar-se, 
abans que a un a!Lre ioe consent ir subjuga r-se. 
J\ rnnviar d\rn1or cap honor no és igual, 
i tor cor in iidcl és un monscrc , en Moral. 

C LI ·r A N D H. l::: : 

Cons idereu, senyora, un,l infidelitat 
el que em va obligaï a fer la vostni vanitat) 
Només vaig obeir lleis per el la imposades, 
i si ,1íxò són ofrnscs, 110 m'han de ser imputades. 
Sí, els vostres c1;c,1 nts vnn s.iber possei r 
el rncll cor, i dos anys em vau fer consumir. 
No hi havia servei, deure !1Í sacrifi ci 
a què no m'apliqués, en vostre beneiicí. 
Però tot e l meu zel mai no v,1 ser efecc íu: 
en to l éreu conLrària al meu desig més viu; 
fins que el que refusàveu, a una altra ho v,1 ig bri ndar. 
Senyorn, d 'aquest fer , qui dels dos rnl culpar? 
Si el meu cor es desvia de vós, no l' hi empenyeu? 
Sóc jo que us abandono, o vós que m 'expulseu? 

AHM AN D A : 

Penseu, senyor, que és un desig contrari,lr 
vo ler imentar arrencar-l i el que té de vu.lg,u, 
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mirant de redu ir- lo a la s.imple pures,1 

on del perfeCLe a1;nor rau Lola la belles,1? 
No sabr.ícu per mi mantenir cl pcnsamem 
de l comerç dels semits deslliur,H ple nament, 

i no sabeu copsar Lol l'atractiu que té 
la unió de dos cors, o n cl cos no intervé) 

No més heu d' eslin1;1r de forma b,1rroera 

d e ixant que la matèria n'imposi la manera, 

i , per nodrir la flama que en vós es produci x, 

us fa fa lca e l casori, i lot d gue hi segueix? 

Quin amor més estrany 1 l els espe rits c0111 cal, 

que lluny són de cremar-se en foc ran terrenali 
En tots els seus ardors no hi juguen els sentits, 
i el seu bell foc rt'cerca només uns cors unies ; 
Li resta, l\1bandon,1: no enrra en el seu :rnhel, 

i és un Coc net i pur, tan pur corn el del eci. 

Els sospi rs scín honestos quan per ell són moguts, 
i no e ls morivcn mai desigs foscos i bruts. 
Res d' imp1.1r no es barreja ,,] fi que cl foc proposa: 

per estimar, s'es tima , no pas per altra cos}1. 

Només en l'esperit aquest foc té infl uènci,1, 
í. Lot i lenir un cos, no en ten im consciència. 

C LïfANDRC: 

Se!1yora, per dissort , es tic persuadit 
que, mal us pesi, el cos l inc a l'ànima unit; 
no m'és tan prescind ible que el pugui deixar a part; 

de tals divisions, n'he ignorat sempre l'aJt; 
e l cel cm va imhuir d 'una filosolia 
on l'ànima i el cos van sempre en comµanyia . 
No hi ha res més bonic , corn vós mateixa heu dit, 
q ue els desigs depurats quté' ,1feclen l'esperit, 
Ics unions de co rs, i Ics tendres pensades 
del comerç dels sentits clarament separncles. 
¡\quest amor, però, és massa refinat 
per al meu gusl. .. groller , com l'heu qua lificat. 
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J\mb rot cl meu ¡o estimo, i l'amor que sc'm dón,1 
us confesso que e[ vull ,1 torn Iu perso n,,. 

No crec que voler això suposí grans turments, 
i no penso ler un tart al!- vostres sentiments 
si consrnto que' el món segueix el meu sistema: 
c;isar-se es tà de mocL1 , i sense c,1p problema 
passa per ser un lligam prou dolç, prou honornblc, 
perquè jo el desi tgé~. quan m'éreu ,1doral>le; 
i no m' í magí n;i v,1 q uc saber-vos pretesa 
us hagués donar lloc ,1 semir-vos ofesa. 

;\ li j\ l ,\ N l) A : 

Doncs bé, scnvor, donc5 bé: ja que no m'escolteu , 
i que els vostres bruta ls sentimencs defenseu; 
j::1 que, per redu ir-vos a l,1 lidel it.ar, 
us L1 fol ta un lligam ret de carn,il ital, 
si In mare s'hi avé, sigui' El meu esperi t 
corJsemir?1, per vós, al que m'heu ex igit. 

CL lTA N D RE : 

És rn,1ssa tard, senyora: n'hi h,1 u11,1 al tra, al voscre lloc, 
i seria un infame, dcsvianc el meu foc, 
rnalrrnc tant un asil , un temple de dolcesa 
o n em vaig resguard,ir de la vostra cll t ives,1. 

l·l LJ\Jvll N T ;\ : 

Però a veu1·c, senyor1 I amb mi, gue no hi complcu 
q uan aquest alt re en llaç, feliç. us prometeu? 
I en la vostra c¡u imera, encara no ho heu visl , 
que tinc pèl' ,1 Enrique ta nn altre espòs previst? 

CI..I T ANDHE: 

O h, senyor,1, us ho prego, mireu bé qui trieu; 
a sernblan l ignomín ia, si us pl,1u, no m'exposeu; 
no vu lgueu reduir-me al destí colp idor 

de fe r de mi el rival del scn\'or Tril·li ró. 
L 'amor del bell enginv , gue en vós m'és Lan contrnri, 
no podia oposar-me un menys noble advers,1ri. 
;'\l' h i ha d 'altres - i són molts- pel que t,1 a l'esperi t. 
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a qui el mal gust del segle dóna un lloc distingit; 

però no a Trii-liró: a ningú no ensarrona, 

i tothom ret justícia als productes que ens dóna. 

Fora d'aquesta casa, tothom sap el que val, 
i més d'una vegada m'heu fe t sent ir malalt 

en veure-us alabar versos per ell servits, 
dels guals renegaríeu si els haguéssiu escrits. 

FILAMIN TA: 

Si és tan divers del nostre el jud ici que en feu, 
és que li sabem veure coses que no veieu. 

ESCENA TERCERA 

T1uu.mó, ARMANDA, FILAMINTA, CuTJ\NDRE. 

T IUL ·LIHÓ: 

Us vinc a anunciar una nova increïble. 

Ens hem salvat, dormint, d'un catac lisme horrible: 
un corneta, senyora, a frec nostre ha passa[, 

el nostre terbolí pel mig ha t ravessat, 
i, si en el seu camí hagués trobat la Terra, 
n' hauria (et bocins, com qui trenca una gerra. 

FILJ\MINTA: 

Deixem aquest discurs per a un altre moment: 
el senyor no sabria trobar-hi al·licient; 

h a fet professió d'estimar la ignor ància; 
li (a oc.liar el saber, aquesta militància. 

CLITANDRE: 

Aquesta veritat vol un aclariment. 

M'explicaré, senyora: odio solament 
l 'enginy i la ciència quan espatllen persones, 
i són coses que en si són boniques i bones. 

Però preferiria ser titllat d'ignorant 
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que no pas fer-me el savi tal com alguns ho fan . 
T R IL · LI RÓ: 

Jo tinc per impossib le - n i si algü s' ho proposa

que en cap cas la ciènci,1 esguerri alguna cosa. 
CLITANDU E : 

Doncs jo t inc sen liment, en el que es di u i es fa, 
que grans rucs la ciència pot molr bé generar. 

T RlL·LJRÓ : 

La paradoxa és Íorta . 
C LIT AND R E: I , sense ser gaire hàbil, 

presenrnr-vos-en proves, penso, em seria {àcil. 

Si les raon.s mancaven, ben segur que, en tot cas, 
e ls exemples [ arnosos no cm mancar ien pas. 

TRlL·LIRÓ: 

En podríeu citar q ue no són concloents. 
C LIT ANDRE: 

No em caldria anar lluny per ícr-vos-els paten ts. 
TRIL·LI RÓ: 

He de dir que no en ve ig, d 'exemples tan famosos. 
C LIT ANDR E : 

Doncs jo en t inc tan a prop, que quasi els veig borrosos. 
TRIL· LIRÓ:. 

Fins ara, jo em pensava que els feia la ignorància, 
els rucs, no la ciènc ia, però la circumstància ... 

C LJT AN D RE. : 

Doncs anàveu erral, 1 JO us puc ser garant 
que un savi ruc és ruc, més que un ruc ignorant. 

TllIL·LIR Ó: 

En això us contradiuen els sen timents anònims, 
perquè ignora n t l ruc són dos termes sinònims. 

CLITANDR E : 

Sí a l'ús de les paraules us a11eu ngafon t, 
hi ha més similitud entre ruc i pedant. 

TRIL·LIRÓ: 

La ruqueria, en l'un, s'hi deixa veure pura . 
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C L l T ,\ \/ ll It l". : 

T l'estudi, en l'alcrc. ajuda L1 narnrn. 
TR IL"LIR(): 

El saber, en cii m~te1x. té un mèrit cminenl. 

C. l J T J\ N D H r: : 

El sabcï, en 1111 lat:--.:enck esdevé irnpcrrincnt. 
T !l l l .- LJ IUJ . 

Per ,1 vós la ignorànc i,, deu tenir moll cl'cnurnt, 

perquè ,Hnb L¡111L,1 lermesa l'estigueu defensant. 
C l. l'J'/\Ni>HF· 

S i per a 1111 té encams poderosos, que e1n te111µ1en. 
é~ d'ençà que ;, Is in~u~ u lls cens SH\"I~ es presenten. 

T R l L· l 11, ('¡: 

J\c¡ ucsts certs s¡1,·is poden -hi voldreu co11ven1r
v,1lcr com cct ts scn,·ors, gue rn,iss,1 es L1n sentir. 

( l.l L\ N l) H l: : 

És cert, 5j ens a tenim al que cerl,; s,rvis pensen, 

¡1erò hi ha ce, es ~em·or, que el con ti ari clcfc:nscn. 

l'JJ.A /\.JIN 'f A: 

Em sembla, senyor 1]1(•11 . .. 

C:Ll 'l'A ND JU:: Us ho prego, e;1lleu . 
El se11\'or ja és prou fort .,ense que l'ajudeu : 
ja en tinc prou, de com batre rnn rude conLrinc~int, 
i si J'ell c:m defenso. ho foig tol reculant. 

,\ H lVl ¡\ i\ D , \ : 

Però l'.1gror olensiva. dcstrnmcnt esgrimida, 
,1rnb què .. 

CUL\ND lll:'. : Un al tre ajut, deixo 1::i p,1rtida . 
¡: J l_ :\ M l N 'l' A : 

Di~cut int, es tolera t,1! tip1ts de cornbat, 
si ,1lacm Ja pci son,1 es deixa de cosL,1 l. 

CLlï',\Nlllll.: 

Déu meul El que s' ha dit 110 té res que l'ofengui: 

en burles, si és francès, é» normal que hi entengui, 
i dard$ més \'e l inosm que el~ mc:us l'ha n cri,clLH 
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sense q uc cl seu honor se n sentís afectat . 
T lUL·L rnÓ: 

1 le de dir que el scnvor no em causa cap sorpres,1 

defcnsi1nt la ignorànci,1 en la noslrn contesa. 
Si sabem q ue Íreqi_"1enlc1 b con, està tot dit. 

L,1 cort, com és sabut, no abona l'esperit; 
recolza la ignorànc ia de Íorm,1 interessada. 
1 és per LHl cortesi1 que l'hem vist ddcns,1d,1. 

C LJ TAN DRF.: 

Veig que ,1 l,1 pobra corl teniu ,HHipat"ia: 

ja en té prou, dé dissort, veient que cada di,, 
belb esperics com vós declameu contra e lla, 
que dels vostres cli sguscos li presen teu querella. 
i gue, pel seu mal gust volent-li obrir procés, 

li i111puLeu cis fracassos, com si elb els provoqués. 
Pcnnctcu-rne, senyor Tril·l irò, sense irn, 
que 11s digu i, amh el respecte que el vo~tre nom 

[m'ínspirn, 

que faríeu rnol L bé, Lola la gent com vós, 
si Je L, cor! parlàveu en to més agradós; 
que, si bé us ho mireu, no hi h,1 L,1ma ignorància 
com vosalrre~ , senyors. dieu amb arrogància ; 
que, de semir comt'1, us en podria vendre; 
que sap form;n· el bon gusl, que de to¡ pot entendre, 
que l'esc il cortesà té més categoria 
que tol l'obscm saber de b pedanLeri;J. 

THIL· LI RÓ: 

Del seu bon gust, senyor, l'efec te és evident. 
( LlT1\N DHE: 

En guè veieu. senyor, q ue cl tingui t,111 dolen t) 
T R J L · Ll li Ó : 

El que veig, senyor meu, és, pel qui:'" fo .1 cièncie:., 
guc fü1sius i Baldus, dues grans eminències, 
cie gu i els mèrits arreu han obtingu t honors, 
de l;:i cort no han rebut interès ni fovors . 



CU T AND ){ E: 

Ja veig la vos Lra pena, i corr., mode~tament, 
no us poseu al coslat de gent can eminent. 
Digueu-me - jo La mpoc entre ells no us inclouré
tals senyors, a l'EsLaL, si han causat m,1i cap bé . 
Els seus escrits li han fet un servei amb prou f ustn 
per acusar 1a corr d 'horriblemenL injL1srn, 

i per queixar-se arreu CJLle en tan il·lus[res noms 
s'oblid i d 'aboc,1r cl favo r dels seus clons? 
E l seu saber , per França creieu d'u tilitat ? 
Què n'ha de fe r, (¡¡ cort, d'allò que han publica L? 
Els sembla, als tres babaus , en ll ur petit cervell , 
pe r haver estat impresos i relligats en pell, 
que de l'Estat ja són tres importants persones; 
que poden decidir del destí de corones; 
que, a la menor notícia de llurs produccions, 
han de veure que els plouen al dnmunt pensions; 
que en ells tol l'univers té la visca posacL1; 
que tenen en to l lloc glòria assegurada; 
que són de b ciència increïbles cervells 
per saber allò quc han dir uns a.llres abans que ells, 
per haver ÍCL Lrenu1 anys trebnllar ulls i orelles, 
¡Jcr haver <ledicat deu o dotze mil vetlles 
a ben empapussar-se de grec i de llací, 
carregant-se la mene del tenebrós botí 
de Lot el que d'inútil a un ll ibre pot trobar-se; 
són gen t que del que sahen semblen embriagar-se, 
docats, per únic mèrit, d ' un xerrar inoporLLÍ , 
inhàbil s per a tol, bu its de senti t comü, 
tan ridículs en tol, tan plens d ' ímperLinència 
que fan reprov,1r a molts l' enginy i la ciència. 

FTLA MIN T :\; 

Us acaloreu molt, i aquest abrandament 
de la natura en vós indica cJ moviment. 
És e l nom cie rival el que tant us exc1ca ... 
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ESCENA QUARTA 

JuuÀ, TnTT:r.rnó, Fn.AMINTA, C uTANDlff., ARlvJi\l\'"DA . 

JU UJ\ : 

El savi de guí abans heu rebuL la visita 
í de quí tinc l'honor de veure'm el criat, 
que llegiu aquesls mots, senyora. m'ha pregat. 

F J L.•\l'v11NTA: 

Per importam que sigui això que haig de llegir. 
sàpigues , amic meu,. gue no és bon procedir 
venir d 'aquesta guisa a interrompre un discurs 
i que a la genl de casa et cal te nir recurs 
per ta.l d'introduir-te com criaL que sap viure. 

J U T.li\: 

En prenc nota, senyora: to l d'u na m 'ho he d 'escriure. 
Pl L AMTNTA, llegint: 

«Tril·liró s'ha vantat , senyora, que es c,1sari a amb la 
vostra filla. Us previnc que la seva filosofia no recerca 
altra cosa que Ics vostres riqueses, i que fa reu bé si no 
concloeu aquesL casament abans d'haver vist e.l poema 
que componc contra c!J. Menl re espereu aquesta pimu
ra , on tinc b intenció r.le perfilar-vos-el amb Lots els seus 

colo rs , us envio Horaci, Virgíl í, Tcxcnc i i Catul, on tro
bareu anotats al marge tots els moments que n'ha plagiaL» 
(Prosseguint :) 

Veig, en el rnsamc.nl que tancar m'he promès, 
un mèrit atacat per enemics de pes; 
i davant d'aquest fet, la meva ment planeja 
de fer una acció que confongu.i l'enveja, 
que li faci scnti i- que tot l' esforç que fa 
accelerà l'efecte d 'allò que vol trencar. 
Al teu arno el qLte dic has d'anar a referir, 
i digues-li , per ta l de fer-li deduir 
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c-1 grMJ cas que ¡n foig dels seug nobles con~ell:,, 

1 com crec nec1:·ssar i de gu iar -me per el ls. 
que ,,quest vespre: mateix e:, farà el cas,1mcnt. 

Vós, senyor , com a bon arnie, nacurn.lmem, 
hi podreu assis tir, ve ure corn és signaL 
cl con u,ictc. Sereu el nostre convid,1t . 
Ocupcu-,·os, ,\rn~anch. de for a,·isar cl n0L,1ri, 
i la vostn1 germana ,,Jven iu. Que es prep,ni. 

/l il ,'Vl ,\ l',; l.l 1\ . 

D'.1dvertir ma gcrrn,1na no t inc necessi hu ; 
..:l sc:nvor en t indr :1 cura: com un esperitat 
correrà a :1nunci,1r-l i la nov,1 , ple de zel , 
dis¡ios,1nt Emiquct,1 é1 mostrar-se-us rebel. 

J' Tí.i\!\·l ! Nï'A : 

,l,1 \'eurcm, sohre ell,i , qui més poder timlri1, 
i ~i els deures de fill a no li ~é fer ac,1tar. 

(Se'" ua .J 
A J{ M i\ N D i\ : 

Lamento molt , senyo;-, que del vostre projec te 
els leb a què ,1s~istim impedeixi n l'efecte. 

< : J. f T 1\ N D l{ L 

E m poso a rrebalb·, i sense cap demor,1, 
pe rquè aquesta reum\-·¡¡ no us quedi al cor , se nyora. 

A H J\,J A N D i\ : 

Tinc por què el vo.,; tre esforç no es vegi compensat. 
C l l ·r ,\ N l) R 1.ó: 

Potsèt· <.>l vosL1 e temo r no es ve11ri1 coniirmat. 
,\ l{ i\1 A ~ l.l ,\ : 

Us ho desi t jo així. 
C:l.l T AN D lu·: N 'e~ ti.c ben con vençut , 

corn ~é t;1mbé que puc comptar am b cl vosu-e ajut. 
A l{ !\·1 J\ N ll ;\ : 

Sí. u~ ptnso servJr amb Lot cl meu talent. 
<: l.l T ,\ N l) li L·. : 

Ti11cl rcu , per u1l :,ervei, cl meu agrnïment. 
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ESCENA C I NQUENA 

C LI l' ,\ •'l J) H l . · 

Sense e[ vosr1 e suport, senyor, es tic acabat: 
la vosl r;1 cspos,1 em nega cl que uu1 L hl: ,rnhcLir, 
i cl seu cnr pre\'ingut vol Tril-liró per gendre. 

CH I SAT. : 

Peró, q11i na cabòrí a1 M.ai no Li podré emendrc 1 

Per què d iantre vol el senvm Trii-liró? 
_.\ lU~T : 

És pl:'l-CJUè <lcl ll,1LÍ e- l sap rn nc ixedor . 
i més que cl seu rÍ\' ,1i el crèu convenicnr. 

CLIT ;\ ND l~l ·. · 

Vol celebrar :iquesl ve.~pre rn,uci:-; e:! casament. 
C 1n S,\ L: 

J\.quesl vespre? 

e L 1 TAN o R è: : ,\quest vespre! 
c 1<r ,;; ,u_ : 1\<.j u es1 vcsprc1 Doncs 

[bé' 
Pe r pos,¡r- la al seu Jloc , ,tl vespre us c,1saré1 

Cï !T;\NDHJ·· 

Per prqrn r·ar e l contrac te, h,i fet cridat· el not.i ri. 

C H IS I\L: 

Jo l am bé c:l taig vcntr. i q1 1e un altre en prepari. 
CL l T,\ N l) l<F: 

És la vosLrn ge1111,111;1 qui us hc11.1rà d'instruir, 
senvora , de l'enll<!Ç que us volen infligir. 

C H íSA I, : 

T jo, en c i1wi, li ordrno , perqu2· ho he decid it, 
que es disposi u ca~a r-se ,unb un alt re mar it. 

Ja sabïé fe r- los \'cure qui les lleis dicrn rà 
d e cas,l, i si algt'1 111és té cl rcL d gt)Vern,1r. 
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Ara torno, i veureu si em sabré fer comprendre. 
Segui.u-me el pas, germà. Seguiu-me també, gendre . 

ENfUQUC T A, [l A RIST: 

Mireu de mantenir-lo, oncle, J'3quest humor. 
ARlST: 

Faré ús del que calgui per servir el vostre amor . 
Ctl'J':\NDHE: 

Per més suport gue rebi de qui vull ser nebot, 
cl vostre cor, senyora, m' és el més ferm atot . 

lèN!UQUETA: 

Del meu cor en podeu estar més que segur. 
C l.IT ANDR E: 

Em fa feliç se ntir-vos, i amb mi me' l vull endur. 
E N R 1 Q U [:.'f' 1\ : 

J a veieu de qu 111 nus el volen presoner. 
CL!TAND HE: 

Menrre sigu i tol meu, no m' acovardiré. 
E~RlQUET A: 

Jo faré l'irnpossible per salvar els nostres cors, 
i si no puc ser vosrrn malgrat cl meu esforç, 
cercaré, de l convent, la serenor que dóna, 
i que m'impedirà ser de cap més persona. 

Cl.l'fA>IDRE: 

Vulgui el cel preservar-me -imploro cl seu favor
de fer que de vós rebi semblant prova d'amor. 



ACTE CINQUÈ 

E SC E NA PRI ME R A 

ENJUQUF.T A, T1rn.-LmÓ. 

J.~NHTQLIETA: 

És sobre el 1rnnrimoni que la marc ha est,1blert 
que us be volgut parlar, senyor . a cor oberr. 
i he cregut que podria, en la confusió 
que hi ha en aquesta casa , fer-vos entra r en raó. 
Sé molt bé que el meu «sí», que us és tan cobejable, 
us àporta amb el dot un bé considerable; 
però cl d iner, pel qual lanla gent es desv iu, 
per a qui es diu filòsof té un indigne ,ltracli u, 
i el menyspreu de r iqueses que esgrimiu, si no és fa ula, 
no hauríeu de rnoslrar-lo només amb la paraula. 

TRIL·URÓ: 

Pe r això la i'onun a no és el que en vós m'agrada: 
els vostres atractius, l'escbt de la mir;1Ja, 
el posat lan genlil, són els béns, la riquesa 
que atrauen cl meu cor i la meva tendresa; 
només d 'aquests tresors estic cnamornl. 

ENR TQ UETA : 

D'aquest (oc, n'agraeixo la generositat . 
Aquest ,lmor tan noble em podria confondre, 
però ern sap greu de dir-vos que no hi puc correspondre. 
Us tinc en una estim;\ més que considerable, 
però, perc¡uè us estimi, existeix un obst~tcle. 
Un cor, com bé sabeu, no pot pert~1 nycr a dos, 
i del meu, n'és Clitandre l ',11110 totpoderós. 
No ignoro que, cie mèrils com els vostres, no en ré, 
que per triar un espòs no m'hi miro prou bé, 
que pel vostre talent m' hauríeu d 'agradar; 
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sé prou com m'equivoco, i no h o puc evi tar . 
L ' t.'m ic que sobre meu pot el raonament 

és censurar c l meu gust, i el meu encegament. 

TRIL·URÓ: 

El do d' aques m tendra mà que se m'ha promès 

d eslliurarà aquest cor q ue cie Clitandre és p res, 

i amb mil dolços detalls, t inc dret a suposar 

q ue sabré descobrir l'art de (er-rne estimar. 

ENR ! QU E.TA: 

No. Al seu p rnner foc el meu cor és fidel, 

i no l'h,1 d'afec tar e l vostre tendre zel. 

J\mb llib e rta t, a vós aqu í em goso explicar, 

i en e l que dic n o hi ha res que us pugui sobtar. 

Aquest ardor amorós q ue en el cor s'estableix, 

és sabu t q ue no sempre s'adreça a qui e l mereix; 

hi pren part cl caprici , i si ens agrad a algú , 

d e l perquè, és difícil poder-ne escar segur. 

Si !'esti mar el gu iés, senyor, la saviesa, 

tindríeu d meu cor i la meva tendresa; 

però allò que governa l'amor és diferent. 

Respecteu, us ho prego, el mell e ncegament , 

i no vulgueu fer ús d'aques ta violència 

a què per vós sotmete n la meva o bediència. 

Quan s'és h ome de bé, res no es vol f"lgrair 

al que Ja volunLat dels pares fa complir; 

repugna que us im rnoJin 1a person,1 estimada, 

i es vol per mè rits propis saber- la enaniorada . 

Feu que là meva marc no vulgui, per Íavor, 

damunt meu exercir d els seus drets el rigor . 

I cl vostre amor , lleveu -me'l. Porteu a un altre ros tre 

l'homenatge d'un cor ran preuat com el vostre. 

'l' RJL · J rnÓ: 

Aques t cor, què ha de fer , que us pugui acontentar? 

Imposeu-li u nes lle is que pugui executar. 

Que deix.i d'est imar-vos és del tot improbable 

98 



si no deixeu, senyora, de ser tan adorable, 
i d'exposar als meus ulls les dolces ambrosies .. 

EN RIQU E T A; 

Va, senyor, deixeu córrer aguest galimaties. 

Si teniu tantes Iris, i Laïs, i A marants, 
que en tots els vostres versos pinteu amb mil encan ts, 
i a les quals prometeu un ardorós i fort.. 

'T RIL·UR Ó; 

E n parlo amb l'esperÍ L, i no pas amb el cor : 
cl 'elles, me n 'enamoro només com a poeta , 
i estimo de debò l'adorable E nri queta . 

E NRI QUET A: 

Us ho prego, senyor. 
TllIL·URÓ: Si a1xo es fer-vos ofensa, 

us ofendré molt més, i no t indreu defensa. 

La fl ama q ue us declüro, i que us era ignorada, 
us consagra un amor que és d'eterna durada: 
res n o en pol aturar els amables transports . 

Si la vostra bellesa condemna el meu esforç , 
no puc renunciar al suport d'una mare 
que pretén coronar una fla ma t an clara, 

i, per ral d'obtenir felicitat tan gran, 

per tal que sigueu meva, el com no és important. 
ENRIQ UET A: 

Però no us adoneu que és un risc assumir, 
aquesta v iolència sobre un cor exercir; 

q ue no és gaire segur, per dir-ho clarament, 
casar-se amb una no ia con tra el seu sentimen t, 

i que pot ~rribar, en veure-s'hi forçada, 
a un odi periUós per a qu i l' ha esposada) 

TRIL·URÓ: 

D'escoltar aquest discurs, no me' n sen to alterat: 
el savi, en aquests casos, ha d 'estar prepara t. 
Guarit per la raó de les vulgars febleses, 
està molt per damunt de semblants futileses, 
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i es guarda de tenir cap mena de neguit 
pe r di lemes que es troba i que no ha persegu í L 

E:N RI QU E TA : 

En veri tat , senyor, això no m'ho esperav~1, 
i la fi losofia, de debò, no cm pensavn 
que fos tan adm irable, i que instniís Iu men t 
n suportar enrrebancs tan impàvid amen t. 
La fe r mesa de cor que en vós és tan notòr ia 
mereix que se li doni ocasió de glòri ,1 , 
i és dign a de trobar 1a persona adient 
que sàpiga, amh amor, fer-la semp re aparent. 
I com que -per ser franca- no m'hi sé imaginar, 
en el paper de fer-la e n cot moment brillar , 
ho deixo per a una altra, juro no fer-vos nosa, 
i renunc io al bé cie ser la vostra es posa. 

T HlL·LIRÓ : 

1\v i~1t podreu veure que ju rar és temerari: 
~i més no, de moment, ja ha arribat el notari. 

E SCENA SEGONA 

C1usAL CuTAN DRE, M ARTI NA, ENtUQUETA . 

CRISAL: 

J\h, (il la , justa men t ara us venia a veure 1 

Apa, veniu amb mi a complir cl vostre deure 
obeint el que us dicta la voluntat d 'un pare . 
Vu.11 ac;_¡bar amb l'orgull que té la vos tra mare , 
i, per desafiar-la i fer-la rondinar, 
Manina torna a casa, i la torno a llogar. 

f-'. NH !QUE.TA: 

El que vós resolgueu, de ser lloar és dí gnc, 
però us cal co nservar un humor d' aquest s1gne, 
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parc: tingueu fermesa a exjg,r el que voleu; 
que la voslra bondat no us faci perdre peu. 

No afluixeu n.i un insl,\11L és l'única manera 
d'impedir de la mare la paraula darrern. 

CR J SAL: 

Què voleu dir? Potser em preneu per bc1bau) 
L::!\: RIQUET;\: 

Que me'n preservi cl ce]I 

CRlSAL: Sóc un neci? Si us plcrn 1 

ENRIQUETA: 

No ho he pas d it , aíxò! 
CR I SAL Se'm creu potser mcapaç, 

com home raonable, de ser ferm i ten::iç? 
EN IUQUETJ\: 

No, pare. 
CJUSAL: D oncs es troba, tol i l,1 rneva edat, 

que per ser l' amo a casa no t inc auto ritat) 
ENRIQUETA: 

Que síl 
CRISAI.: I d e tan feble, se'm supos., un c,1lçasses 

que de la sev,, dona segueix sempre les passes? 
EN IUQUETA: 

Que no, pare1 

CR I SAL Ja, ja' Doncs què m'heu vo lgut dir ) 
He trobat ben xocant que em parléssiu així. 

l~ N R I Q U E T A : 

No és el que pretenia, sí el meu ro us ha sobtat. 
CR ISAL: 

Vull que en tot se segueixi la meva voluntat. 
EN RI QUETA: 

Mol t bé, pare. ..,-r -= l:---·, 
CRlSA L: I a casa, ningú, llevat de m b ~ ~ ::.;' 

ré dre t a comandar. ( i ~ ,;-' , 
ENR I QUETA : Jo també ho veig així, :;) ~!O"fiC~ ~; 
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C RI SA L: 

De ca¡:, <le la Cam ília el rang em correspon. 
ENRIQUET/\: 

D 'acord. 
C !USAL: l de ma (illa, 10 només en responc. 
ENH !QU E T A: 

És clar 1 

e R l s 1\ L: El cel em dó na plens poders sobre vós. 
ENRIQUETA: 

Qui us ha <lit el contrari? 

CH 1SA1.: l s i algú s'ha confós, 
pel que fa al casament, es veurà que és al pare 
a qui cal o beir, i no pas a la mare. 

EN IU QUETA: 

Aj1 Sí és el que desitjo c.le manera Ccrvent! 
Que us vu lgui n obe.ir demano {micamen t 1 

CR I SAL: 

I de la meva esposa, si l' instint no m'enganya ... 
CLITANDltE: 

J\ ra ve cap aquí, i e l no tari acompanya. 
ClUSAL: 

M'heu de secu ndar tots. 

MARTINA: No patiu: t indré cura 
de donar-vos alè, si la sang se Ll S a tura. 

ESCE NA TERCERA 

FILAMINTA, BEUS/\, ARMANDA, T RIL- LJ RÓ, E L NO· 

TARI, C1USI\L, CLTTANDRE, ENJUQUETJ\, MARTI NA . 

F J L A M l N T 1\ : 

No sabríeu buscar un estil menys salvatge, 
i fer-nos un contracte escrit en bell llenguatge) 
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EL NOTARI: 

El nostre esriJ és bo, i no fóra decent , 

senyora, canviar-hi ni tan sols un accent. 

13[.LJSA: 

Déu meu! Quina descura i quina negligènci,11 

Si més no, en favor. senyor, de la ciènc i,1 , 
v ul gueu , en lloc d 'escuts i de (rnncs, simplement , 

utilitzar, pel dot, el dracma i el talent , 

i el con tracte, datar -lo amb idus i calendes . 

EL NOTA RI : 

Quí? Jo? Si m 'h i avenia, senyora, d e fatxenda 

em veuria titll.H per to ts els meus companys. 

FILAMJNTA: 

Contra aquesta barb3 rie, són inücíls els planys. 

Va, senyor, per escriure agafeu un seient. 
(S'adona de la presència de MARTINA.) 

Però què ve ig? Com gosa ser aquí, aquesta insolent? 

Per quin motiu, si us plau, me l'heu fem tornar:i 
ClUSA L : 

El perquè, de bon grat d'aquí a poc se us di rà, 

però hi ha coses, ara, que volen més fre tura. 

F. L NOTAR I : 

Procedim al contracte . Qui és doncs la fu tura? 

FI LA M I N T A: 

La fil1a que casem és la petita. 
EL NOTA RI: Bé. 

CHISA L : 

Té per nom Enriqueta , i el dot proveir é .. . 

E L NOTA \U: 

Un moment. l el futur? 
FILAMINTA : L ' espòs que JO li dono 

és e l senyor. 

C lUSAL: Qui jo, en pròpia persona, 

vull que en s1gUJ l'espòs, és aquesl. 
E L NO T ARI: Dos marits? 
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És massa, pels costums! 

FIL AMlNTA : No íeu cas d'acudits: 

poseu, senyor, pe r gendre, el nom de Tril·liró . 

CHTSJ\L: 

Vull que sigu i Cli l ,rndre, e.l meu gend re, senyor. 

EL NOT A IU: 

I si t1s poseu d'acord, i ,trnb judici mH<lu r 

busqueu per àl futur un crileri com ú? 

F I LA i\/lINTA: 

Segu iu , seguiu, scnvor, ,1llò que us he Jiclal. 

C lUSAL: 

Feu les coses, senyor , ta l com us h e ordenat. 

EL NOT A R I: 

Digueu-me doncs, d els dos , a q ui e m cal obeir. 
1·11.A iVI IN TA, a C 1u sAL : 

Doncs qu è? Goseu combatre el que vaig decid ir::, 

C:RlSA L: 

No supo rto de veure una filla pre tesa 

pel fe t que en e! seu d ot se' ns vegi l,1 r iquesa. 

F IL AMINTA: 

D e ls vosrres béns, penseu que algú se· n p reocup a? 

Un savi, senyor meu, d\1ltres coses s'ocupa 1 

C:R I SA L; 

Per dir-ho tot , l'espòs que he tri ar és C litandre. 
r7 ILAMINTA: 

Doncs jo, en e l meu designi també penso romandre. 

I Ic criat T ril·liró: est~ tol debatu l. 

C ll T 51\ I.. : 

V aja ! Veig que gastct1 un to molt absolu t ! 

!VIA l{ T I N:\: 

Poc h,1 de ser !a clona qui decid eix, crec jo, 
i que el s homes s'hi ,winguin, no pensem pas que és bo . 

CR JSA L : 

Molt ben d it. 

MARTI ~A: Tanc me fa. s1 e m fumeu al carrer, 
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pe rò no és la gallina, qt11 mana al galliner. 

CRI SA L : 

Sens dubte. 
!VJA HTI N J\ : É s una burla, i ve d'id ees falses 

que a una casa la do n,1 vulgui porta r les calces . 

C l~ J S A J_ : 

Ben cert . 

M A ll TINA: Si ¡o em firé::; m,1riL, us asseguro 

que a casa fórn l'arno; senyora , us ho ben Juro, 
i poc m ' agrad aría que fes cl poc,1-solra. 

Si jo li d iscutís coses alguna vo lta 
en un lo rn ,1ssa fort , (robaria de drer 
que m'abaixés els fums d onant-me un bon bolet . 

C: IU S A L: 

A ixò és parla r com cal. 

M A R n ~ A: El senyor fo molt bé, 
volen t per a E n riquern l'espòs que li convé. 

C HT SA L : 

Sí. 
lV!A HTTNI\: Per quina nió, s1 és jove i ben plan tat , 

li refuseu Cli tandrc, i Jj heu engiponat 

un savi que el san t d ia d edica a enraonar? 

Li fo fal ta un marit, no pas un xarlarà, 
i si d grec i el ll.ltí no els veu d 'uti litat, 
del senyor T ri i-liró, no en té necessitat. 

C IU SAL: 

Mol t bél 

rI LAM I NT A: Hem cle sofr ir q ue a ix í gosi xerrar? 
i'v!J\ RT I N A : 

Poc serve ixen els savis , si no és per pred icar, 

i, com a marit meu, no em cansaré de d ir 

que un home s,1be i-ut, no cl voldria ten ir. 

A u na llar, poc fa falta, un e nginy exq túsit , 

1 a u n ma trimoni, els llibres no li són de profit. 

J o, si mai e m casava, hauria d 'exigir 
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un marit q ue, per llibre, sols em tingués a mi, 
que no sabés ni A, ni B, si no us fa nosa, 

i que, de savi, en fos només per a l'esposa. 

FILAMINTA: 

Us sembla, maríl meu, que el discurs ha ae;1bat , 
una in tèrprel lan digna? 

CRISAL: Ha di t la verilal. 

FILAMINTA: 

Doncs ara, per ta ll ar lan int'1ti l disputa, 
vull, e l que he decid it, veure com s'executa. 

Trii-liró i Enriqueta casarem al momenl. 
He dit. IIo vul l així. Cap més raonamenl. 

I si he.u donat paraula a C litandre, mireu: 

oferiu-li amb la gran un segon himeneu. 

CRISJ\L: 

Seria del lit igi un feliç d esenllaç. 

Q1.1è en dieu, filla mev,1? No us hi oposareu pas? 
EN RIQUETA: 

Ei, pare1 

CLITANDRE: Ei, senyor' 
BELTSA: A Clitandre, potser 

una millor proposta se li podria fer. 

Però tinc establerta de l'amor un,1 via 

que el (a ser depurat com l'astre rei que ens guia: 

l'essència pensant pot mo lt bé ser-hi admesa, 

però en for,1gitem la substància estesa. 
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ESCENA QUARTA 

AiusT, CHrSAL , FILAi\llN'f'A, BELISA, EN1UQUETA, AR
MANDA, TRIL-LIRÓ, F.L NOTARI, CLITANDHE, MARTINA, 

AJUST: 

Em sap greu pert0rbar la celebració 
amb tr ísres novetats de què sóc portac.lor. 

Aquestes d ues cartes noves us donarnn 

que lamento que us facin, germans, un tort mol r gran . 

(A FrLAMINTA: ) 

Aquesta , que us afecta, ve del procurador. 

(/l CJUSAL:) 

T l'altra, per a vós, m'arriba cie Lió. 
CRISJ\L: 

Quins mals pertorbadors ens podrien escriure-? 

ARIST, a fILAMlNT,\; 

Llegiu aquesta carta: un, ja us eJ pot descriure. 

FT LA MrNTA, llegint: 

«Senyora, he pregat al senyor germ~1 vostre que us 

lliuri aques tü carta, que us dirà el que no he gosat ve
nir-vos a dir en persona. La gran negligència que mos

treu en els vostres afers ha esta t causa que el passan t 

del vostre magistrat instructor no m'advertís, i h eu per

dut inapel·lablement el procés que hauríeu d'haver 

guanyat.» 
CRISAL, a f ILAMINTA: 

Heu perdut el procés1 

FlLAMTNTA: Us ve1g molt alterat! 
El meu cor, d'aquest tràngol no se sent afectat. 

F eu gala d'un bon ànim, i no us aclapareu: 

els cops de la fortuna, com jo, desafieu! 
(Continua la lectum:) 

«La descura guc heu demostrat us costa quaranta r,~í! 
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escuts, i a p,igar aquesta suma, més les costes, us veieu 
conde mn,1da per sentència Je la cort.)> 
Condemnada' Aquest mor és xocant 1 Normalment, 
s'aplica ,1ls uiminals 1 

AHIS T: Malsana, real menL, 
i cota l.,1 raó teniu, en exclamar-vos. 
Hauria <l'haver d it que gosa suplic.u·-vos. 
segons el veredícLe, que us digneu a abonar 
quarnnta mil escuts, més les cos tes que hi h,t. 

l'rT .;\ 1\'T I N T A : 

Vegem l' al tra. 
CR I SA L , llegint: 

<Óenvor, l' amist;H que m'uneix al voslre germà Li gue 

m· in Leressi per to t el que us afect¡¡. Sé que heu posa l 
els vostres béns en Ics mans d ' Argant i de Damó, i us 
faig saber que, en un m;lleix dia , Lol s dos han fel ban
crnTol a.» 
Oh, cels 1 En un sol dia , de Col desposseït ' 

FILA MIN'l' A : 

Quin transport vergonyós 1 No estigueu afl igit' 
Per a l'autèntic sa\'Ï, cap dissort no és fu nesta. 
i havenL-ho perdu t Lot, a ell mateix es resta . 
Ac,1bem el casori . Deixeu-vos de tmments. 
(Assenyc!lant T1uL·t mó:) 

Els béns del nostre gendre seran suficients. 
TRIL·LlllÓ : 

No, senyora, no urgiu que se signi el contracLe . 

Veig a tothom contrari a concloure aquest acte, 
i no és el meu desig anc1r ,l conLn1correnL. 

FI L A MIN 'J' ,\: 

La reflex ió us ve més que ràpida ment, 
i la nostra fallida segueix de ben a propi 

T ll l L' LI l< Ó: 

De t~1nla resis tència. me n'he cansat, de cop. 
i\ un compromís forçat és bo renuncrnr, 
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i no vuU res d' un cor que no se'm vol donar. 
F TL AMINTA: 

No us enalteix, senyor, el que acabem de veure. 
i que fins arn jo em resistia a creure. 

TRIL·LillÓ: 

Podeu pensar de mi LOL a.llò que vulgueu, 
i m' importa ben poc saber com ho preneu: 
però no sóc un home que sàpiga sofrir 
un rebu ig ofensiu com he rebut aquí. 
Em sembla que mereixo ser més ben valorat, 
l em poso als peus, senyors, de qui m'ha refusaL. 
(Surt) 

PT LAMINTA: 

Quin cor de mercenari ens ha fet descobrir, 
i que poc filosò fic és cl seu procedír1 

Cl.fTANDHE: 

Jo no cm van to clc ser-ho, filòsof, però an1, 
ern vinculo , senyora, al que el destí us depara, 
i el que puc oferir, amb la mevcl persona, 
són els modestos béns que la fortuna em dóna. 

F l LA 1\•1 l N T A: 

Senyor, estic commos.1 d'un gest tan generós, 
i vull coronar el vosrre sen ti ment amo rós. 
Concedeixo Enriqueta a la fl ama abnegada 

EN RI QUETA : 

No, mare. Perdoneu. Canvio de pensada. 
Sofriu que contradigui la vostra voluntat. 

CLlTANDRE: 

Com' Us oposareu a la íclicit,1t) 
I , quan el meu amor veig que tots aplaudiu ... 

ENH l QU ETJ\: 

Clicandre, sé que és poc e] que vós posse'i'u, 
í sempre he desitjat tenir-vos per consort 
mentre, tot sa tisfent el meu anhel, la sort 
he vist que en l' hi meneu us afavoriria . 
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Però quan el destí, de sobte, ens contraria 
com ara succeeix, em sou massa estimat 

per voler carregar-vos la nostra adversitat. 
CUTANO HE : 

Tot destí al costat vostre només pol ser agradable: 
tot destí sense vós em serà insuportable . 

C.KRIQUETA: 

Els transports de l'amor sempre parlen així, 
però cal evitar pode r-se'n penedir. 
Res no desgasta tan t l'ardor del nus que ens lliga 
com les penal itats que la vida prodiga, 
j s'arriba sovint als retrets més penosos 
pels neguits que segueixen aquells moments fogosos. 

ARIST: 

Només és pel motiu que acabem de sentir 
que a l'enllaç amb Cl itandre us voleu resistir) 

ENRI QU T~TA: 

Si no (os per a1xo, sabeu que hi correria, 
i si la mà en defujo, l'excés d'amor em guia. 

1\ R 1ST: 

Llavors, del casament, fruïu-ne les deücies. 
El que m 'heu vist portar eren falses notícies; 
h,, esla l l 'estratagema, el sorprenent socors 
que he volgut intenrnr per als vostres amors, 
per fer que ma germana els ulls pogués obrir, 
i perquè el seu (ilòsoí poguéssim descobrir. 

ClUSAL: 

El cel sigui lloat! 
l·lLA M I N T A: Me n'alegro, i en part, 

pel disgus t que tindrà el desertor covarJ. 
,\ la seva avarícia, l.i serà un escarment 
~:iber que amb tot l'esclat hem fer el casament. 

,, r SAL, a CuT,\NDRE: 

J a ho deia, Jo, que amb vós la veuria casada 1 
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J\H1V1ANDA: 

Així, que als seus amors em veig sacrificada ! 

FlLAMI NTA: 

No es sacrifica res, seguint aquesta via, 
i teniu cl recurs de la filosofia 
per veure amb ulls contents llur amor corona t. 

IH:.LISA: 

Que se'n recordi, almenys, que al seu cor m'ha portat. 
Per un sobtal desfici, a volees, un es casa, 
però se'n penedeix tota la vida, I'ase1 

CR I SAL, al NOTARI: 

Apa, senyor, compliu l'ordre que us he prescrit, 
i establiu e l con tracte d 'acord amb el que he dit. 
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