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El te16 s'a19a sobre un escenari buit i nu, sanse dacorats
ni mobles de cap mena. Al cap d'un moment, entren en RICARD
i en RAMON, el primer amb una cadira i el segon amb una tau-
leta lleugera,mmnejable. Tots dos s6n joves i van vestits
amb.texans i jerseis.

La poso davant de tot~ oi ?
Es ciar; tan endavant .com puguis.

Col.loquen la tauleta i la cadira a primer terme, de cara
al públiv.

RAMON - No s~' si deu voler una ampolla d'aigua i un got •••
- Em pensaria que no ••• (A EMMA, qu~ entra) Voldras aigua ?
No. Per q,ue 1

La n01a, que duu una min~-faldilla i unes mitges gruixudes,
de punt, fins damunt deIs genolls,avan9a fins a la tauleta,
sobre la qual deixa el lligall de papers que porta a la ma.

RAMO N ~ Sembla que ~s costurn, quan es fa una conferencia.
EMMA'~ Ra6 de m~s d'evitar-ho. Recorda que avui hem vingut a trencar

, costums, no a con tdnuaz- convencions.
RI~ARD - Ben cért. Comences, ja l'
EMMA - S;L (s : a sseu darrera la taula i mira, 'cap a la sala). Bona ni t,

amics. Com vos tes ja deuen saber si van sovint al teatre, s6c Em-
ma, l'actriu. Avui, pero, no em veuran representar. Ni hi veur n
els meus companys, dos deIs quals, en Ricard'i en Ramon (ela as-
senyala) m'assisteixen en aquvst acte.(Els nois, un a cada banda
d'EMMA. saluden amb una inclinaci6). No ela oferirem, com vostes
es pensaven, "A<Juesta nit tanquem", la pe9a que havíem anunciat.
L'obra ~s aquí lmostra el lligall de papers), i l'hem estudiada i
assajada durant una colla de dies, perque la nostra intenci6 era
de representar-la. Despr~s, pero, certs contactes que hem esta-
blert i alguns esdeveniments 'que han tingut lloc darrerament,ens
han fet "eure la conveniencia d'aprofitar aquesta reuni6 per a
pronunciar la primera conferencia lliure, lliure de debo, que se
celebra a L'Istme des que, ara fa quinze anys, els Caps Armats es
van apoderar del gpvern del nostre país amb la col.laborací6 in-
teressada de l'alta burgesia. Han caigut, doncs, senyors, en una
trampa. Una trampa, afegeixo de seguida, de la qual encara s6n a
temps d'eseapar-se sans i estalvis. Ño ~lem for9ar ningú a que-
dar-se i, en aquest moment, les portes s6n ben obertes perque
se'n puguin anar, si vol en, tots aquells que tinguin por de fer-
se complices d'un acte subversiu. Vostes tenen la paraula. (Encen
una cigarreta i esperauns Lnst au t s , Tot seguit, prosegueix) Molt
bé. Veig que han decidit de quedar-se. Potser per simpatia, pot-
ser per simple curiositat, potser per gust del risc ••• No impor-
ten els motius. El fet ~sque s6n aquí i es disposen a escoltar-
me sense que els hi obligui cap coacci6. Mirar~ de no defraudar-
los del tot. Cbm vostes no ignoren, en el curs deIs darrers quin-
ze anys no s'ha celebrat cap acte, per modest i insignificant que
sigui, sense el previ vist i plaude l'administració. Ning~,doncs
no ha pogut fer una analisi mínimament honesta do la vida del
país i de les seves institucions; ningú no ha pogut denunci en



veu alta les arbi'trarietats, les injusticies :~H~l~&oo!EtS.1l~l&arcll,lana,
mala fe, l'engany deliberat d'un smstema que es o m ~ la
violencia i ~~,mantingut pel terror. No hem tingut llibertat per
a fer-ho. ~i en tindrem, pens~vem no fa gaire, mentre al no es
decideixi a ter un gest rebelo I ara el fem. Sí, així, amb aques-
ta simplicitat. Som ben conscients, ~s cIar, que probablement no
el podrem repetir, pero darrera nostre, n'estem conven9uts, se'n
faran d'altres. Tamb~ vull af'eg;i.rque no ens hom 11on9at a aque _
ta aventura sense reflexionar-hi i, sobretot, sen e assegur r-nos
l'ajut d'unes forces que garantitzen la continuitat de la nostra
reuni6. S6'n aquells con'tac te s als quals em referia su ra •••

Un 'espectad'or de la quarta renglera acaba d' abandonar la se-
va butaca i 'el par.lament de la noia ~s interromput per un
,deIs seus companys.

RICARD ~avan9a más c~p a primer tBrme) - Un moment ••• On va, voste '/
. (L home no li'~ fa cas i s'allunya pel passadís central). Ei, vol:!.

te, Ed' del, vesti t f'ose •••· (L 'home es gira). On es pensa que va '/
SUBORDINAT.' Que,li sembla '/
RIqARD -No es pót sortir. L~ prego que torni al seu lloe.,
SUBORDINAT (r~trobedeix una mica cap" al' esceenar-L] - Vost sap amb

parla, jove r : .
RICARD (ironic) - Ho 4iu d'una manera que per for9a ha de ser algú

e porta,nt•••
SUBORDINAT - S6c el Subordinat Autoritatiu !
RICARD (sense i~ut~r-se) r Ah, bé !
RAMON ;..Ja ens .•estranyava que no es'man í f'est é s .
RICARD - Li prego que segui. Pertrilrba l'ordre.
SUBORDINAT (a~b indignaci6 oontinguda) - Que jo pertorbo ••• (Fa un

gest imperi6s) Declaro l'acte acabat I
RAMQN ~ Éi, no corri tant, que pot Caure. Aquí no té cap autoritat,

vo ste. Erlcara que .només sigui circumstanciEilment, ens trobem en
un indre't lliure.

EMMA - No s'ho 'f'acirepetir, senyor Subordinat; segui.
L'home se'ls mira amb urc, fa mitja volta,sense. afegir par

"la i s'encamina de nou a la porta.
R~CARD -Es inútil, no pOdra sortir. Se n'havia d'haver anat abans.
SUBORDINAT (es mig tomba) - S6c jo qui decideix el moment oportú.,

, RICARD - Aquest ~op, doncs, l'ha errada. E~ local esta ocupat per les
, forces de la Milicia del POble. (Simultaniament, es materialitzen

dos soldats a.l~ porta, dos.a la dreta de la sala, darrera les
llotges, i dos más al lloc corresponent de i'esquerra; els va in-
dican; &nb el brag algat) ~iri ••• miri ••• miri !

iu SUBORDINAT AUTORITATIU s"atura en. sec i es va girant cap
als soldats. 'Tots s6n joves, d "aspecte vigor6s i. a tall
d'uniforme, duen únicamentun bragal vermell; tots empunyen
metfalletes.

RAMON,,_ Aquesta ~s la col.laboraci6 de que parlava 1 'Enuna.
SUBORDIÑ1T (incredul i irat) - S'atreveixen a retenir-me '/
EMMA - No durar~ gaire, senyor Subordinat. A tot estirar, un parell

d'hores. Faci bondat i segui d'una vegada.
SU;aORDINAT - Que potser es pensen que m'impressionen, amb aquesta car';"

nestoltada ?
RICARD - Si ho diu per aquests minyons, ,s'equivoca, senyor Subordinat.

'Li asseguro que les armes s6n autentiques i que les saben manejar
No insisteixi i segui.

SUBORDINAT -,I si m'hi nego '/
RAMON - No s'hi pot negar. Que no ho sap que el seu deure és d'infor-

mar? Malament el compliria si se n'anava •••



de'muntar la seva arquitectura constitucional, el regim havia
d' udir l.es f'ontsori in'"ries del dr t revo ucion u er n
la rebeJ..lió.en els seus proposits i les seves doctrines". Al<;a
el. cap>, Una redacciótípicameRt oficial; no cal dir-ho. Tanmateix
és pz'ou clara, oi '" . .

$UBO;RDINAT - Es> pz-ou 'cl'arque vostel:l,egeix un article de dd ar-L'.'
RAMON - No , serryor' Strbor'dí.nat •.Es curi6s que vo st.eho ignori, pero es
'.' tracta d"unes declaracions- públiques, 'ex-catedra, del secretari

d~" la presidenp:la, un deIs definidors reconeguts de la nostra or-
todoxia. Les ya fer abans d'ahir. I s6n elles que autorit ~ n el
nostre acte d'avui.

SUBORDINAT - No autoritzen res, Es refer~ixen a la genesi de la
li6 patriot±ca deIs Caps Armats.

RlcARD - Exacte~ Pero si existeix un dret a la rebel.lió contra el ti-
ra i hi, ha unes fonts originaries ~l dret revolucionari, cal S1.\-

posar que aqtiest dEet en cap cas no sera monopoli d'una entitat,
'd'un organisme, d"un partit o d'uria casta, sin6 c¡ue podre. ser
e Eroit per tothom ,que el reivindiquí. •

'SUBORDINAT - Bé ••'. Sempre que 'es donin aquelles pr-emd ses que vo stie s te
, nen interes d'oblidar I l"existencia d'una tirania i d'un simula-
. cre de legali t.a.t, . '.

EMMA - Senyor Subordina t ! ,Que. ens v'oL fer dure, pot ser 1'Oi que no
som lliures de reunir-nos, d'associar-nos, d'expressar les nostre
idees? Oi,quehi ha un control previ de publicacions i d'espec-
tavl:es? Oi que ningú no' es pot manifestar. , :fer vaga, criticar
l' ac c,i6.oficial ?.. Oi que cada, dia es detenen persones per mo-

. tius polítics i que se les tortura 1
,SUBORDINAT (violent) - Ni una paraula més !
EMMA (suau) - Per que, senyor Sub.ordinat ? Ofenc potser les seves

tes orelles 1
SUBORDINAT -,-Sobra la ironia, s.enyoreta ! I no estic disposat a tGle-
- rar aquestes acusac:i:ons infames, aquestes calúmnies •••
XICOT P,RIMER/JOAN ~s'al<;a impetuosament d"entre el públic) - Calúmnies

diu! Quina barra I Jo mateix he estat v!ctima d'aquests proce-
diments que ara es d.entmo Lan ,

xICOT SEGON/JAIDIE (mateix joc) - 1 jo !
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PRIMERA NOIA/CARME (mateix jOc) - I jo !

,SEGONA NOIA¡NURIA (mateix jOc) -:,I jo !
TERCER XICOT/PERE (mateix jO,c) - I jo també
RICARD - Que hi diu, senyor Subordinat 1 En un no res, han sortit

. pe.rsones'que confirmen les nostres acusacions.
SUBORDINAT (es Va refent de la sorpresa) - Cmnc farsants, deu vol r

dir ! Bé, já n'hi ha prou 1 Tot té un límit i em sémbla qu hi
hem arribat, que l'h,em :¡:¡obrepassati tot. (Deoidit, oantin. cap a
l'escenari i s'hi enfila per l'esoaleta-que hi ha en un co t t.
Des de dalt, prosegueix de cara al pÚblic) Senyors, faoin 1 fa-
vor'de retirar-se. s6c comprensiu i vull suposar .que aque~ta bro-
ma de mala llei els ha impressionat tan clesagradablement com a
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mi ....
RAMON ·(el.talla) - No veig que ningú'.hag:i pr'ot est af !
SUBORDINAT (sense fer-li'h cas ] - Vagi- se'n .a ,casa ordenadament, amb

.l.a a,eguretat que no hi haur~ represalies. Ningñ no els prendra
el.nom, ni'ngú no els demanara els papers a la sortida •••

EMMA - Com ensenya l.a l.lufa, senyor Subordinat ! S.;i.ara ha de donar
,aquestes garantlies, serrya.Lque és cos.tum de demanar pap er s i d 'a-

not.ar noms i adreces a la sortida d~alguns actes ••• No és propi
de l.a til"ania, aixo ? . .

SUBORDINAT (se li gira) - Ni voste ni'els seus companys, naturalment,
no es.tan compresos en aquesta gerier-osLtat', Recolligé les seves
targes persona1s. "I'ambéles deIs suposats mil.icians i de les per-
sones que s'han permes unes faltes de respeote contra l.'adminis-
traci6.

RICIRD - No hi ha dubte, senyor Subordinat, que vosta és una persona
obstinada,i 'poc'permeable. No ens estranya que s 'hagi guanyat la
confianga d eLs seus superiora i que 1 'hagin ascendi.t a un lloc. ,responsable,. Es d eu haver hagut d embrütar molt les man s, abans, . , ~ ..d. arribar-hi .'.• .'

. NOIA SEGONA - Ben di t ! No fa gaire que era un simple torsionari, i un
deIs més brutals t

'SUBORDINAT,(es tomba a~b un gest brusc i glapeix) - Voste I (Amb un..," di t energic, com si s'adreces a un gos, assenyaJ.a cap a terra, al
seu davant) Aquí ! Vull veure immediatament la seva tarja pl0rso-na1 1 .
SEGONA - S'equivoca. No veur res. Com s'ha dit, ens trobem en un
lloc ••• extraterritorial. D'altra banda, puc doc~mentar les meves
acusacions .amb noms, dates, llocs ••• (Avanga capta 1 'escenari) Em
dic Núria, si ho vol saber. Per ~ue no em posa a prOVa 1

RAMON' (.impetuosament) - Quina bona idea, tu !
RIC.ARD (que l'ha entes de seguida) - Sí que es podria aprofitar •••

l'EMlVIA)No e-t sembla ? .
EMMA -B6 ••• hi ha la conferencia.
RICARD - Res no ens priva d 'il.1.us.trar-la.
NURIA (des del peu de l'escaleta) - Té ra6.I encara més : per que no

mun t em una especie de proc·és a 1 'adniinistraci6 ?
SUBORDINAT (que 'miraV'a de l'llI\'a 1 "altre, desconcertat) _ Senyoreta •••
XICOT T~RC~R (el talla) - Si;,per que no ho, fem ? POdriem ••• Ah, em

presentaré' : mm dic Pere. '
. «OT PRIMER' 'I jo, -Joan , Compteu amb mi.

NOIA PRIHERA - Oaz-me, Opino que ser-La més interessant que una conferEm-
c í.a , .

:xrCOT SEqON - Cal. desenmascarar aquesta gent.! Digueu-me Jaume.
EMMA (de cara a-l.a sala)- Voleu dir que tots vosaltres estarieu dispo-

sats a testimoniejar 1.
TOTS C-INC (alhora) - Si, si ! Es cIar !

.Surten de les reng1enas de butaques i aYancen cap a l'escala
per la qual ja puja la NURIA.
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SUBORDINAT Que ningú no es mogui ! S 'han begut l' errt en mep.tt ots r?

Si algú. ha de denunciar' algun abús, per casua -\YW, tat o ,o e ,~1~na
• "Blb or a' umanrtatspero no aquí, 5in6 on correspongu1 i en la forma oroena a per les

11eis vigents.'
dQAN (l'estrafa) -,¡ així dema, per casualitat, rebrem la visita deIs

homes delespistoles que,se'ns enduran a aclarir un error a bas-
tonades i a cops de puny, o L ? ,

SUBORDI~AT ~ ,Pagara car ,el s~u atreviment, jove I
JOAN - ,Veu ? Es la ,primera cos~que fan vostes : amena~ar. En lloc d'in-

vestigar el que hi pugui haver de cert en una queixa, en una re-
cf.ama cd.é errs tiren la cavalleria damun t , I que parlo per- expe-
riencia, senyor' Suborolinat Autoritatiu I Encara no fa is mesos •••

RICARD (l'interromp) - Perque no puges, que tothom et sentir más b~ ?
JOAN - Sí, ~s veritat.
SUBORDINAT - ,Un moment ! No toleraré ni un minut més que se'm falti al

respecte! .
RAMON (mentre nois i 'notes<p'ug en al' escenari) - Ves amb quines surt,

vo st e ! Com po t demanar r-e spect e el servidor d'un sistema que no
n 'ha tingut 'mad, per nip.gú ? ,

SUBORDINAT '- Mo'lt 'bé, vo ste s hó han voLgu t ,' (El subjecta pel bra9)
da detingut. Hi queden tots ! .

RAMo N (~e'n desempallega amb una estrebada) - Ah, sí ? Vol veure com
'poso en.mans de la Milícia del Poble ?

SUBORDINAT -'Resistencia,a l'autoritat, amenaces •••
'Cinc Mili'cians gan acte de pres~ncia pel f'o n s de l' escena.
'Un' d' ell,s"avanca ,

MIDICIA - Algun pz-o b.Lema '/
RICARD - No, Res que' iJ.O p~guem soLuc í.onar-, Tot tra,nq~il, fora ?
MILICIA - Normalitat absoluta, per ara. Aq,uest és el Subordinat
RAMON - Així ha diu. A jutjar per la seva actitud, no en podem

dubtar.
MILICIA - Mirarem de recordar aquesta cara, pel que convingui.

Es retir~," i, els al tres Milicians el segueixen.
,CARME ...Es de debo, don'es,'que en s hem' llen9at al carrer ?
R,ICARD (discret) - Es tra,cta d 'una operaci6 lim! teda; res mé s ,

El SUBORDINAT es treu una llibrete,ta i un bolígraf de
Jaca i fa' el gest de comens;ar a escriure.

EMMA (que ara s'ha aixecat) ~ En vol treure acta, potser ? (El Subor-
dinat, sense contestar, escriu mentre en Ricard parla en veu baixa
amb en Joan) '~amon, per que no portes el magnetofon ? Després po-
dria ser -6ti1 de comparar •••,

RAMON - Ben di;,.'Vaig a bue ear=-Lo , (Corre, cap dins).
EMMA (de cara al ~úblic) - Amics : com veuen, ja podem dir adéu a la

conferencia., No ho lamentem, pero. Estic segura que les confes-
sions deIs nostres inesperats col.laboradors seran fori}a més inte-
ressants. Pel que'hem compres,tots e11s han .sofert en la seva
carn les de1ícies del sistema. Confio que siguin prou expressius ••

RICAR (se 'sepa'rad"'en -Jo an }:- Un mament, Emma , i perdona que e t tren-
"quL lesoraciorts. M'acaben 'de f'erun suggeriment. En Joa.n (l;'assel:'"
.nyala) em proposa·que ho 'esceriifiquem•

.EMi."lA-(sorpresa) - Les con.f'e ssLo'ns ?
RlCAR']j- sí. .
EMMA - Bé, no és que m'espanti improvis'ar, pero •••
JOAN - Es, p.odria fer., n'estic segur. Em penso que t:;ots tenim prou ex-

periencias en comú per col. laborar d'una manera articulada.
hauria prou amb un petit canvi pre~iminar d'impressions

CARME (a.lga la má ]. Una que vota a favor 1
PERE - Un al tre t



JAUME,- Ja som qua~re, amb mi !
NURIA - I amb mi, cinc I Uníversítat Autónoma deBarcelona
RICARD, (es mira 1'EMMA) - D'acord ? Biblioteca d'Humanitats

EMMA - Es cIar. Es per unanimitat •••
RAMON (entra carregat) - Aquí tenim el magnet~fon I A veure, pas •••

(Avan9a cap'a la tauleta'mentre els altEes, llevat de l'EMMA, que
l' ajuda, car- es tracta ,d'un aparell vell, volumin6s, es reuneixen
a 'parlar en un rac6. El SUBORDINAT He para d'escriure). Vols arros
segar la tauleta cap al costat ? El cord6 no ~s prou llarg. -

EMMA (arrossega ~a tauleta fins prop'del lateral dret) - Estara bé,
xí ?

RAMON - Perfecte. (Deixa el magnetofon i endolla) Hi ha una cinta nova.
EMMA - La neoes'sitar-em, Aquests han decidi t d " e scend.f'é car- els tes ti-

moniatges.
RAMON - Escenificar? (Es redre9a). Pero tu, si aixo ~s magní:fic 1

(Amb una indicaci6 cap al SUBORDIAT) I que hi diu, aquest ?
EMMA ~,Aquest només apunta.
RAMON - ';Ja,'esveu que ~s un home de molta lJ..etra.(Se'li atansa i, des-

eárqdament, s'inclina sobre la llibreta) Taquigra:fia ,i tot, noi !
No sabia que els preparaven tan bé, els funeionaris •••

EMMA -Per que no seu, sel'lyorSubordinat ? (Li a-tansa la eadira) Si ha
, d~escriure gaire ••,' . '

RAMO N - Sí,'.estara I1lés'con.:fortable. Segui, segui !
SUBORDINAT els mira 'seve~ament) - Els adverteixo que no em deix~r~

pressionar per unes ~uposades amabilitats.
EMMA - Suposades ?
SUBORDI!'lAT - Exac:te : aupc sad ee , .
RAMON - La eadira ~s ben real, senyor Subordinat, i pot estar segur

, no la lii enretirarem de s'o ta el cul qua.t:Ivagi a s euz-e,
SUBORDI AT (que apunta) - Lle:t;lguatgeobsce ••• castigat pel eodi.
RAMON (amlllfingida sorpresa) - Pero si voste ma'teix ho ha di t, que era

el Subordinat' Autori tatiu !' Ja s que sona malament, per 'si voste
, en fan ús---

SUBORDINAT (mentre i'EMMA 'riu) - Sap molt bé que no em referia a aquest
coneepte.

RAMON - No sé res, ,jo t., Si ningú no 'm'ho diu ••• No m'agrada que vagi
, am'!;> tants emblilt's,senyor •••'bé. senyor a Lxó , Ja veu que seSe disere

En RICARD i els nois i noies reunits amb el1 es posen en mo-
Vtmerit i, durant el dialeg que segueix, improvisen una men
d'habitaci6 al'fons esquerra de l'escenar! : llit turc, taul~
,ta'derit, ar~Flri, etc. '

SUBORDINAT - Impertinent, ,éso
RAMON - Rome, es't bé! Voste, vagi fent misteris !••• Jo diría

hi ha una llista de -pa.r au.les obscenas, 1'ad~inistraei6 té
de comunicartla als 'seus súbdits.

SUBORDINAT - A quins súbdits ?
RAMON - A nosaltres.

,SUBORDINAT - Els ciutadans, vol 'di,r.
R.A)lON- No" no; els aubdd t.s, O sia sotmesos a una autoritat sobiraba •

"EMMA - Es la defin~ci6 del diéeeionari, senyor ••• "s erryor- a Lxó , No hi pot
pos ar- pegU,~s, dones.

SUBORDINAT _ Bé •••
RAMON (rii.t),- Esta desconcertat ! .'
EMMA -' I., per tant, es 1a culpable de transgredir les a ev es
RAMON - De faltar a la seva :finalitat.
EMMA'- Que 'és l'arranjam~nt, l'ordre, la mesura •••
SUBORDINAT (ver~ell, amb un esfor~) - Cul !
EMMA I RAMO N (alhora) - Com diu ?
SUBORDINAT - Aquesta ~s la paraula obscena que voste ha dit.
EMMA - "Ah! .
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RAMON - Ero ~reu un pes de' sobre, senyor Subordinat.

saber que em fara companyia al banc deIs acusa
SUBORDINAT ~ Perdoni, hi ha una diferencia. Jo r-

la perque,no'hi hagi malentesos.
RAMON - I' que ~s pensa que he fat, jo ? Que me l'he inventada? Com és

~ue sempre bo trasbals~ tot, voste ?
EMMA t:l.ronica)- Deformaci6 professional, home t Cal f'er-se carrec que,
, despré~ de tants anys d'invertir conceptes i significats amb una

, ~m~unitat absoluta, tendeixen espontaniament a la eonfusi6.
SUBORDINAT (fred) - Senyoreta, VQste és una eomica •••
EMMA ~ Una, artista, serryoz-Subordinat, si no li sap greu.
SUBORDINAT - DeIs a~tistes com vost s se'n diu e mics, encara que no

tinguin cap grac~a. I un comie. per. 1 natur losa mateixa
trebal1~ dif~cilment pot donar 11igons de realisme •••

RAMON - Emsémbla que es fpt baix, senyor Subordin t t
'SUBORDINAT (apunta) - Més' ob scendt at s ,
,RAMON - Més ,obsce'~s intervenir, fisca1itzar, prohibir i castigar el

pen sament de.Ls altres. No, se n'adona que 1es sev es f'tmcLen s s6n
clarament obs cen es '/Ofenen, més gr,eument que qualsevol parau1a
de1'11~nguatge popular, el pudor de la gent.

EMMA (riu) -<Aquestes definicioll's et surten rodones, tu !
R.AJ.mN (també riu) - Oi que' si ? Ja saps que la .;:¡vafebl esa s6n els dic-

cionaris. Potser,perqüed'un moment -a l'altr~kls podrien reescriu-
re ••• Que l~ sembla, senyor ,Subordinat ? No Je li ha acudit a ni n-

,gú de 1 'admin:tstraci6," encara, aquesta idea '1 Ben m,irat, una rede-
finicióal dia ens estalviaria malsdecap ••• 'I dmnaria f'eLna a mol-
ta. gent. permetria. de crear de' soca-rel una al tra secci6 b;urocra-
tLca , que pz-oti :fal,taens fa !'

. En RICAaD i els seus companys h~ ambat d'instal.lar ~~abita
, ,ci6, suniari'ai ara, mentre tots, llevat d'en JOAN, que s'es-

tira al llit ture, 'd.esapareixen cap dins, el noi avan ca f'ins
prop deIs tres interloc~tors. '

RICARD - Bé, ja estem a punt ••• (Ob&er~a les cares rialleres de l'EMMA
i'd ~en RAMON) Sembla qu e ens divertim. ~. '

RAMON - Re1ativ.ament. El senyor Subordinat no t~ gaire sentit de l'hu-
mor.

R'ICARD ...Es compr-en, 'Fine ara.'no hi ha hagut la mena d 'acci6 que li és
f'aqIiliar.A veure si 1 "a,judem.una mica. Has enge~at el magnetofon?

RAMO N - Ara hofaig.
RICAR~ (de ~ara al p4blic) -'Amics; un parell de pnraules, poteer in-

necessaries. Ja es f'aran carree que no est'vem preparats per la
mena d'espectacle ••• dL~~em-ne,espectacle ••• que presenciaran dins
d 'uns moments. Disculpin doncs les defici€meies i quan caf.gud, que
'caidra sovLn t ; facin 'treballar"la imaginaci6. Al capdava.Lt, fa
t'ant de temps que ens fan passar 'gat per lIebre, que ja tenim un
bon en·brenamént. Sin6 que ara no, es tracta del ma t eLx , Tot sera
dar i explícit. i la imaginaoió només haura de suplir la pobresa

de la presentaci6, que hauria ,hagut~de ser més elaborada. Així, '
per exemp l.e, en 1 'escena que, estem a punt d'oferir-los, hi hauria
d'intervenir,el pa:re, la mare, potser un germa. o'una germana; en
un mot,' la família. r 1 'acoi6 hauria de tenir Llo'c en un pis, no
en una simple habitaci6. Ens falten, pero, actors i accessoris i
ens ~iem obligats'a esquematitzar. Confiem que aixo no tregui rea
Ld eme a uns :fets que tenen, a.Lho r-a, 1 'avantntge ,i 1 'inconvenient -
d'l:!.averestat vd scu.ts-, 1, aza ,:comencem. (Es gira cap al fons)
$om-hi; noi s !

S.'apaguen els llums i un :focus ailla el cost at on té lloc
l' a.ccd é , Se 'sent en uns trucs violents i en JOAN es redrega
sobre el llit turc, sense abandonar-lo. ,Els trucs es repetei-
Eh, més forts encara, i el noi s'aixeca. En JAUME i en PERE,
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" barYtníversítat Auto oma e a e
Biblioteca d'Humanitats

que ara fan de policies i duen gavardína
a 1 'habi tac,ió•

POLICIA PRU1'ER ¡". POlicia 1
POLICIA SEGON - Joan Darnius Afals ?
JOAN - Sí, s6p jo. Qu~.volien ?
POLleIA PRI~ER - Tenim ordre d'escorcoll..' " .JOAN - Escorcoll ? Per' ~ue ?
POLICIA SEGON - Ho ignor~m. Som gent manada., nosal tres.
JOAN - Pero hi deu haver un motiu •••
POLICIA SEGON - Ja li ho aclarira el comissari, aixo. (Passa darrcra

. el noi i 1 'escorcolla, de pressa,' destrament).
JOAN - Si busquen armes, 110 en\til1.c.
POLICíA PRIMER - N'hi ha de moltes menes, d'armes 1
pOLIcrA SEG6N - Posi's de cara a la p' rete Amb les mans alg des.
JOAN - Per que?
POLleIA SEGbN - Ja 11 hem di:t que obeim ordres. No es tracta de res de

personal. No ens posi pegues, doncs. (Mentre en JOAN obeeix, es
gira al seu co~pany) Per on comencem ?

POLICIA PRIMER - Per' l' ar-mar-d;:
S'hi atansen tots dos i 1 'obren. A. 1 'interior hd, ha
pérs i llibres.

POLICIA PRIMER - Bé,' bé, b é ! Una biblioteca. clandestina •••
«(¡ue tomba el cap sense moure's .de la paret) - No és clandestina.
No tinc cap més lloc on deixar els llibres.

El P9LICIA SEGON comenga a trE¡lure·roba. La. palpa amb gestos
rapids, acostumat&, i tot seguit la de~xa Caure aterra.

POLICIA PRHiER (enretira un llibre) - N 'hi ha ma ssa,
JOAN ~ Es natural; s6c ·estudiany. - .
POLleIA PRIMER (deixa caure el volum) - Així i tot, n'hi ha massa,
JOAN ~ Miri el que ~a ! No ~é que busquen, per~ els llibres no hi te-

nen cap culpa. . , •
POLICIA SEGON (mentre en fa caure oos més, sense examinar-los) - N'esta

segur? De vegades t'omplen el cap més que no convé.
POLICIA PRIMER (llegeix un tI,tol) - "Equilibri so cial i estructura del

. poder" .• De segur qu e i é s prohibit, aixo ••• D'on eLs treu, aquests
llibres ?

JQXN - De la llibreria. De qualsevol llibreria.
POLleIA '~RIMER (amen~~dor) - No es faci l'eixerit t Som gent educada,

per~ si es posa impcrtinent li podem fer passar una mala e tona.
JOXN - Si s'hi fi~, veura el ~úmero del Servei de Control.

El POLlelA PH.IMER deixa caure el 1libre. El seu company
tira tot de fu1ls mecanografíats d'una altra lleixa.

POLICIA SEGúN - Propaganda subversiva •••
JOAN - Es la ~a tesi.· .
POLICIA ':...EGON'(llegeix) - 1t;L"anomia en la ciutat actual". Hum

, Anomia. No m'agrada geri.s, pero gens, aquesta paraula.
JOAN - Es' refer.eix al colapse de 'les estructures en una so cd,tat •••
POLlCrA SEGON - Sí, sí, és el que dic; totalment subversiu. 1 que n'hi

lilatres exempla,rs ! Destinats a la distribuci6, 'oi ?
.JOAN - Tres COpi~5 de la tesi. N'he de presentar dues.
POLICIA SEGO~ - Ja ho veurem de seguida.

Deixa els papers sobre "el llit turc i tots dos continuen es-
oorcollant sense gaires ~iraments. Tot el que sUD~de l'arma-

ri, fa' cap aterra. "
POL.ICIA PRI ER (que ha ensopegat amb un paquet) - Cartes •••
JOAN.- ScSn de la meYa promesa.
POLICIA PRIMER (es mira els sobr
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SOAN - E~ al' estranger, on fa una ampliaci6 d' est13 ltat Autonoma de.Barcelona
POLICIAPRIMER - Tamb6 pertany al grup, oi ? Biblioteca d'Humanitats
SOAN - A quin grupO ?
POLleIA PRIMER (tot demxant el paquet de cartes sobre el llit) _ Al

grup de voste.
JOAN - No s6c de cap grup po1ític.
POLICIA PRIMER (se'l mir.a.amb molta atenci6) - Po1ític ? No n'he dit

res, jo, d'aixo,
JOAN - Pero s.'entlm.
POLICIA PRIMER - Qui, ho enten ?
~OAN - Parlen de 11ibres prohibits, de literatura c1and stina, de

tribdci6 de pn paganda ••• A qu es poden referir, si no ?
POLleIA PRIMER (al seu company, que contin . e corcol1 nt) _ Ho h s

sentitl? Ens esta resu1tany ~olt llest, aqueste
POLleIA S~GON - Massa. Sempre són tan vius que es passen de rosca. (Al

xicot) Conti~ui dient coses.
JOAN - Quines, coses ?
POLICIA PRIMER - D'aquest grupo
JOAN -'No puc abaixar les man~ ? Es cansat, te~ir~les a19ades.
POLICIA PRIMER - Par1i del grup, abans.
JOAN - Repeteixo que no s6c de cap gr.up. No ho he estat mai.
POLICIA SEGON (que consulta el contipgut d'una carpeta) - Reta11s de

diari ••• Sob~e detencions, actes de terrorisme, penyores, a1daru1
universitari/3. vagues, manifestacions il.1ega1s... y

POLICIA PRIMER - Veu com és inútil que negui ?
JO~~ - No ~s cap de1icte conservar reta1ls de premsa. S6n de diaris

. país, perfectament autoritzats.
POLleIA SEGON (deixa la carpeta sobre el llit turc) - No, no és cap

licte. Simplement,.un indici.
JO~ - Un indici de que ? .
POLleIA p I~ER (tot escorco11ant de nou) - No cal que 1i fem un

oi ? Voste és prou intel.ligent.
POLlcrA SEGON (torna cap a l'armari) - No serveix de res, jugar al gat

i a la rata amb nosa1tres.
POLICIA P HIER (gue acaba de fer un descobriment) - Mapes amb senya1s !
JOAN - sí ,.d "excursions. '
POLICIA PRIMER (al seu company) - T6 resposta per tot. Ara resulta que
. també és excursionita ! (Es mira el noi) Deu ser d'una co11 •••
JOAN - Naturalment.
POLICIA PRIMER (gaireb~ amb do1cesa) - De primer ho ha negat •••
JOAN - Voste no em preguntava aixo.
POLICIA PRI1ER - Com ho ,sap? No interpreti les nostres preguntes.

miti's a contestar i prou.
POLICrA SEGúN - No busqui confusionismes que. 1i faran un flac favor.

(Com que l~armari ja ~s practicament buit, se'n va cap al 11it
turc, en treuels objectes que hi han anat deixant i e1s col.loca
aterra, prop de la sortida),. Com més c1ars, més amics. No ho
diuen aixi, vos tes ? .

JOAN - sí. '
PQLICIA ~EGON -Segueixi dones el consell i ja veura com tot Va bé.

Amb una mica d'esfpr9, gira el llit turc potes enlaire i s'in
clinaa examinar-lo per sota. El seu company deixa e1a mapes
amb les altres coses que s'han d'endur i despr s'atansa a
la tauleta de nit, obre el ca-La.Lx de dalt. '.

"JOAN PUe abaixar les mans, ara?
.POLICIA PRIMER - Una mica de paciencia'. (Tr.eu una fotografia) Qui és,

aquesta?
JOAN - La meVa promesa.
POLICIA PRIMER - La de l'estr~ger ?
JOAN - No en tinc cap m s.
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POLleIA PRIMER- Alguíla amdgueta, pero.· ••
'JOA,N- .,No: . ' Biblioteca d'Humanitats
POLICIA'PRIMER- Que no ~s un xicot normal, potser ?
JOA,N'-' Si~i interessa la In(vasexual, digui-ho sense .....IM_ embuts. No
. . v.ull que m'acusin altre cap d'haver-los interpretat malamente

POLIGIAPRIMER- Ens interessa tot, de voste. (Obre el calaix de sota,
, d "on treu unes sabates que palpa per dins) Es. una pe:flsona impor-

tanto
JOAN....Per q~e ?
POLIcrA PRIMER- Altra ve~ada ? No se'n cansa mai, de preguntar?
POLICIA SEGN (es'redrega) - B~, aixo ja esta. No hi ha res.
POLlcrA PRIMER- Llestos, doncs. (Al xicot) Ara po" baixar els bra os.

Ens ha d "a comparryaz's 1

JOAN- lestic detingut ?
POLICIAPRIMER- El camissari vol parlar amb vost • Probablament un

simple f'ormali ta t. Tojr dep en de la seva actitud, de si es deci-
deix a col.labor·ar .....

Col.laborar· '/ .
El POLICIAno contesta i tots dos, ell i el seu col.lega,

..·culle,n els objectes' que han' separat.

JOAN(assenyaia '1' escam~a'll) - 1 aixo es queda així ?
POLICIAPRIMER...;No tenim témps, ara •• ', (Fa un gest cap a la porta)

Va ste ·dav~njr".
JOAN- No em posen les manilles ?
PO~/ICIAPRIMER(molestat) - No ens ,provoqui •• , Som-hi. (El subjecta

brag i. surten' tots tres)'. '
E~ restableix la ¡1·.luminaci6 normal i s' apaga el f'ocus. Un
breu silencio

RICARD Bé,'em sembla que'no en s podem queíxar. (S'adrega al pÚblic)
Aquells de vO!:'!te,sque han p a.s sat per una experiencia d 'aquestes,
saben que 'falta una icosa :.l'at.est¡;..t. L~hem suprimit simplement
perque no af'egia res a'l'escena i l'al1argava sense necessitat.

E}I.IIv1A _ Un momeritt Ricard·... M'agradaria fer unes ob sez-va.cdon.s que, de
t , , ,

'pass.ada, poden sez; tile ad al tres persones que s exposen a tra-
bar-se en una situaci6 com la del nostre amic.

RIC.ARD-. Digues ~ , I

E,MMA .( de ,cara al pÚblic) - En primer lloc, vull dii: que en -Jo an es ~a
'mostrar una micaingenu. Quan la policia es presenta a casa nos-
~ra a Ter un cscor 00.1.1, hem de comengar per exigir que els agents
,ena en.senyin l'ordre.Sovint, no la porten, i, en aqtre st cas, els
podem negar 1,'entrada. N'aconseguiran una, ~s cIar, i han avd at ,
pero mantrestabt tindrem temps de desf'er-nos de papers i d~bjecte
compnmmetedors, si en conse~vem ·cap. 1 no ens en podr privar el
policia que es quedi de vigilancia, perque es quedara f'ora, al re
pla.

'R.AMON'- Exacte.
Nentra l'EMMAs'explica; els nois i noiespreparen l'escena
segUent. Ara, e's tracta de reconsj:;ruir .un despe.tx al f'ons
cb:-eta de 1.-' escenari : taula ministre, butaques, unes prestat

,geries t" c1assif'icado,rs, etc.
Hem de proourar, tamb ,'que l'escoreoll tin~ui lloc davant de

testi~onis. Pot servir un veí, si convé. S'hah donat casos que a-
consellen'de ser molt prudent •. De vegadas, els m teixos agents de
l'autoritat han introduit subrepticiament papers que després f'ara
veure que descobreixen al pis. Cal evitar-ho.

RAMON- Sembla que. t·'hi has trobat .•••.
EMMA'_ Per desgra.cia. I ara' arribem a aixo de l' atestat. Ben cert que

podia af'eixugar l'escena que acabem de presenciar, per? és una

r.
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part important del procedimnnt i,per
cosa.

RICARD - Mea culpa.
EMMA - En 1 'a~estat f'igura una relaci6 d e tot el material que la poli-

cia ha recollit en el cura de l'escorcoll, i moltes coses depenen
de com els agents 'ho anoten. Ens hero de negar sempre a firmar un
atestat en .eL qua':!no s 'especifíquin un per un, en detall, tots
els materíals .en qüesti6. No hem de tol.erar, per exemple, que
s 'escrigui simpleme.nt que han trobat tres octavetes subversives s
no tenen el mateix texto Desp~és , ells ho podrien interpretar co
,l?ifossin e :xemplara reneti ts, i aixo consti tu ria un delicte de
propaganda il.legal. Els hem d'obligar a di tingir-les. Enc ro. qu,
ja.-ho hagin escrito Sempre es pot torn r cornen<;E\r.

RICARD - Es un. bon, consell. (Es gira al' UBORDINAT, que continu
viñt) 1 vost qu.e hi diu'?

SUBORDI:NAT (l:.aconi,c)- Res. '
RICAR~ - No hi ha de fer cap comentari ?
SUBORDINAT - ,s6e un p'~esoner •
RAMON - No exagerem ! Voste ~sun transeünt sanse paramgua que s'ha
) deixat sorprendre per'un aiguat.
EMMA - Quari pari de ploure, se'n tornara tranquil.lament a casa. 1 a

seVa feina.
RAMON - A lá sava galdosa feina. Es a d!r, la feina anntinua fentila s

ta el" xaf'ec••• Una f'einá.incriminatoria, que ens per judicara. Con
vingui que si -La situaci6 f'o~ invertida" voste ja ens hauria des-
posaeIt de bolígraf' i de llibreta;" no e~s deixaria apuntar res.

R1Cj~D - Deixem-ho, Ramon; si no, no acabarem mai. Encara he de dir u-
, nes paraules. (De cara al. públic) Vostes es deuen preguntar a qu

treu cap aquestq escena de l~escorcoll, al capdav 11 pro u f're-
qüent fins,i tot en contrades que, a diferencia del nostre pobre

',Itsme regiY per un govern' que arreu'del m6n ~~ conegut com el re-
giin déls Caps Anma t s, gaudeixen 'd'una certa llibertat i d'unes ga

,ranties que nosaltres no t~nim. A tota 'ela pai',os, la policia'es-
corcolla domicilia i dete .gent. Pero no ben bé pels mateixos mo-

't1uS.Perque en Joan, quan el 'van anar a buscar a casa seva, no ha
via matat ningÚ, no havia r-oba t , no ha vLa c ome s cap d 'aquests de-
lictes que hom anomena contra les persones i la propietat. Ben a
l'inrev~s, el seu delicte, 'si 'se'l pot anomenar aia!. era un gest
a.L tru.tsta, 'dé soLd.daz-L tat humana, que compartia amb d' al tros home
i dones que també lluiten contra ¡a inju$t!cia i l'opressi6. L'es'
cena següent, que té 110c tres dies aban s , ens'ho mo trara. Els
seus pr~tagoni~tes 's6n ~l miniEtre de l'Interior i de Control, el

,seu' sec;retari i, accidentalment, una de les secretaries. Escoltin
amb atenció, perque ara anero a comenger.

S'-apa(?1;lenels llums i s'end~n el'reflector que il.1umina
l'esbos de despatx. El Ministre, personifivat per en JOAN,se
'darrera,la seva taula. Al seu davant, seu la CARME, ara en e
paper de secretaria.Mentre l'acc~ó t lloe, els altres actor
enretiren discretament -1'habi tació de l' e scor-coLl.,

MINIST E (dicta) - Circular interlilOrnúmero ••• Quin número é s, senyo-
ret~? , ,

SECR~TARIA - El número 371 de l'actual ministeri, Excel.1encia.
MINISTRE - Bé; 371 •.Com de cos~m, sera repartida únicam¿nt entre el

personal del departament,' el qua1 despréc l'haura de retornar per
a la seVa de st.r-uccd é ,'

SECRETARIA _ Sí, Excel.~ ncia. '
MINISTRE - Prengui nota. (Dicta) L'ot'en's:i.vaignominiosa i encoberta em-

presadarreramen; ,per les, forces~del desordre i l'ateisme que pre-
tenen d'atemptar con'cr-a1~\.'nostra p au fecunda des de les planes
d'algünes publicacions la suspensió de les quals no és tanmateix

. ,
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aconseilable en les actual~ circumstancies,
dictar 'les 'següent~ normes, que cal que siguinU :l! t~.,ml1Ji·n1e-lt1.'l1 i./hll~l~i'l.
vades per ~?ts els f'unoLonaz-ds de les seccions deBi . ,
~~n~, ,publicacions periodiques,publicitat, edicions, teatre, cine-
ma, radio, televisi6, etc. Primera: s' exez-cí.r-á un control 'abso-
lut sóbre ~l' llenguatge~ amb un emfasi especial en els lexics polí
tic, re.;Ligi6s • s exu.aL, Seran inexorablement· suprimides totes les
~xpressions, a) relacionades amb 1~cohabitaci6 i els seus oxgans,
encara que per-tanyd.n al llengua.tge cul t'e o me Lc , únicament tole-
rable en l~s publicacions especialitzades 1 tirada de les qu ls
no sobrepassi ~ls mil set~cents cirqua ta exemplp.r , b) relaciona-
des amb els continguts ideologics fej xistes sempre que no tLngu.í.n
un valor historic deslligat del país, c) rel cíon de mb mod lí-
tats de pensament materialista, tot lment oontr,ri le nostres
tX'adicions. .Se gon a : es ,denunci'aran implacablement tot aquells
escrits que estableixin comparaciolls entre el nostre glori6s sist~
ma socio-polític í els s~stemes socio-polítics d'altr s nacions

.sem:pre"'quela nostra p~tria en surti, a) perjudicada, s) desfavor!,
dé; sera,n én ca,nvi'acceptats els articles i estudis de caracter
constructiu.Terc~ra : es desautori tzaran totes les obres de carac
ter narratiu ± dr~atic en les quals els personatges no actuin to~

"talme:p.'td,'a cord amb eLe valors posi tius sancionats per la no str-a
so cí.e t a't • El respecte que ens mereixen la llibertat individual

, i la, dignitat moral de la persona reclama •••
?ECRl:!."'TARI(entra prec~p=!-tadament amb un s pap er-a a les man s] - Excel.l
,cia... . ,

,MINI$TRE ts'interromp, cell~juht) - Que pass,a, Xavier ?
SECRETARI (e.icit a.t] ...' Acabem de rebre una carta •••
M,INIb'l'RE- I no, es pot esperar ? Dictava la circular.

EC ~TARI - Si no fos un 'assurnpte tan greu i urgent, no m'hauria
d'interrontp:t'e'l,'Excel.lemcia. Es, una carta coLv Le otLva ,

M~I'$TRE (alarmat) - Co Ls Le otnava 1 (A la se9ret,aria) Es pot retirar,
senyoreta. Ja continuarem després del Consell.

SECR TARIA - Sí, Excel.lencia. (Surt). .
MINISTRE - I bé 1 '
S:ECRETARI - 'I'r€'seentesvu í.t.an.t.a-s se-t persones representatives

tel.lectualitat,. Le's ar-ts , l'ensenyanc;a, l'advocacia
na, han f'irmat una carta denúncia d 1 qual a hores

,deuen haver enviat ,copies al' estranger. (l\iostraela
, quest s l'origin 1 destinat a la seva Excel.lencia.

MINI$TRE A Denúncia de que ? 1 contra qui ?
SECR TARI (s'escura la gargamella) - Contra la policia i el personal

deIs establiments penitenciari$. Parlen de tortures •••
MINISTRE (indignat) - 'Tortu.res ! Sempre la mateixa cang6 !
SEORE'rARI _ Es una derrúrrcLa mol t c í.r' cumstanciada, amb noms i dates.

Fins i to~ hi ha lesadreces de mitja dot rena d'agents que han
tervingut en aquestes suposades irregularitats.

MINI$TRE A Que són besties !' ~1ira ue deixar-se identificar ! (Allarga
la ma.) A veure ••• (Pero ~s repensa a l'acte) No, llegeix.

SECRET~I - Sí, Excel.lencia. (ES torna a escurar la gargamella) Els
sotasignants, ,en la seva cond~cmó de simples ciutadans preocupats
pe,r l'establilIlent d'una au'tentica convivencia social que, en l'am
bi,t d'un procés democr' tic creixent, gar,ntitzi els drets natural
dela-persol1.a'humana-tal com han esta.t d ef'Lnd't e en documents com ••

MINI3TRE _ Bla, bLa , bla ! Com de co stium ! Anem als fets.
SECRETARI - sí, Excel.lencia. (Passa al segon fUll) Diu : El dia dotze

del passat' mes de novembre la senyoreta Rosil M rna va j.ngressar
ale',calabossos de la policia de Ranifa; ,junt amb quinze persones
m s fou detiI1guda en el curs'de la manifestaci6 pro dret de vaga

que va tenir lloc aquella tarda. A despiy de les disposicions le-
gals vigents, al cap de deu dí.es, el vint-i-dos; ,la senyoreta Ro-
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sil Marna CQntinuava detingud~ 'ha
nat coneixement al jutge. Duran~ aquests deu 'v~'t t

, , rogada de quaranta a c!nquanta v egjad ea, de nit i BlPMota:fH'~ ta n-
terrogatoris van desenvolupar-se en unes condicions humiliants
que •••

MINISTRE (1 'interrorop,)-,Quants casos concrets se citen?
SECRETARI (va giran~ ~lls i compta amb els dits) - Onze, Excel.lencia

Tots mo Lt ,docuroentats.
MINISTRE ~ I' que velen ?
SECRETARI (consulta el darrer fUll) Demanen ~a investigaci6

deIs fets que denuncien, el casti~g deIs culpables, si resulta qu
ho s n, i la promu~gacio d'un est tut deIs presos poI tics.

MI I~TRE (sarcastic) - Es cIar, com si fos un club I Si els escolt
acalQlar:(emper donar-los medalles i tot 1

SECH.c.TAIl'- Sí, Excel-1Emcia. Em pregunto qu í.nes mesures cal adopt
MINISTRE - Coro, quines'mesures ! (Sever) Em sorprens, Xavier I
SECRETARI (atabalat) - No, no, Excel.1 ncia I Amb el degut respecte,

em p ez-meto d-e feri"li ohservar que ro'ha'interpretat malament. Em
referia a les,'mesures contra els p€rtorbadors.

MINISTRE - Ah, bé 1. M "hav.Les enquimerat... Aga a el nom d eLs cinc
mers firmants, .que "d euen ser els peixos grossos, i deu noms més a
1 'atzar. Els marejarem una mica i els Lmpo sar-em una penyora perqu
un:;ialtra vegada reflexionin'abans de firmar cartes. Crítica inde
guda de l'autoritat, propalaci6 de rumors tendents a alterar~'or-
dre públic, insult a les forceS armades, infraccio de l'article
99'9 bis del nostre ordenamenj; juríd,ic que pez-met la petici6 indi-
v.idual pero prohibeix expwessament la peticiq, col.lectiva ••• De
motius nó ens en falten. ,,'

SECRETAIU '- No,. Exc'el-lencia; ens en sobren.
,MI ISTR - 'Mans a la f eLn.a, dóncs! "

" "~trA,

S'apaga el ref:iiector'que'i?b~ el:despatx i s'il.lumin
l' esoe.nazid, ~ Immediatament, ele actors es 'dedi.",uena converti
1" e xtrem esqu er-r-a, on hi havia ha gu tr 1 'habi taci6 t en una cel
la : reixes, un banc llarg,un tamboret, una galleda plena
d'aigua, etc. ' ,. "

RIC RD ":"El no sjrr-eamic -Joari era un d "aques'ts deu noms escolli ts al' a
zar.

Em1A _ Hi ha una cosa e.u e no acabo d'entendre, Rí.car-d, Com ho
que va passar al deapatx del ministre d< l'Interior i de
Ni elJ. ni el secretari no ho deuen haver contat ••

RICAR)) _ No, no ho han conta t. I, p ez' tan t, no ho é ab em , En aquest cas
ens limitem a fer una suposici6. Aixo sí, és una suposici6 fona-
mentada. Els fets p9steriors demostren que no es va prTeedir a
cap investigaci6 i que qu1.nze persones, entre elles le cinc prime
res qUe/signaVen la pet Lc.Lé , f'or en detingudes i penyora es. Aleaho
res,' importa: poc 'que la conver.sa .entre el minis7tr'efiel seu secret
ri f'os e.xa.ctiament coro 1 'h,em presentada. Po t sez- el ministre Va do-
nar uns qu an t s :cops de puny 'sobre la t.au.í.a,potser es va fer un
tip de riure... , ,

RAMON - Hi ha un altre detall que em desconcerta una mica: la circula
que, dicta. 'D'on h o han tret, aquests nois ~ aixo ?

_ Els funcioharis ~ncarregats' del control diguem-ne intel.lec-
tua~'del país, rebe1co~tinuament ordres que orienünn la seva tasc
Aixo. ho aab em ,per antics cen sors Lrrddsor-eb e i,d~altra banda, es ~
dedueix del funcionament de' 1 'organisme. Que aquestes ordres' sigl!
v-erbals o per escriy-, ~s secundari. Ara,a nqsaltres ens interess~
va de crear un ciima que subratll~s el proced!.r hipocrita del mi-
nisteri, que.sempre tira la pedra i amaga ,la ma. Una oircular com
la que atribuim al ministre con.st í,tueix una bona inatge de les pr
tiques oficials. ~



~14-
EMMA - Es veritat que mostrer~na certa tendencia a irresponsab~ itzar-

, Uníversitát Autónoma eBarcelonase ••• ' , • iblio ca d' umanita sRICAR - Així -s. De segur que el senyor Sub.o r-d.í.na t Au or ta t Lu , s a vo
lia parlar i ser sincer, no ens desmentiria paso (Se'l mira).

SUBORDINA'!' - Continuo essent un presoner.
RAMON - Ja ~s'la segonavegada que ho diu. Pero no es pot ser

si no hi ha dues f'acc;i.onsen lluit.::.a.Ara bé, vo st e s han
sempre que aquí, a l'Istme, tothom feia costat al govern
Armate. Ha 'canviat de parer, ara?

SUBORDINAT - No. La unanimitat amb que sempre han estat votades favo-
rablement les lleis basiques democtra que el poble forma un sol
cos al costat deIs seua dirigents.

RAMON - De qui s presoner, doncs ?
SUBORDll AT -' D'un bandol estranger. ,
EMJ,\I¡A,RIC D I RA1lON (alhor'a) - Estranger ?
SUBORDINAT (:rredament) - Estranger. Tota aquella que neguen ele valore

fonamentals de la patria, queden automaticament al marge de la co-
mund t at naoional • Estrangers, és 1 'única qüalificaci6 que els es-
cau ,

EMHA - Un'a actitud típicament feixista ••• S'adona de les b ar-b ar-d t a'ts
que diu, senyor'Subordinat ?

SUBORDINAT - 'Interpreto sLmp Lemerit la reali tr-t.
RAMO N - O sia que' el dia de dema, quan hagi~nderrocat el govern deIs

Caps ArmatSper Lnstauz-az'un regim popular, tots serem estrangers.
" No és 'aixO ?

DI AT -' El "govern deIs 'Oap s Ar-mat s no pot ser enderrocat; respon
l'ess'encia de'la patr~a, s'hi id.mltifica.

RAMON ~ De quina patria ?
SUBORDINAT - De la nostra.
RAMON - I quina és,' la' nostra ? Perque, d'acord al..b les sev es teories,

abans' que els Cape Armats s'apoderessin del poder aquesta patria
no podia,existir. H~,havia un govern democratic, ni que fos imper-
fecte ••• ,En noro de qUe es van rebel.lar, dones ?

SU )ORDIN,~,T - De la pe.tria ideal.
RICARp (amb fingida innocencia)- La ,de les tortures i el control del

pensameny ?
SUBORDINAT - Mei no hi ha hagut control'del pensament.
RICARD - Si voste ho cÜu ••• Tanmáteix, ens agradaria 'e saber quinas

s6n les funcions del ministeri que ara discutim. QUb controla ?
SUBORDINAT - L'expresai6.
EMNA - Que {,S l'únioa fovma de manif'estaci6 del pensament ••• D'on l'ha

treta, aquesta logica ?
SUBORDIl'J'AT- Es la logica uatural.
RAMON - No hiha dubte que parlar" amb voste,és instructiu. Mai no n'ha-

v.{e~ sabut tantes cose~ com ara, de la filosofia deIs Caps Armats.
Per aixo,també seria i,nteressant unajustificaci6 de la tortÚlra.

SUBORDI:rAT -Quina tortura 1 No n'hi ha.
RICh,RD- .Ara ho vaurem, senyo~ Subordinat. (De cara al públic) La cart

de tres-centes vuitanta-set persones ben intencionades que van a-
dre<;-ar':'seal mini st,eri de 1 'In,terior i de Control, denunciava pre-
cisament, com ja hem di~, les tortures ~ que havien estat sotme-
sos on ze ,detiitgui,.ts• Un d "e11s, una noia, Núria Ga~ia, es traba
entre nosaltres i· ara es dí.epo sa a e xpLd car-c-no s graficament una
part del calvari pel qual va haver de passar.'Aquí la tenim entre
les mans deIs torsionaris.

'S'apaguen els llums i el focus se oontra en el lloc de l'ac-
cd é , Els tres xicots, JOAN" -:TA E i PERE, eue ara f an de po-
licies, envolten la NURIAo Mentrestabv els actors desmunten
el decpatx de l'altra banda.

PRIMER - Tornem a comen<;-ar.D'on procedien, les octavetes ?
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.Qui te ~es va donar amb l'encarrec de
NURIA. - No les repartia.
POLICIA SEGBN (la pega) -Qui. te' les va donar ?
NURIA - Les vaig trobar.
pOLleIA TERCER (la pega)-Per darrera vegada : qui .t'havia encarregat

de repartir-les ?
NURIA - Ningú.

, POLICIA PRIMER (la subjecta pel coll de la brusa i estira; la roba
s'esquinga) - Qui te les va donar? En Lauste1 teu aman~ ?

NURIA - No tinc ca~ amante No conec cap Laus.
POLleIA SEGON (riu) - Segur que ets verge I (La noia no contesta).

gue,s, ets verge, potser ?
POLICIA PRIMER (a~aba d'arrancar-li la brusn)- Contosta, m lp rida
NURIA - sí.
POLICIA 1?R.JJlEER- Si qué ?
NURIA - Que s6c verge.
POLICIA TERCER - Es impotent, dones, en Le.u s ? (Tots tres riuen) •

.WRIA - Vostes, ho sén, 1
. . ,

Tots tres s'immobilitzen, ~a miren, es miren entre ells, tor-
ne~ a fitar-la. Després, amb un geat brusc, 01 POLICIA SEGON
li arranoa 'les faldilles.·Ella, instintivament, es fa enrera.
El POLIC~ATER0ER l'empen;y endavant i, durant una estona, la
NURI~va. ~ebotent de ~'un a,l'altre oom una pilota.

POLIC'IAPRI.MER == D'on, Vas treure les octavetes ?
POLICIA TERCER Qtd te les va donar ? .
POLICIA SEGON --Qui és el cap del teu grup ?
POLICIA T:E;RCER'- Et s oomunista, o í, 1

, POLICIA. PR!,l\lER- On u s re'uniu ?
<'NURIA - No diré res. 'No odmec n.in.gú.No s ó c de cap grupo No diré res.

POLICIA' SEGO~ (li,arranca els sostenidors i ella es cobreix els pits
, . com pot, a,mb les mans) - Totes les putes acaben pEr oonfessar, no

et' facis il.lusions.
POLICIA PR1H~R - Perqu~ ets una puta, saps ?
POLleIA TBRCER - Puta i comunista.

Han deixat d'empentejar-la i hi he uns moments de silenci
mentre encenen cigarretes. La noia fa esfor90s per

. POLICIA PRllER ...Tornem-hi. lui e t va donar aqtre st In', t erial ?
..POLICIA TERCER - Observa que ha sab em perfectamellt; tothom 'h
NURIA ..Per qué m "h o pregunten, don cs ?
POLICIA SEGON - Volem veure la teva bona voluntat~
NURIA -'No sé res t jo. ,
POl.¡ICIAPRIMER (li esclafa, brutalment la punta encesa de la cigarreta

contra el dors dé,la m~) - Qui t'ho Va donar?
NURIA (enretira la ma i xiscla) - Ai !

El .I?OLJ..CIATERC~R 11.'crema el pit amb la seva 'cigarreta. La
riof.a intenta d'escapar.-se per 1 'habitaci6 i to t s tres la
perAegueimen fins que l'acorralen en un extrem entre insu1ts
i grolleries.. ,

~OLICIA ~EGON - Vine aqui~.fotuda !
POLleIA PRIl,tER-,Mala puta t
POLLCIA TERCER A Deus estar calentp, oí 1 Tates s'hi posen.

,
Riu ~entre'el POLICIA SEGO subjecta eLS bra90s de la
per darrera i el policia PRI4E li crema el ventré •

NURIA - N o, no l. Ai !.... .
POLICIA PR,Il-lliR(sense fer-li'n ca s] - Mira com remena .!
POLICIA TERCER = Li faries la feina, oi ?

'POLICIA PRI ER - Li agrada.ria massa.
NURIA - B~sties' 1 Besties '! •••
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POLIClA PRl~IE\. - Una mica de respecte, bucle1l !
talitat).

POLICIA T~R0ER (li crema el mugr6) - Amb qui t'has
meuca harata? '

Pero ella ja no pot contestar. E1'cap 1i penja endavant i el
C'os se li p1ega.. ' ,

POLIClA SEGON(que la sUbjecta) - S'ha desmaiat !
POLleIA PRD·'iER- Ded.xa-iLa c aur e , ,(L' al tre obeeix i la. noia queda este-

sa aterra).' ,
POLleIA TERCER- Una peti ta remu1lada la deixara. conftova •

. POLICIA SEGON- Us sembla que cantara ?
POLIGIA IRlMER,_ I tar..jr ! S n de' pa de pes lc, aquest ,ente

El POLICIA TERCERagafa la galleda i l'hi 11 9a l'aigu
munt. Tots tres es queden observant-1a mentre 1 noi obre

. Len t amen t; els ulls. Pero eLa torna a tancar de seguida.
POLIC;r:APRIMER'- Ah, no, aixo no', maca ! (Li clava una puntada de peu)

Aixeca't '1 '
POLlqIA SEGON (s'inclina'i l'estira barroerament pe1 pit) - Amunt,que

encara no hem acabat t

Ella contir..ua'fent-se la desmaiada. El POLICIA PRIIER, que
ha l'lengat ,la ciga.rr€ta, es ~.reu un cioar i '1 'encimo

POLICIA PRlfvlER- Ja v e úr-eu si resusci tara quan se senti el cigar
figa., ,

NURIA (s' adxeca , espar-ver-ad a ) - No" aixo .no !
POLICIA PRIMER (mentre tots riuen) - Ja em semblava a mi t
pOLleIA TE CER - Bé. estaves a punt de dir-rios qui t'havia dnnat

p aque t, •••
NURIA - Ningú, no me'l va donar.
POLlelA SEGON(la bu f e't e j a.] - Quina mula! D'on el vas treure ?
NURIA - D'enlloc.
POLICIATERCER (li arranca les bragues) - Em,semb~a que caldra

, te ¡es idees.,. ,r

POLi CI.A j>RIM1!m.- Deaxa , (Abaixa el,' ci'gar i 1 'hi atansa al baix ventre;
ella es i va arraulint) Ha arribat l;'hort=\. de la v er-d.tat , nena •••

'NURIA' (arrau-onada contra la paret i amb~a vista f'i ta en el cigar) , Si
us plau, no, no •••

'POLICtA PRI'lER (atura el gest) - Pa.rlaras ?
. NURIA. '- Sí, sí .. "

POLlerA PRIMER - Perf'ecte. (Li tira, el fum del cigar a la ca.ra) Qui· te
les va donar ? (La noia -:)a11a) Digues 1

NUR¡A - Ningl1; les vaig ,trobar.
POLICIA PH.l~.i.ER- Fotuda meuca ! (Amb un gest sobt t, 1i enf'onsa el
, cigar ences a la vagina). ,
NURIA (xiscla) - Ioiiiii !... .
EMMA(amb pn' cri t) - Prou J Ja; n 'hi ha, 'prou !

Es restab1eix la il.luminaci6 normal. E1s noi5 i noies pro-
cedeixen de s egud da a munt.s r una sala de tribunal a la banda
dr-e t a : peti ta. plataforma. amb una taula i -trna cadira darrera"
dues cadires davant, a'peu pla,. i una gran fotografia de tre
un~formats a la paret.

RICARD - Sí, ja n'hi haprou. La sessió,pero, va cnntinuar, i despr~s
n'hi va haver d'altres, moltes altres.

RAMON- I va parlar ?
~lCA1UJ ~ No; no Ix van poder fer dir res. Oi senyor Subordinat ?(L'hom

) • " .:1 t"no contesta Perque se n deu recoruar, vos e •••
E~rnA- Coro ? Que hi era, potser ?
RICA D - Sí. El policia del cigar ~s ello
RAMON- Aquest breto1!, Malpari t ! (Se li
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tancats. En RICARD i l'E MA es pre~ipiten a separar

RICARD ...Ramon, tm a mica de s erry ! , UniversitatAutonomadeBarcelona
EMMA - No som nosal tres que hem de fer' justicia. ••• Biblioteca d'Humanitats

RAMON - P.ero ~s que no heu vist com .La martiri tzava ? Esta bé, deixeu-
me. (Es queda mirant l'horne, agitat. Després glapeix) De genolls,
bandarra, 1 (Es gira cap a l'interior) Núria ! Núria !

~URIA (que acut) - s6c aquí.
RAM()N - Atansa' t;., ,
EMMA (lnquieta)'- Que vols ter, Ramon?
RAMON (s'adre9a d,e nou ,al SUbordinat) - De genolls, t'he dit I Vull

li dernanis perd6, !
.SUBORDINAT, - Voste no compren ••• Em limitava a oueir ordreso Mai no

fet res més que obeir orares.
RAMON ~ 1 qu~ faig, ra sin6 donar-te'n LIDa ? A a, ag noll At

que et trenco el cap f (Li' pOSa 1 m obre l'espat11 i
a flectir els genolls).

SUBORDINAT - Voste no t dret •••
RAWON T 1 tu ? Quin dret tenies de torturar qui fos ? Dernana-li

,de seguida ! ,
NURIA - No val la pena. Es un pobre horneo
RAMON (esbalait) - Un pobre home ? Si et va. clavar el cig!"lrences al

sexe !
NURIA - Preéisament. Ara,en'repetir aquesta esoena, m'he adonat d'una

cosa que ho vaig sabe~ veure quan anaVa de debo. Quan et to~tu-
ren, es castiguen ells.

RAMON ~ No ho entene ••• Per ques'ham de castigar?
NURIA' - Per qaver renunciat a l~ seva integritat personal, com tothom

que serveix sense discerniment.
RAMON -Continuo sense entendre-ho.
EMMA -: si, horneo E(m. sernbla que la Núria vol ,dir aixo : es bestialitzen

per tét.1de castigar una conscLerrcd a humana que' els ha fet traici~,
que no s 'ha sabut responsabili tzar "

R~ION -S~i fos així,enc ra serien més culpables.
EMkA - Ho són. 86n iñrinitament c~lpables.

,NURIA - Sí. Massa culpables i massa desgraci ts perque tingui
humiliar-los. ",

.RMlON (mira de l'una a: l'altra amb una expressio ineredula) - Bé ••• Jo
no he arrat 'a.la universi tat, no he estuai t filosofia; s6c un xi-
co;; s enz LLl., amb pr-ou capacitat d,'indignaci6 per sulf'urar-ae quan
veu que al'gú abusa d "algú al tr-e, No m' importen el motius ni la. f'i
nali ta.,t, perque res no justifica BlJf.¡p6aQP l' abús.

RICAR - No ho pan diy p s, aixo, Ramon.
R.AMON - No; no ho han dit, pero totes aquestes r ona mellen a la impuni-

tut deLs cuÍp'ables.
EMMA - No els pod em a.tEmyert és cert. S'han -alLurryat massa de la eondi-

ei6 humana.
RAMON - Que hem de fér, dones ? (Amarg)Hem de deixar que continuin 0-

',prirnint-nos ? '
NURIA No; cal anul.lar-lo s ,
RAHON - Com ?
NURIA - Fent prosperar una, al tra imatge de 1 'home, la que ~:eivindiquem

ara en,f'er-nos responsables de les nostres ~cc~ons.
RICRRD - Exacte, N ,ria. Ara, precisament, veurem un horne que se'n fa.

(De cara al públie) La car-na que un gr-up de ciutadans va a.dr-ecar-
al ministre de l'Interior i de Control al.ludia, com reeord~n,les
'tortures amb que v an ser victimi t zades unes persones a rel de les
mand t'eet ac í.ons que hi Van haver a j'avor deL dret de vaga.f/liici tav
el, eas de la Núria, la qual f'ou detinguda ab s, en el curs del s
treballs prepar'atoris per a sensibilitzar l'opini6 pública. Pero
aixo no importa, la van tractar exactam~nt com tots els altres,amb
vioJ:~m,ciafísica i moral. L'úl..,icadif'e~ncia és. que el seu calvari
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va comengar mé s aviat i,per t'ant, f'ou més
canvi, van ser d'una altra mena en el ca s d'en ~ tt Ita

'dista que gosa mntar la veritat als seus lectorsB' . tt:Jf"l+w'>l.

1161.i que per aixo 'f'o'u pr-oces sat , La vista, de l~qual
hem de donar una versi6 molt comprimida, se celebra a, ..
da. De ,seguida entendran per que.

Elref1e'ctor il.lumina la sala del tribtmal. El JUTGE, perso
nificat per en JJ),:UME, seu darrera la taulao Al seu davanjr,
dret, hi ha l'aeusat, que és en PERE. 'A la. dreta i a l'esqu,
ra seuen el fiscal i el defensor, que s6n, respeetivament,
en JOAN i la CARME.

FISCAL (qu~ te ~ diari a les V\ans) - L'acu aei6 es f~n;,1menta
ele 46 de la Llei de Protocei6 d6 l'E. tot que tipifica el deliete
de traiei6 a la Patria i pren la ScV. se en l'e crit que l'in-
cuLpab , el periodist Pere Larfis, va publicar al di i "L'Humbl ,
sota el titol que, tradui.t, diu 'així "Els baatolls de la repres-
sió,tI. L' autor falta maridf eet amerrt; a' la veri "La'c quan afirma a) "le
f'or-ces de L"oz-dr-e públic t distribuides entor de la pl.a ca de la
Independencia", b) "una mil tres- cents manife. tants", e) "esponta.
niamenj- reunits' ", d.) "els agents van for f'oc' contra la multitud
sense provocaci6 previatl~ e) "oí.nc. ferits inerepsaren a l'hospita
de i ~:Ssperangan t ..i .f) "el 'poblo, en:frontat arnb e1s seus agreasors~
Cal 'considerar també . calumnio ses les segÜont s expr-es sLons :# tt el
'poble bridat"," les fqrces de la -r-epr ess í.é ' . i IIU~ regim impopular
('Deixa el ,diari) En e.f'eete, cal i'er ob s ervar que, les, forees de
l'ord~e públie mai no Van éstar distribuides enlloe, sin6 que sim
plement van acudir a tallar e15 deaor-dz-e e j que el nombre de .marrd,»
~estants no arribava al miler;que' hi va haver provocaeio de la WU
titud pel sol f'et d'aplegar-se sense permís de l'autoritat; que
eLs. manifestants es Van reunir en obedienci,a a les consignes de
grl.lps anti-J3ocials;que a l'hospital de l'Esperanga només hi van,i
gressar tres f'eri ts i que les f'.o~ces policinls no poden ser qüali-
:fic;a.des d'agres.3ores del poble quen eLles me.teLxes formen part
d'aquest poble i en s6n, de f'et, :l'~lite. Q.uant' a le expressions
calumnio se s , direm que ele eiuta,dans disposen d"or~anismes l",:gals
a través deIs qu~ls poden manifestar la seva opini6 amb tota lli-
bertat i que' el regim déls Caps Armats {lo pot ser impopular tes
que eLs niateixos eiutadans van vot r unanimame:nt per la seva con-
tinuitat'en'el dE..rrer plebiseit, ara f'a un any , Per tot plegat,
el ministeri f'iscal demano. que el periodis o. L ,rf'is sigui eondem-
nat a set anys d.'empres.onament i a uno. penyora de 250.000 diners.

JUTGE - La defensa té la PDra~la_
DEFE SOHA-, L'aeusat ~s in ...oeent de tots els delietes que 1i imputa el

ministeri f~scal~ JltWnes e les sevee daacs procedeixen de' les nQ
,tÚ:eles d "agencias de premsa p'ubLdcad es als e iaris del ')aís; em re-
fereixo' al rtoUlb,rede participante a les manifestacions i ala t Fombre
de :ferits ingres~ats a'l'hospital de l'Esperan,ga. Es verita~ue
després va, demostrar-se que aqueste' nomé s. 'eren tres» ja que els a.!
tre dos Van ser traslladats, u cl!niques particula:rs. Una ine )(B.ct;!
tud d'inf'ormae±ó en la qual Van inc6rrer d'e~tres pubIicacions,
no eonstitu.eix deliete. Tampoe no hq és la ID. ~festaeió d'opin~ohs
per-aonaLs , tot.a veg-ad.aque el no st r-e. ordenament juridie reconeix
que no es perseguir~ n;ingú per les seves idees. Xa1 afegir que, en
aquést eas concret; a1gunes de les apreciacions contingudes en
l'article de.'1J..'Humb1e" han .estat possib1ement e xager-ades ° distor
sionades per la redaeei6, la q~al, per comengar, és responsable -
del títo!. En l'anim de ],.'aeusat mai no hi ha'hagut la intellció

d.'of'endre ni de calumniar; s 'ha 1imi tat sempre, com ho demos t r-a el
seu llarg historial de publieiflta, a donar f'e ,de la rea1itat. I fo!.'
men part d '-aquests realitat els zentiments de les persones que par
ticipen en uoaete determinat, ara en aquesta manif'estaci6 objecte
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'de l'article inoriminat. No's'hi defensa la le alit de 1. 6 ' b l' . é ,. ruversi utonom~(efestao~, eri : a anr-ev s : 1 escz-L t reconeix qu ib te lfi1n
lleis vigents, era perf',ectament il.legal. Aixo no fa que ho sigui
~'articie. ~cte va tenir lloc i el meu patrocinat n'informava,
com 'era el seu deure de periodista.

FISCAL - Amb la venia •••
'JUTGE - El f'L'e caL t~ la paraula.
FISCAL - Em permetré de fer observar a l'il.lustre lI'etrat

teri fis~a.l no discugeix. el fet de la manifestaci6 ni el deure
d"informar pz'o pL deLs periodistes. L'acusacicS/el:3.circum criu a uns
concep~es calumniosos i a una descripci6 inex cta deIs fets. Ara,
el'm~nisteri fiscal s sensible a l'argument qu algun del con
ceptes d "aquesta de s cr-Lp cLé van e,J:' al ter t~ r 1 1.' daccl6 d 1

diari en el qual es publict l'article. E tem donc di po t
rectifica.r' les nostres!concluSions si 11.iha un prova en aquest
sentit. '

JUTGE (a la DefeIsora) - Ri ha alguna prova ?
DEli"ENS,ORA- Bé ••• El meu patrocinat no conserva cap copia de l'origi-

nal que va enviar a "L ,Humbl e" •••
JUTGE - En aquest cas •••
FISCAL - Amb la venia ••• El minist xi fiscal acceptaria com a prova u-

uJ;larectificaci6 pública de l'acust;lt.Diguem un'article, publicat
als diar:i,snacionals ~ en el qua L desmentís aquellas afirmacions,
amb ·1 ' e smerrp que ha estat sdrpré en la s eva bona' fe i es deso-
lid~it.za, per tant, eJel c on f í.ngut d'aquel1 e scr Ljr ,

JUTGE ~ Senyor L~rfis ••• Té la paraula. .
LARFIS - Cal entendre que, si rectificava, el minitteri fiscal retira-

ria la seVa acusaci6 ?
F,ISCAL '.•Demanar-La 1 'ajornament de la cau aa fin s trn a data posterior a

la publica ció de l' ar-t í o.Le , I aleshores dernanc.r-La una pena IBS&FH!S

,menor que el d:eixaria en llibertat condicioYlal. Fins i tot ~s pos
sible que tot plegat ,es raddís a una ~enyora.

LARFIS - Compren barat, yostes !
J1)'I'G,l:!, - -Com diu '!

LARFIS - Que no accepto. L'article, excepcio' feta d'tina paraula inexac
ta, probablement per error de traducció, va ser -publicat totalmen'
conforme al teEt que V'aig enviar a '"L'Humble" •

FISCAL (al Jutge) - Solici~o WL recesei6 'de deu minuts.
JUTGE -,Concedida. (Surt)
FIS AL ..:Senyor .Lar:fis, em p en sav a que compren ria que tots volem es-

talviar-li una cóndemna... "
LARFI - Si ~s així, m s valia cmmengar per no acus'r-me.
FISCAL -o podí0m ,pas fer €lIs ulls grossos davan~ d'un fet tan greu.

El' seu ar t Lc Le , a t'oz-a, ha mogut mol t d "enrenou i h perjudicet
oonsiderab1ement la im' tge del país.

LARFIS - Més greu'és que la policia carregués contra un miler llarg de
manifestantspací:fics i indefensos.

FISCAL -'Pero vo st e no s~adona que arr..baquesta actitud :fa el joc deIs
enemics de' l'Istme 7

L4RFI~ - Mai ~ohe identificay el X'egim amb el país, jo.
FISCAL - Jixí i tot, és un deure de' petriotisme de:fensar les institu-

cions vLg en ss , No en tenim cap, mé a ,
LARFIS - No és un motiu'per conservar-les, si s n injl.!.stes.
FISCAL - Es que no ho' e6n, senyor Larfis ! Voste cr eu que és injusta

la generositat ?
LARFIS (sorprés) - Quina generdsitat ?
FISCAL - Aquesta mateixa que mani:festem ara amb voste. Li donem ~'opor-

tunitat de sortir sense deny de la situaci6.enutjosa en que a'ha
col.locet.

LARFIS - No. S6n vostes que volen que, uqcop més, €lIs doni l'oportuni-
tat :de tirar l' aigua al' seu molí. Es ben di:ferent. I ho volen fer
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sanse cap mena de respecte a la meva integritat.
FISCAL _ Permeti, senyor Larfis ••• Hi ha integritat

sar ela nostres errors.
LARFIS _ No vaig come~re.cap error, senyor Fiscal. Vost sap tan b

jo, encar~ que no ho vulgui admetre, que nogaudim de cap deIs
drets elementals que generalnlent es reconeixen a les persones,que

,hiha ~a'rep+essi6 permanente Aquest judici mateix forma part del
me,canismede la pam rep'ressi6. Es del 9-omini públic que la gent
esgo~en tets elsrecurses legals abans d'organitzar manifesta-
cions. VO'stes.el s obliguen a una accLd il.l cgal amb el seu silen-
d._ En d~rer terme, dones, s6n els culpables de les protestes, i
així i tot les castiguen brutalmente

'FISCAL _ Nirtg6no pretEm.'que el regim ·sigui erfecte, senyor Larf'is.
'Els nostres governants ha po.ben, i pcr aixo s'e f'o;rccncontinu -
men}' a miLlor' r-lo,. Pero com -VOl que ho fa,.ci si eLs po sem bar9yons
~ les rodes, si les persones más preparades ~ inte .ltgents, com

.voste matcix, es lliuren a la demagogia en lloc de procedir a
crítica c'ns~ructiva 7

LARl"-'I::;_! Dir amén no ha estat mai una crítica constructiva, senyor
~isca1. .FISCAL _ Esdif'icil de parlar amb vo st e .•• (A la Defensora) Si no
juda a fer_lo entr~ en raó ••• ·

D FENSORA _ La meva missi6 és defensar-lo, ·i malamen* ha f0ria si
consellava de perjudicar-se.

,¡¡'IGCAL(esbalal,t) _ Perjudicar-se "(Quan est Lc imte;ressat a estal-viar-
li.uns' quan-cs anys ele pres6 ?

ÚE'ENSORA ..: A canv L de"rebaixar-lo com a prof'essional i eom ahorne. fIi
ha co s'es 'pitjors _que la pres&, s crryo.r'Fiscal; la corrupci6 és in-
finitameqt més ~r~u. ,

FISCAL _ Amb aquestes idees em sembla que no anir~ gaire lluny. No hi
aniran ni. voste ni e1 seu ·patrocinat.

DEFENSORA _ Nb es tracta' d~enfílar-se, perque on el fons voste no es
refercix a res m é s ] ,é'S tracta de sér honest. sa.p que vo L dir, ai-
x~~ s~nyor fiscal?' ,

FISCAL (cínic) ~. S~. .E+qUest' c as co nc r-et , veure" s despos.seit de tots
e1s dr et s' C 3..V 3..1s • •• . '

LARFIS - Ql,t'e¿ón z e.r'o;'
FIS Q\L ., ••• , i ,pa,s~Far-seset anys en urra
,LAREIS _ Reflexion.ant sobre la jl.lst':!o í,e
JUI'GE (quejentral'~ ,Es r.epren la sessLé ,

. S 'encetUln de nou el.s llums. Aquest cop eLs actors no enreti-
raran els mobles, sinó que hi é.1.f'egiruncinc cadires, una d e-
L'Les al co st a-t dé la que ocupava el JUTGE , o s í.a dal t de la
plataforma, darrera la taula.

'RICARD (de 'ca.::;'aa. la sala) - I així és com el nostre amic Pere v
re' s oorrd.emn at a set arry-s d " erilpresonament i a una penyora de
cinquanta l:IDImmt mil qiners per haver parlat honestament d'uns
que molestaven el si::>tea.

RAMON _ Pero cscol tao •. '~"i el van c orrd.emnar' a s eb arry s, eom és que no
esta tancat ?D _ Es molt senzill; el seu advocat va rec6rrer al Suprem,corn es
fa sempre, .L aq ue et tribunal en car..a no ha assenyr:üat el dma del
jud{ci. .

RAHON - Que sera, final.
RICAi1.D_ Exacte. Ja v eu.rem que en sortirao EIl no ee fE! il.lusions, so

bretot perque ja t(!nia 'antecedEmts ~ue el feien po1íti cament sus
pect e ..~MHA _ Oi q'j.leés e11 q'Ji va public r aquel1ú. fotOgr8fi: de l'Assemblea
de Columna on es veia que els as.-istents protestaven ?

RICARD _ sí. Només que el peu deia que manifestaven la seva alegria

cel.la.
temperada de gcncrositat,oi ?

1
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per les con cLusLon e aprovades. UniversitatAu onoma de Barcel na
- Ja me'n re'Cordo. Tothom es va fer un tip de riu io~ali!JIlThffiil¡lh.ts s
cIar, perque els assembleistes feien una cara llarga, enfadada,
que ben póc ·s'avenia amb un estat de satis:fact..ió. Vost
re, ,senyor Subordinat ? '
DIl'AT - Les faltes de t'especte al'autoritat només fan
enemics de l'ardre. '
- Mentre les faltes de'respecte al poble només fan
tate 1 s'acaben, normalmen~, amb una promoció deIs ofensors.El
sots-ministre i el secretari' primer, que dirigien l'Assemblea,
ara són reSpecti vamerrp ministre i sots-ministre

SUBORDINAT- Al capdava11 van aconseguir que les conclusions s'a1roves
sin per unanimi tat t oi ? -

RICAR - Una unanimi taf forc;a curio sa "oom mostror m de 5 guicta. Pre ci-
sament e~ aquesta A5semblea es va pr.ooedir d'un nano tan c rao

'terística' del govern deLs Caps Armats, que .ja havíem eonvingut
amb aquests nois que ens hi referiríem.(:Oe car, al públic). De

segur que molta de vostes no han oblidat aquelles reuniona en les
qua Ls 'es pz-e t erid.a de consul tar el poble treballador de cara a una
rnodificació de les normes laborals i fins i tot d'una reforma mé
o menys en~profunditat deIs organs sindi mIs. Els diaris en van
p az-Laz- amb J;es expressions triomfalistes. de co s tum, Abundavenfels
titols que -deien : "La d emocr-ácd a e,n acción, "El poble imposa la
s eva vo Ltint a t t", "Una gre,n victoria del món del treball", i d'al-
tres per l'estil.La realitit, pero, Va ser ben diferent, i ara

L "'"els en donarem una petita mostra que als permetra de veure com
e.Ls treballadors voten 'contra el dret de vaga o eL qtra.L mesos des-
prés es llan<;~:t'an. al cerrer .•• Inútil d'afegir que els dos perso-
natges de darre:tú, la t auLa 59n els ·je~axques.

S 'a,paguell els illums L: $1' f'ocus se cen t r-a en el, local on té
lloc l' Aa sembLé a de Columna. En JOAN i en JAImE personifique
eis Sots-ministre i el Sec~étari primer; davan~ la taula,as7
segutst en PEREi LA CARME,La lIltlRifi.", e11RAMO.N, en RICA:RD,
1'E:r.fl>1A.

SOTS_~I!NltiTItE(discuttsejant) - ••• la madurcsa de que Ln ces san'trnerrt dó
na pr-oves el món a ss aLaz'd a t del no stre g'loriós país, consti tueix
un motiu d'~rgull per als homes que, com nosalt es, hem contribui
a formar una' con.scL neia social apta i sana dc s d 'un ... organs que
s é n , diguem-ho ari b leg! tima s at Ls f ac cdo , m' s d" ss cs soz-am 11 quz
no pas do comanament. Sempre ha estf:lt la nostr a pirac:i:ó s per
tina<; d 'in cnrporar él la 1egislaci6 Lab or-al, tot ee les conquestes
har-mon.í.oeee que gar-an tLt z en .La seguretat, La dignitat i lo protec
ció suficiertt de tots ele homes i dones ue b e1 seu esfor<; con
tant i reperc'utible dónen dies de glori¡;¡. i ,de riquesa a la pa-
tria. 'Uns desagraIts s e.r-aem si rios a.Ltrr ea , els dipositaris concret
de la co fia:t1ga del 'poble, consentida i reiter d un cop i un al-
;tre cop en tot de mani:festacions espontEnie::; que ens arriben amb
motiu d "efetI1Cex ides nacional s, .rro ens :féiem re' o de, totes i oa-
da s curra de---le$ voLun t a t s més nobles de' la comun.í.ta t treballadora
la quaL, amb el eeu s erry, en' mos t r-e' el camf, del dema i ,ens facil
t· d'evitar tr:=tmpes :i ,recaigudes en als errors'funestos d'un pas-
sat encara aba.st ab Le en el temps pero Íl:"fini't2memt reculat en
l'esperit, quan una nova generaci6, :Corm,~daen les.~olors d'un pa
tr~otisme SaTe d : ec¡üa:rime, renega de dema.gó gd.ea eso/i15 i geneti-
cameny inoperants que, antany, destruien la no, tra cnnviveneia
fera9~ Estie segur¡ ben segur, d'interpr t~r degudament l'esperit'
d'aqtiesta asciemblea qu:;:t.Iiafirmo amb la veu clara i alta que no re
trocedirem', ou e cada pae sera un pas en ferm. (Pausa) Un desig ro
bt!u=d:; 'd' escorcollar fins al' entranya més pregona tots els condici
ru:.ments de la vida laboral' e ns ha fat inscriure en 1 'agenda 'la pa
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"J'aula "vaga".
VEUS' - Aixb, a.í.xb ! . li . d'H it t

( '), 1 rote a umam a sSOTS ...MINISTRE impertorñ:able - Pero estic massa.f'ami ar1tzat amb el
pensainent de la classe treballadora, a la qual'pertanyo, si no pe
dret de naixen9a, en ra6 de les meves f'uncions, per creure que hi
pugui haver ,desacord sobre un privilegi que contradiria totes les
conquestes adqulrides, no senSe,esf'or9, en el curs de la nostra
'gesti6. Sí, ama'c s i companys, cal que parlern sense embut s , El me

' mnisme de participaci6 a través de convenis, els conductes de co
municaci6n entre el capital i el treball, el marge de dialeg que
la nostra legislaci6 estableix entre l~ovrer i l'empresari i l'ex
istencia de tribunals espe c:i.e.ldavarrj;deLs quals es ventilen im-
parcialment el.petits conf'lictes que ocasionalment puguin sorgir
d'una interpretaci6,inadequada de les lleis, f'an inátil i repeti-
tiu, corn tots saben, la promulgaci6 d'un dret que perjudicaria en
primer lloc l'humil operari, el mod,est of'icial•••

CARME -, Demano la paraula I
SECRETAR! PRI~1ER,- Ordre, ordre ! El senyor Sots-ministre •••
SOTS-MINISTRE - No, no ! Aquí sóc un company més, un obrer entre

ja ho he di t. Només aixo m' autprj.tza a parlar en nom vo stre
f'er-me el portaveus d,e tio t s :quan us oposeu d 'una manera tan asse-
nyada .a la introducció d'unes practiques ja superades i danymnes
que tan soIs es 'conserven ala paisos m~s retrogads. Aquí, conven-
~l.1l.tsCIlm1 estem per les nostres realiz,acions impondera bles que a-
nem a l'avan9a9.a de la civilitzaci6, estem decidits a donar un
"e~mple modEdi:::.cals f'alsos progressismes inspirats per egoismes
bastards de' cl asse , Seria o f'errdr-e-cus discutir •••

RICARD - No, no ¡' Cpp ofensa... .
PERE (que s ~ad xe.ca'] - Vo Ldr-La f'er observarfal senyor So t s-emd.nd, stre que

alguns, entre nosal tres. •• ,
,SOTS-MINISTRE - Comprenc, comprenc perf'ecta.menjr.Ens esperen f'eines

m~s urgents~ inajornables, i també jo lamento ben de debo que, per
un escr-úpoL de consciencia, m'hagi vist obligat a ref'erir-me a"un
tema sobre él qua! tota plegats errs hem def'init prou clarament al-
tras vegades.

RAMON - Quines altres vegades'?
PERE - Amb tots els' respectes, el senyor Sots-ministre m'ha interpretat

maiament. Insisteixo que cal •••
SOTS-MINISTRE - Ben cert, ja hem p:erdut prou de temps.
NuRDA - Protesto! (S'aixeca de la cadira) Demano que •••
SOTS-MINISTRE - Totalment d'acord. He abusat de la vostra paci

unanimitat,doncs, s'apróva •••
TOT DE VEUS - No I No t
EMMA - Que es procedeixi a votació !.

.SOTS-MINISTRE - Sí, una f'oz'ma.Ldt at que sempre esta bé. Votaci6f. manso
Que mai no pugui ésser dit que no procedim democraticament. Tots
els qui es~ig~in contra el reconeixement· del dret de vaga •••

Ningú no a19a ,la ma.
SECRETARI PRI~R (va comptant les marrs'abaixades) - Una, dues, tres,

, qua tre, cinc... . .
'SOTS-MINI~TRE -'Per unantmitat ! L'Assemblea, dones, decideix de no re-

coneixer el dret de vaga.
Tothom abandona els seients, i ara sí que al ceriels bra90s t •
Se senten xiulets i protestes.

'CARME .A. Quina, Asseinblea '1
RICARD - Que no'som bens !
PERE - Exigim la dimissi6 immediata
NURIA - Visca la vaga !
EMMA - Vaga, vaga. vaga !T••
SOTS -MINI$'TRE (sense immu.tar-se) _
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'S~apaga, el reflector i s'encenen els llums. En
MON i, 1 'EMMA tornen a primer' terme de l' e 't U.\WJIM"l#l-'l1l'.,P
1t' b ' d d t 1; Bi lioteca d ua res es ossen un menJa or mo es a esquerra: tau

quaire cadi~~s, un bufet i teYevisi6.
RIC~D (de cara al páblic) -~er unanim~tat, sí senyorp !
SUBORDINAT (a'mb sobtada viol~mcia) - 'Vostes no hi er-e.n! Parlen per

, boca d,'ase ! , , '
RICARD (se li gi'ra,)·- No, nosaltres tres" no hi érem. Pero hi er-en dos

del.s ~os,tres·col.laboradors espontanis i molts ,d'altres que, al
seu momerrt, ho van explicar. En veu baixa, n.turalme~t, i entre
.amd cs, perfpor de les repre,salies. Li'n podria presentar algun que
ara forma part de les Milicies del Poble i no és e-aire lluny d' -

qud , Hi vol, parlar, senyor Subordinet ? ' .
SUBORD¡NAT - L'únic que vull és que s'acabi aquesta farSa.
RAMON - Que espera, doncs ?
$uBORDI~AT -'Com, qu~ espero?
RAMON - S1. La farsa, encara que faci estrany, no es representa aqul,

. en aquést escenari, sin6 for~, i vostes fa molta anys que en s6n
',EÜS actors o' No' els cansa, una f\lnci6 'que dura tant de temps ?

EMMA '- No siguis ingenu, Ramon ! Com vols que els cansi ? Els qui sa-
o' ben de que parlen sempx:e han di"/;,o' escri t que, un cop s 'ha tastat

el poder, mai no se'n té prou. Cada dia se'n vol més, i'se'l vol
fer durar.... "

RAMON - Quin pod~r ? Sí, ja ha sé, els Caps .Armats que manen e~l tenen
S6n els amos.Peroi els altres gTacies als quals el15 continuen a
cavall ? Fixa't per eXemple en aquest mateix Subordinat ••• Obeeix

un esvo r-ctr-ee que ni pot discutir. Funciona cram Una mena de billan9a
au tomat í.ca ,"

8UBORDINAT,- Té la llengua mo~t llarga, jove Compte que no la hi. ~ , .capc~n. , ,
RAMON - ;En tot eae no h.o fara pas vo st e , 'O, si'ho fa, sera perque li

ho manaran, no en virtut de cap decisi6 propia. No s'adona que
viu en el nivell més elemental possible ? , '

R.ICreARD- Des del s eu punt de vist~, té poder,. Ramon , ates que sota se
encara hi ha algú més allunya~que e11 de l'indret on es donen les

. ordr es • ,, , ' ,
RAMO N - Ningú no esta més allunyat de l"indret on es donen les ordres

que e.L funcionari, encarregat d'e comunicar-les o d " executar-les.
4-1- ' capd ava Lí, de tot de l' escala, hom ja no participa del sistema
i, per tant, té la mínima llibertat du desaprovar-lo, d'oposar-
s'hi, de combatre'l. Crea, doncs, una altro f'ont de podery com pa!!
sa s-empre que ens ngguem a s'er uns mers instruments. Aquest bon
home, tan soberg, no t~ pas més poder que un martell; una m~ l'ac-
ciona com i quan vol, 1i fa esberlar cranis o- clavar claus, i ell
tan tranquile ~•

~UBORDINAT - .Mai no, he obeit una orc~re que em repugn~s!
R.AMON (el fita amb o.tenci6) - Perrneti••• Quants anys fa que ocupa un

110c en l'administracio ?
SUBORDINAT -Hi s6'c des la Lnst aur-ací.é del govern 'providenc'ial.
RAIvION - ,.Iduz-an jr tot s 'aquws t s arry s, quantes ve gad ee,ha desobe:i,.t

dre ?:
sUBORDINAT - Cap.
RAMON (mentre tots riuen) - No caL que 'en parlem m s, don cs t
SUBORDINAT - E¡3 que mai no m 'han donat 'cap'ordre objectable.
EMMA - Ni quan el feien torturar una noia ? (El Subordinat no

Qué penS'ava, aleshores ?
SUBORDINAT - Que la patria ~s ,m~s importan~ que les persones.
RAMON - Pero aixo que voste en diu la patria la formen les persones,

p,recisament.
SUBORDINAT - Segons qu.í.nos ,
EMMA - I voste és de les que oi ?

.0
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SUBORDINAT - Modestament, sí.
RICARD - Per que? , '
SUBORDI~AT -,B~ ••• La formen tots els bons ciutadans.
EMMA - I qu~ cal entendre,.per bon ciutada ?
SUBORDINAT - El qui obeeix les lleis~
RAMON - Aleshores, serryoz-Subo,rdinat, els Cap s,Armats no s6n bons c,iu-

tadahs.
SUBORDINAT (esba.1alt) - No bLa sf emd , jove I ,
RAMON - Ells fan les lleis, pero no les obeeixen. El nostre codi casti-
'. ga express'ament no tan sol s el crim i la cruel ta t, sin6 tiamb é la

fal ta d "a'ssist~ncia a tots aquells que es v egd.n emerra.cc.üe , La
tortura ~s una crueltat. I ells ho saben'prou b~. La prova ~s que
no t oLez-en que se'n par-La , Ni d'aixo ni de tantes altres coses
que f:luposenuna cruelta t rms subtil, més refinada, i qu afecten
grans 'capes de la població f'Ln s i tot innocent del delicto de re-
bel.lar-se, de protestar. (Es va animany) No és cruel, per exem-
pIe, "fer dentetes 8"la gent amb tot de béns de consuro, amb tot de
comoditats que no estan al seu abast normal perque el preu que te-

v ' nen no guaz-d a cap 'relaci6 amb eLa jornals ?
RICARD' - No t"exaltis', Ramo n , ,
RAMO~ _ No hi puc fer més. No sé si per sort o per desgracma, pero jo

diria que ~s per sort, encara tinc una gran capacitat d'indignaci6
davan-t lá injustícia'permanent d'una societat estúpida i hipocrita
que ho vo 1 t o t, la dona borra txa i el vi f.Ü· bocoi •••

RICfiD (somrient) - Ára et pos es so.íenm e •••
RAMON - Potser sí. Pero és veritat, oí ? La gent, no ho pots negar,

duen una vida escarrassada i miserable
SUBORDINAT - A cada casa, per modesta que sigui, hi ha un televisor •••
RAMON'- I·tots típs, eh ?
SUBORDIN.AT-...' Si hi havia tanta miseria com vo stb vol suposar, ben poca

, 'gent disposarien d'aquest instrument,de cultura.
EMMA ...Una cultura que escLavdb za ' és una contradicci6 en termes. Se su-

pojsa .que la cultura ha d "alliberar'. Vo st~ ho deu confondre amb la
propaganda.

RICARD - Una propaganda que,a més, sovint es paga amb una infinitat de
sacrificiso Tothom té un, televisor, ha dit vost~. I hauria, pogut
afegir també que tothom '.té c ot xe , rentadora au tomá t Lca o njrve ra ,
Exacte~ Tothom, o gairebé' tothom, ho té. 'Pero en quines condi-

"c í.ons ? Ho vol veure, senyor Subordinat ? Po t s.er-li sera út:tl, a
vos t e que vd.u en un món úna mica irreal ••.C"adonara qu entre,la
gent senzilla, que s6n e Ls' mé s , la comodi tat es paga amb la inoo-
modi tat. Una. al tra de les cont;radiccions de la nostra IbIIli'RtHDta so-
c Le t at , Els nos,tres co.Ls Lab or-ador-s ens en f'aran una 'p etidta demos-
tració. '

S'apaguen els llums i el focus i1.lumina l'escena del racó.
El· Fi1.1.i la FilIa (JAUHE i NURIA), seuen a taula. La Mare,

'personificada per la CARME, els serveiX. Despr~s entra en
PERE, 'que fa 'de Pare. El televisor, d'esquena a'a la sala,
funciona amb un vo1um de so discret per no interferir en la
conversa.

FILLA (arrufa el mas) - Altra vegada'co1s ?
MARE¡ - .I que no fal t Ln , noia.
FILLA -'Tens poca imagiriaci6.
MARE - Qu~ voLs dir7" .
FILLA',..Que hi ha d'a1tres coses.
MARE -' Ahir us vaig donar bledes, em sembla.
,FILLA - I abans d'ahir C015, i ara fa dos dies bledes. Per áixo die

tens poca imaginaci6.
MARE - Pocs dLn er-s, deus voler dir.
FUL (que'ix6s) - Cada hora de menjar hem de parlar del mateix ?
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PARE (que e~tra) Hola
FILLA ~ Hola, pare.
FILL - Bona nito
MARE:_ Si que vens d 'hora, avui •••
PARE - Han'sup~imit les hores. Ja et vaig dir qu~ se'n purlava.
,M RE (posa un a~tre plat' ataula) - Dones mira que ~arem goig t Pr~ci-

. sament aquest mati han vingut a cobrar la mensualitat del televi-
sor i no he pogut pagar-la. ' .

PARE (s'asseu cansadameni) - J~ toca&a ?
MARE - Els mesos passen volant, He dit que tornés dissabte. Con~iava

en aquests diners.
PARE -,Caldra que s'esperin, dones.
MARE (el serveix i s'asseu ) - Si volen rai

el mes pa.ssat. ". ,FILLA - No els costa gaire, d amerra car-,
MZRE - Mentrestan~, les carados les rebo jo.
PARE - Que t "ha fal:tat, potser, el cobrador '/
MARE - Faltat, ~o. Diu que ja esta tip d'haver de repe~ir les visites.

Estava de malhumor.
A. Tíl FILL _ No devem pas s'er nosal tres .s oLs :que ens endarrerim.

I~} MARE _ Raó' de mé s p ez- enfadar-se. No em po t s donar res, tu ?
;FILL - Aquest mes he' de pagar l' as segurans;:a del oo txe , I ben just hi

arribaré. L'han apujada, saps ?
(tot rnenjant) - Massa coses.
- Corn ?, Ho' dius peL 600 "/
- Ho di~c per tot plegat. Heu comptat mai quantes coses estem pa-
gant mes darrera mes '{De primer era el pis .••

FILLA - No em vam trobar cap de lloguer al nostre abaste
PARE - No, no el varn trobar. I par ~ixo en vam haver de compfar un

que ens costa el dóble del que ens van dir, o del que ehs pensa-
vem que ens van dir ....F~i pis, dones. Després, és cIar, la renta-
'dora i -La nevera ••• No dic res s parque ho necessi teme (A la dona)
Ni tu ni jo no som els matei.xos d~abans i el meréat és lluny .••
Llavors vau voler el televisor .••

A.8I5 FILLA - Es, normal t eh ? ,
PARE - Sí. sí ••• (Al fill).I tu, el cotxe •••
FILL - Bé he d'anar,a treballar, oi ? Si no~és treballés en un lloc,

com tu, encara podria agaf'a~el metro, o l'autobús, pero vaig a
dues cases i m'he d'espavilnr si no vull perdre el temp amb els
transports públics. .

PARE - No ho nego~as. Es possible que necessitis el cotxe.
FILL (molestat) - Com , que és possible? El rresceesL'to , A veure si ara

em vindras a regatejar •••
PARE (a19a la m~ per'interrompreJl) - No et regatejo res, jo. Si algú t

et regateja algunes coses', ~s la so cietat.
FILL - Home ! Si em permet de comprar-ho, no m'ho regateja •••
·PARE - Aquesta ~s la qüe st í.é , ja que sembla que t 'interes sa , T'ho rega-

teja de~ delmoment que; per tenir-lo_ t'obliga a ~er,m~~ores de
~eina. No t'adones que, si pots tenir cotxe, ~s perque tu permets
que els 'capitalistes t'esta~in més que abans ? '= Ho dius per les hores extraordinaries ? Les paguen doble •••
- Den cer-t , Les paguen doble per poder vendre mé s, Ets tu, som
fiosaltres, que paguem aquestes hores. Sempre hem pagat nosaltres,
pero, ara pagtrem mé s que mad , I en 'm.ésd'un sentit. 'I'ot s correm
bom un~ esperitats, no parem roai a c~sa, no tenim temps d'int~res-
sar-nos ~er res i, si per casualiaat ens sobren cinc minuts, ens
els passem,abocats a la televisi6 perque ens convenci que encara
hem de comprar aixo, allo i allo altre.
- Ja ho .ent~nc. Tu voldries que'no hi hagués ni cotxes ni televi-
si6, o que no n'hi hagués per nosaltres.,'

VOldria,precisament,que ~ossin per nosaltres. Es ara
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Recprda que na van dir,
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l'inrevés del que tu creus, no
hauría de ser. Vull dir que, de
aqu.es t.e s co se s.

MARE -' Ja ~s aixo, ja. ~'er' 'ara' ••• Bé, el que jo voldria saber ~s
he de dir, a aquest home, quan ,torni.

Fll.,LA .:..Per ,que no a1s demaneu a ,1a~ieta, :el,s diners ?
MARE - Res de ~ieta,! Ambuna vegada en vaig tenir pro~.
PARE - 1 tampoc 'no ~s cap soluci6. E1s diners que demanes,s'han

nar ...
- Es poden tornar en un momeIl-yque les cOSes no vagin tan justes.
_ Que no hi van sempre 1 De, que estem par1ani, si no 1 Potser
valdria rn~li{ .qu e ens el dei Jéssim prendre •••

FILLA - Aixo, rio ! Preclbsament 'lIIJIIiIIl ara qu al v apre :fan aquellas pe;&:-
1!cu1es ve1les ••• I que diríen, els veins ?

S'han acabat les co1s i la MARE s'aixeca.

~ ,Si podia aconseguir,qu~ el senyor Ramir m'avanc~s
sou •• ,. Es c1a,r que no li. agrada.
- Ro has :fet nras s a s ov.Ln't, 1 després, a cap 'de me s , et quedes-, .co a x , " , ,
(que torna amb un p1at de mandongui1les) - Que :fem, doncs 1

FILL _ ~"as v~ur.e que no ets a' casa. No contestis, si, truquen.
fILLA ~ Rí, ha una altra soluci6. Vaig veure1"anuncí d'una oasa que,si

JI'" •tens televisor, te n ven up. altre de mes,modern a canv~ del ve1l.
T'abonen oinc mil. ,
- No podem pas vendre'una cosa que encara no' és nostra.
~ 1 ~s' clarque ho és,! Mentre anem paganY ••. I amb aquests dinerc;
podríem f'er-ho. e

PAI<E,- A veure si ho entenc ••• Prop¡&eu, que, en 110c de pagar un apareL
, en paguem dos ; el :\ell que ja no tindrem í el noü qtze entrara a

casa.Perque aqu e st e de 1 "anunci tiamb é de.uen voler cobrar, suposo.
FILLA -, Més' ~endavan t.
PARE _ Sí, mes endavany. 1 vo1eu dir que aleshores ja se,us haura aou-

diy un al tre embolic, ~{ '1 Pr-o babLemen t la manera de pagar-ne t:t'e~
en l'loc' de dO:3 •••
~ No ho compliquis, pare
(sorprés ) - Jo ? "
- Ara les' coses es :fan aixi. Ja n'estem cansats,
re en l'estretor !

S' apaga el ref'l ector i' s' en cenan G1s Ll.um e , Nois i noies tor,
,nena 'la dreta de l'eacenari, on nom~s dei n dues cadir s
i' la tau1a, sobre la qua1 disposén cinc tele:fons i un intcr-

, c omunñ c ado r , '

nICARD ~d~ cara al pÚb1ic) - Cal :fer-hi comentaris ? Ben :cert, estem
cansats de viure en 1 "estretor d , per sortir-nc, estem ddapo s e t s
a que ens xuclin fins la darreragota de sang, Ho tenim tot, si m
ensaven1rn ,a f'er de b~sties 'd'es car-r á s .•• Que opina, ara, senyor
Sub'ordinat '1

SUBORDINAT_ Que hi ha ben' poques :famílies com aquesta. Es atípica. El
ve1l ~s un marxi.sta.

RICARD- Escassamen:t. Un horne de sentí t comü, .si de ca s ,
SUBOJ.DINAT(sárcastic) - 1 per aixo es queixa del benestar general?
EMMA - No h em. vist oa s que hi hagi cap benest r, en aquesta llar. Hi h a

tota mena d 'objectes'. sí, pero quin ben est az- és aquest que t 'obli-
ga a menjar Les .coses més barates, a viure sempre amb 1 'ai al cor¡
a treur~e1 f'etge pe~ la boca? . , '

SUBORDINAT(despectiu) -, S6n gent que no se saben organitzar,
RAMON (riu) - De segur que en liixo t~ ra6 ! Si se sabe s s í.n organi t mr,

tal ,c~m ho entem vos te, e xp l.ot ar-Len algÚ' al tre.
RIC.ARD.: gxacte. Tal com anem'fl,veure immediatament.

"
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'\ 'no.st.r els amics, en Jaume, ha treballat prop de d 9 anv.s amo
¡ • l , • níversítar j (momame 9ue\ estava ben or-garratzat .Crel.em que es troba- li a 't' e

presentar-nos-e~ en una de les seYes facetes mracter stiques.
El focus il.lumina'la tau~a darrera la qual seu en JAUME en
el seu paper de CAP D'INDUSTRIA. Truca un ~els telefons.

D'"INDUSTRIA (agafa l' aparell) .: sí.,.. Pas 51-me ':1:--- Ordel ? Sí, el
volia Yeure ••• Ja deu saber que es parla d'ún augmeny de jornals
••• A entrada d I'hivern, s emb La; •• Ah, ja es diu fins i tot a í.xó ?
.... Cinc o sis'l••• No ens podem deixar agafar amb els pi:xats al
vent~e, dones ••• T'ho congelen i ••• A primera hora .•• No, segons
ela modela ••• Jo diria, aixi, per sobre, un dotze sobre els de

'luxe i un divuit sobre els populars ••. Ja ho dicidirem ••• Sí, ai-XC, faci núw$eros •••• Finsa la t~rda ••. Eon dia. (Penja, agafa un
altre telefon i comen9a a diso r; s!nterromp en son r l'interco-
muna cado r , L"oh:ce). sí 1•••

VEU DE LA SECRETARIA - Seny.or Director ••• Hi ha la comissi6.
CAP D" Ir DUSTRIA - Quina comd ssLo '1
VEU DE LA. SECRETARIA - La del taller de plan:xisteria. Recordi que f'a

,dies que volen parlar amb vo.ste sobre aixo de les condicions de
seguretat en el treball •••

CAP D',INDUSTRIA - No tinc.temps, ara. Q.ue enviin una comunicació per
'escrito

VEU DE LA SEC~ETARIA - Pero ells •••
CAP DO.INDUST' IA _ I;ar escri t. (Tanca, torna a, di scar el número de pri-

rT~q mer i espera un moment) El serryo.r' Draus 1. oo Sí, jo mateix ••• Gra
1I~ cies •.. Dr au s 't.•. Si, sí, b é , .-. Na.turm.lment ... Hem de' parlar

d'una altra campanya.o. Sí, es preveu un reajustament i cal •••
(Truca un altfe telefon,it automaticamen.t, l'agaf'a). Un moment,
Draus ••• (A 1 'altre. aparetl) Digúi .••• Ah, ets tu r ••• Com de cos
tum ••• No podria esperar, aixo1 •• L#has v st, tens por que ..•
Cinquanta-"vuit mil,! Ja cal que sigui un a meravella ••. Diamants,
sí ••• Bé, inversi6 ••• Ets tu qui invertira ••• (Somriu) Ja ets tu-
na, ja l... Sí,' dema aL v ejspr-ej , ja ho s ap s ••• COn! puc dir que no?
••• Em deixaras sense ca~isa, nena 1 ••• Sí,encarrega ••• Jo tam-
bé ••• Sí ••• Adeu. (Penja i torna a parlar amb el seu agent de pu-
Mici tat) Dr au e ? .'0 Coro deia, dones, cal orquestrar una campanya
en la qual se subratllin especialmeny e.ls aVaNtatges adicionals •••
Sí, si, petites innovacions ••• Hi treballem aempre ••• Liforeparar~
un "dossier" per aqu est v eapre, i demá ••• Precipi tat t •.. No, si
no demano res de defil1.itiu••• (Sana l'int,rcolllunicador, pero no
en fa cas). Un priner csbos ••• Un intcrcanvi d'idees ••. He pensa,t
coses que ••• Cap alLa a mitjan mes ••• Em tr-ucaj donc s ••• S:!,sí, ai
xi ••• D'acord. Fins dema, Draus. (Penja i agafe un altre telefon.

:)I51 Truca l.'intercomunjc;;ldor i 1 "obre). Que pa saa , ara?
VEU DE I,;A SECRETARIA - La comissi6-, senyor Director .••
CAP D'INDUST IA (emprenyat)- No els ha dit que no els podía, rebre,que

m'ho diguin. per escrit ?
VEU DE LA SECRETARI,A - Es que no vol en, senyor Director.
CAP·D"'n~DUSTIIA (estupefacte) .. Q,ue no volen !
VEU DE LA ShCRLTARIA - Diuen que ja s'esta ajQrnany messa, aquesta qües

tió.
CAP D' INDU~TRIA (cada cop mes indig:u.at).-Pero que. s'han eregut 1 Que

només hi s6ri ells, a J a fabrica? QU<3 no tinc cap més feina a fe
que dd scut ir si'una ai;xeta errr-amp a ? •• No em molesti més per' a-
qu es t assump t e , enten ? (Tanca l'intercomunicador i es passa lama pel'front i pels cabells amb un gest enCara exasperat. Torna a
aga~ar un aparell i disca) El senyor Clor ••• No ha vingut, enca-
ra 1 ••• ·Que em truqui quan torni, dones •••• No hi fa res que si-
~i tard ••• Fins a les dues aquí i després a casa ••• Sí. Bon dia.
\Penja, es treu una cigarrera d'or de la b1.ltxaca,pero no té temps



.d' obrir-la, perqu~ es. dds par-a de
N.EU DE LA Sl.!.,CRI!;TIA - Perdoni, Director •••

• 1testa de •••
CAP D~,INDUS'lRIA -'COnfdiU ? '.
VEU DE LA SECRET~IA - Si no els rep.faran una hum,wmAm vaga de bragos

caiguts. fina... .
,CAP D'.INDUSTRIA - No ho poden feT, ~s il.legal.·.. Hi ha uns conductes
.' reglamentaris ••.,
VEU DE LA 'ECRETARIA - Diu que ja els han esgotat.
CAP .D"IN:qU~TRIA ('entre indignat i sar-oást Lc ] - Ah,s! ? I qui és, que

. ho diu ?
VEU DE LA 6ECRETAR.IA - Ef ca.p de la comissi6, en Josep Bosta.
CAP D"INDUSTRIA - Sempre/s6n ele ma t ed xos , t$s eLar- ••• Gracies.
VEU, DE LA SECRE'!'ARIA.- Que els dic ?
CAP D~INDUST¡·U'.A- Que quf, sembra v en t s racull temp ecat e , (Tunca al

moment q1.¡etru.ca un telefon; l'agafa) Digui ••• Ah, hola, Clor •••
T"he trucat, sí •.• Ta.rnb~em volies parlar? 1••• De segur que ~s
pel matei~o •. Exacte, les aceions Orstasa ••• Totes, sí ••• Es el
momentoportú, em s emb l.a••• GoLarid sa , potser? O Motalsa 'l •••
Mig i mig; dones ••• Sí, ja ho s~, vuit~eentes trenta-cine mil,eo-
Dliss.ióa part ••• Quedem a.ixí••. Ja ero tindras al corrent. Adeu •••
(l>enja. fa un: gestcomhi record~s alguna.cosa desa.gradable, torna
a despenjar i disea) Líi~spector Doren ?~•• Ah, aixo si que ~s
sort .! ~.•• Si" hi ha, un pe ti t probl ema ••• Re s de greu, potser, per~'
mé s vá.L matar-ho de seguida ••• M'amena,oon amb una iDmt vaga de bra
gos caigutS.·c. E1s de piE\n~isteria ••• Sí, no cal que ••• Faci el
que pugui .•• El capitobt sembla .que ~s w1~al Josep Bosta ••• Ja el
coneiJO:e~, oí, 'l ••• Hi c.orrf'd c ••• -Ja on s veurem ••• I gracies.

8'en09nene:1.·5 ll~s. Els n oLs i n oLe e- enr-e tí.r-enels mobles
del,menjado~ de l'altra b~nda i els substitueixen per un ban

'de passeig. '
RICARD (de cara al públic) -.Es 'e xemp l.ar-,di ? Que' es parla d 'un aug- .

ment rOOs Q menys prob1:em.~tic del sou ? Doncs apa,a apujar de segui
da el'pzreu deLs p r-ó du c.t e é p erque .'or-eLxd, encara el marge de benef'i-
cis I·Có'm s'ho f'aria, si no, el pobre hOTlle,per conservar l'amor

,d'una'e.migueta cada dia m~s exigent., prou cap:t'itxosaper enamorar-
se de jo:i.ellsde c::i.nquanta-vuitmil dd.n er e ? Hi ha coses que s 'han
de pag~r per f'or9a. A ella no se 1i pot pas enviar la policia, si
es decideix a fer vaga de 11it l

RAMON ~ Vaga de cames caigu~es, ~o clar. O tancades.
SUBORDIN,A.T - Són indecents !
RICARD - No, senyor Subordinat. Es indeeent'de llengar la policia con-

tra uns obrBrs mal pagats, qui sap si mantingut~én un estat perma-
nent de provisionalitat, a base ae contractes de tres mesos que es
van renovant. Perque n'h:i ha, d'aquestcs combines.

RAlI1O'N - 0, si mol t con vé , sub1logats per prestamistes que els han fet
:firmar papez-s en bLarro, sense dlllta... .

::;UBORDI'AT- Voste, sap que ~s p-er-f ec t.am errf il'.legal, aixo !
E~lA - I vuste tamb~ 'deu saher que hi ha un mercat públie, conegu~ de

tothom, de gent qu e Venen la~eva f'o r ca de treba11 per gairebé no
res~ i senge condicionD. "

SUBOdDINAT - Costa poc de dir~ho~ Vostes no es paren en barres, quan es
. tracta: de ·,difamar. No ho. consentiré 1 A fe que no ! Tot a.í.xó , que

, j~,~eria'd'un mal gust intolerable discutir-ho en privat •••.
RICARv -'Mal gust, diú ? A voste li sembla, de debo, que és una qüesti6

, de guot? '
SUBORDINAT (sever ) - De gust i d'etica !
EMMA (esbalaida) - De quina etica. parla, aquest bon home ?
SUBORDINAT - Mai no ha estat moral calumniar.
RAMON - A qu.i cal umni em ?

'.!I{
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SUBORDINAT - A la societat. A una societat prou res .A a deBarcelona

,RICARD - Perme~i; senyor Subordinat. Aixo ho po dr-á dd s i:rd,d'ldl.esph:a~s,
amb eLs protagonis~es de la pe~i·ta escena que ara pre$~nciara.
O ~b un d'ells; s~ vol, perqu~en Pere, en la seva qualitat de
periodista preocupat per la problematica social, va eeure, un
dia, al' banc deIs desooupats •••

S'apaga la il.luminació general i el focus se oentra en el
rac6 ,on seu~n en PERE, en JOAN i en JAUME.

JO.AN (cbntinuan1 una',có.nversa) ...... vuit mesos, ja.
JAUME - Se't va acabar el subsidi, dones •.
JOAN - S!.P~r sort,no s6c casat.
JAUME - Jo tine dona i d9S marr CB •••

PERE - No treballa, ella '(
JAUME - Fa feines, quari pot ••• No és í'acil, amb la qu í,txalla.
JOAN - No t 'hi pots quedar tu '(,
'JAUME - I-ling4no em port'ara res, a casa. Si ni buscant, .•
PERE - Sí".aixo si.

Callen en veure entrar/en RICARD en el seu paper de PRESTA-
MIS'r:A•·L'home, pero,. no el:;::.sdiu res; es limita a passar

.lentament, mirant-~qs~
JAUME Ero pensava •••
JOAN - Si, jo també ha hauriE' dit~
JAUME - Deu ,ser tard~ ja •••
P~RE _ L'hora de dinar, gairebé.
JAUME - De dinar '¡'

Tornen a callar, Perque el PRESTAMISTA ha retrocedit. Ara
s' atura,.,pero no di'U Tes.' Hi ha un silenói que trenca en
JAUME ...

JAUME - Busca jornalers, potser ?
PRESTAlIISTA _ Patser •.• ~ue esteu pero llogar,'yosaltres ?
JOAN - Si.
PRE TA}1IbTA - Tots 'tnes .1 ..
JOAN - Tots' tres.
PERE - No té Wla cigarreta, senyor '(
PRESTAMISTA_ No ·fumo. , .
PERE -·Ja m'ho semblava.
PRESTAMI:"'TA - Que ~s, aixo. una impertinencia. '1
PERE - Un comentario
PRESTAl>1ISTA (després d'un silenci,a en Joan) - Podría ocupar dos homes

Pe on.at ge , a c om ericaz' de seguida.
JOAN - Av~i mateix, si vol.
JAUME ~= Quant paga '1

...PRES't.AMI::'TA- Vint. 1 a tres si hi ha hores.
J'AUME - Pero senyor ! No pa.go ni el pis, amb aixo
JOAN - Nq arriba ni al mínim •••
PRES'1'AMloTA _ Treballo mol t just... ,.
PERE (a1s companys) ....l'ot~ens h em de :;acrificar, homes !-
PRESTAMI~TA - Molt bé. no 'en parlem mes. (Fa com aquell que se'n va).
JAUME -.Esperi !.. 'I'. Si ho podia mil.lora,runa. mica •••
JOAN - Díguem trenta-cinc ? 1 a sis les/b,ores?
PRESTAMISTA - No hi puc ~ripar.
JAUME - Hi haassegur~~~a .1 .
PRESTAMISTA - No 't'amoinis, 'per aixo. Si et

rán,iaria. \\1 ':, \1\ ~~.
JAU{I;lE~ Ja entenc •••'\'\\' :(
PRESTAMIS!A - D'acoñd,( ~oncs r
JGAN .- Per vint ? :tqo...~
PRESTAMISTA - Nq el.~ ~eus pas guanyar,

\
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PERE - Aixo si que ~s burlar-se'n •••
PRESTAMI::'TA (ser.lsef'er-li'n cas, a en Jaume) - Tu q
JAUME - Tinc 80na i f'ills. No puco Trenta ?
PRESTAMISTA ~ Far~ un ~sf'or~ i que no se'n parli m~s I vint-i-cinc. 1

tres cinqúanta les.hores.
JOAN - No f'a~e~ res. .
PRE 'TAMI~TA - Com us ,sembli. (Torna a f'er com ~quell que se'n va).
JAUM:E - D'acord, vint-i-'cinc.

,'PRESTAMISTA, (s'atura i mira 'en J;oan) - 1 tu ?
JOAN - No s~... ",
PREST~ISTA - Com vulguis; ningú no et f'or~a.
'PERE - Ja es veu ,
J AN - Mol t b~; -c omp t eu-chd,
PRESTAMI.TA (es 'treu una tarja i els l'all rga)-

les 'set, aqu f
JAUME - Per qui preguntem '1

I PRE TAMISTA Ja em veureu.
PERE - 1 ,jo '1
PRESTAMI~TA - 'Nom~s necessito dos hom~~.
PEFE 1 no f'umeu.

El PRESTAMISTA s'allunya sense contestar. En JOAN i en
'es mire~ • .ni ha un petit siJ-enci•.

Som uns acollonits !
(remu,gá, avergonyit) - Un dia ha 'de canviar, a í.xb •••

" S'apagael :focus is~en'ce,nen els ~lums. En RAMON
,al banc i s "adrega a en PERE.,· .

,RAMON - M'ha agradat mo Lt; , aqu e.st deta~l" de la cigarreta.
E~A ,(que.1 'ha s egud t.,.. m's enr~r~2 ;-.Sí, moLt; enc~rtat.
PERE (riu) - No us penseu,~s autent:Lc.
RICARD (que tamb~ ha sortit de nou) - M'ho he pensat. Aquestes

no s 'inventen.' No sé si el senyor Subordinat •• ~
Pero l'home ha desaparegutd'esoena.Hi ha una
c onc e r tra.d a ,

N~o hi ~s '! _
- a:a :fugi't !

To1;;'s',Lric Lo so s e La' rio Ls i rio Le s que han pres part en les di-
I :ferents escenes., avartcen cap a primer terme.

No pot haver anat gaire lluny.
El Lo ca.L e,sta ocupat per la Milicia •••.~s deu haver amaga t ,

No m'agrada •••. (Crida cap dins) Julia I

Es tornen a presentar els cinc milicians d'una estona abans;
el Cap' av an ca,

JULIA - Hi ha.di:ficult ts '1
RICARD _ Ha desapare~t el Subordinat. No l'heu vist '1

, JULIA -No. Pero ningú no pot sortir.de l'edi:fici. Vigilem totes les
portes;. '

RAMON - Per que no ;-'assegures si ,algú ha tractat de passar amb alguna
excusa'?

RICARD - Si ha aconseguit de so~tir, aixo pot a~bar malamente
JULIA - Les ordres s6n que ningÚ no surti sense la meYa autoritzaci6

expressa.
'EMMA - Pot haver salaat per,una·:finestra.

JULIA _ No ho ,s!:••• No he negligit' cap precatilci6.De tota manera, esco~
coLLaz-em el, local de i da.Lt a baLx , Veureu com us el porto en un no
res. (S'adrega als seus homes),Vosaltves tres mireu els camerinos
a partir de l'~squerra; si,stematicament i a f'o.ns , (A l'altre mili

L
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.Se'n van tot cí.nc , A partir d' aquest moment, - li~~:nq;
.'de, 1 'acti vi 't at deIs milicians darrera l' escenari •

. ,-

RAMON -,El rtostre def'ecte capita.!' ~s que som massa considerats.
'EMMA.:. Que vo Lf.e s que féssim ?
RAMON- El pod.í em haver lligat en una cadira, per exemple.

'RICARD _ N,o t~amoinis. Ja has s en t í.f que ha dit en Julia.
RAMON-' 1 si ad.xf :í. tot s'ha e eo ap a t ? D'aquí a dos minuts tindrem la

pOlicia·aquí. 1, si con~é, l'exercit i tot.
EMMA- No ,cridis el mal temps !
JOAN - Que fem, nosal tres 1 Con tidrruem ?

L 'RICAR:l)'- No hq' s~ ••• PoÚ¡er valdra inés esperar a vour com acaba. aix .

En RAMONs'atansa al magneto:Con, que encara .teva engegat,
i maneja els botons.

P6t costar, de trobar-lo.
JAUME- Sí; en un v t'e a t r-e hi ha molts amagatalls.

- RACARD- No. 'Si hi é si, el nr-o.bar-em, Al 'capdavall, no coneix
EMMA- Potser 'sí~ Hi deu haver vingut soyint, aquí.
RICARD ~ 4. la sala" si de ,cas o No cree ••• (Calla, p er-que en RAJltlONha

, errgega t el magnetofon)·. ,,'
MAGNETofon (é\.mb les veu s corresponents) - ••• cinta riova •.• La necessi-

tarSm. Aquests handecidit d~escenificar els seus testimoniatges ••
. Escelftificar ,/, Pero tu, si aixo és magnífi¡' t Que hi ,diu, aquest?
' ••• Aquest només apunta •••

RICARD _ .DeLxa-rho , ·RaI?0n; .no és el mome'nt ,
E~lA - Ha quedat molt .clar, oi ?

ERE ,.. 'No' v~ldri'a més que ,,1' ama.gtaea ad e en algún 11:::;'oc, aquesta cinta?
P'eL que pugui passar •••

CARME~ Sí que seria una llastima perdre-la.~.
JAUME-Sense comptar que, ~i l'arrepleguem , i ens arrepleguen a nos-

a.l.t.r-ee , 'els ,servira d'evidencia.
., No ho n ece e s Lt en , 'Tota una s a.La ens h ai s en t ñ t ,

Én RAMON,que ha enretirat la cinta, desapareix sense dir res.
Fora es continua sentint sorolls i ara dos milicians traves-
sen. p.et- :fons. de, 1 ' escenari.

NURIA - En tenen -pz-o u amb la paraula d' ello Si no valgués més la parau-
la dequal~evo~ policia que la nostra, difícülment haurien pogut
pro ces sar mai ningú.

RICARD"- Ara m'adono que'potser no haur em d'haver acceptat la vostra
cOl.labQració .. Us hem 'compr-omes , , .

PERE - Jo cree que valia la pena. De fet, reia molt de temps que no em
sentia, tan bé, tan lliure •••

Entra preoipitadament en JULIA, seguit del milicia que l'aoom-
p arryava ,

JULIA (mos'tra una s ab a t a ]" - Hem trobat a í.xó , Deu ser trna de les' seves sa
bates. '

EMMA- Oh era ?
,H JULIA -' Sota la firÍes'tra que dórra al, carrer6. Se'n deu haver ana t per a-

llí.
RICARD ...' Si ~s mol ta alta, ! ,.

u JULIA -·Doncs s'hi ha enfilat. Sota hi havia una mena de trespeus, algun
fotil deLs. que feu' servir vosal tres ••• I en sortir li deu haver

M caigu~ la sabata. .
u RICARD,;.. No hi t'ens homes, al carrer ?

JULIA - Sí; dissimulats •••
EMMA- 1 no l'han ·vist ?
JPLIA '- No et deuen haver Ara hi parlar~.



CARME - Que ha estat, aixo 1 .
~ULIA (es,gira) ,- El se~yal convingut en cas de perillo

·RICARp - Vols dir que... .
JULIA. (el,s fa callar amb un g~st i avan ca cap a primer t ez-me, Parla

d~un,t del cap, deIs espectadors) - Vo sal tres, milicians ! Refor-
c.etr l,e,~portes de fora ••• (Els milicit'lns abandonen la sala. S:{mul
taniament~ sona,un telefo~·en algun lloc de l'interior, i hi cor-
re, seguit d~ls altres que es queden en escena mentr ell parla,
invisible) Si ••• ,El'Subordinat Au~oritatiu, que s'ha escapat •••
Uns quants cotxes 1••. Si, sí ••• Defensar-ho 1••• Sabeu que •••
Ah t ••• D'g:cord,. si ho sosteniu ••• Si, sí, ho sé ••• Compteu mb
nosaltres; farem\tot el que p odr-cm••. (Un breu sil loi, mentre deu
penjar, i despr~~s entre de nou en escena).

RIC~ (impacient),- Qu pasea?
JULIA,.. Diu que hi ha' un centen ,r d "home s, pero en deuran venir més •••

.Am.ics"aixo,pot ser el comen<;:ament de la revoluci6. Estem prepa-
. ,rats.,

JOAN -·;No han perd'P-~.,eltemps, els fotut.:;;s!
JULIA _ No ~s tan greu' com sembla. La direccio del moviment popular

,enviara gertt i els aga:t'arementre dos focs. Ha estat prevista,
l'eventualit~t de l'ac9i6. Ment~e duri, vosa~tres podreu baixar •••
(Es interromput per la remor d'uns dispars,al c.rrer) Ja hi som !
Apa, no ens entretinguem:"e.'RAMON (que ha fet la seva aparici6 darrera el Cap de les Mil:{~ies) -No
til}~ la intenci6 d'am~gar-me com un conill.

RICARP -,Ni jo. Si és el momeri tr , hi.f'ai:'emhonor.
JOAN - 'No e-c sobra cap arma ?

Fora se'senten més trets i, en'algun lloc de l'interior, hi
ha' corregudes i'crits.-

JULIA _ si; n'hi ha tota una caixa.
'NURIA _ Jo també en vull una !
EMMA' - I jo !
ELS ALTRE ..., _ .Tot s '! Tots en volem 1
JULIA _ Un moment ! Pen¡;¡euq:ue si le~ coses no surten bé, no és el ma-

teix que us agaf'mm amb armes o desarmats •••
JAUME ~ Nófacis discursos ! On. és, la caixa aquesta?
JULIA Aquí darrera~

Se'n va cap a un costat d'escena amb tots els altres mentre
tora disparen de nou. L'EMMA. que també els seguia, s!tura
quan esta a punt de desapareixer i lÜ''Hall! , .."titMH"*6íf1 retrocedeix
cap a prime~ terma, des d'on s"adre<;:aa la sala. Les seves

primeres paraules coincideixen amb l' entrada deIs comparrya ,
,que arrósseguen una caixa, l'obren i va.n traient fusells.

(a'l públic) -' B~, senyors, ja ho han sentit. En aqtrest mateix mo-
ment se suposa que les forces del sistema envolten el local i,
com han vist, estem disposats a resistir-nos amb l'esperan9a que
'el moviment es generali tzi .. Aixo pot ser 1 ',espurna que abranda la
:roguera•••',pe.;ro vostes, que han pagat entrada i han vingu-t a pre-
senci~r una funci6teatral, poqen,creure que'tot plegat forma part
de'l'espectacle i, 'doncs, que l'acci6 no és real. Si opinen així,
ens 'aplaudiran una mica, com és costum, i se'n tornaran tranquil-
la~ent a casa després'de comentar una estona' la pe~a a la sortida.
En canvi, si accepten que ens trobem davant d'una situacio auten-
ticament revolucionaria que e xigeix la participaci6 de tots, p o jr -
ser pujaran' a deman -nos armes, i afer-nos' costat ••• Que deci-
de Lx err . '1
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Va per sortir, pero llavor' se senten dos
guits i s'immobilitzeno Tots es miren.

·Ule,tVmo1 se-
níversítat Autonerna de Barcelona
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Cau,' rapid; .el teló ,.entre W1 estrepi t llun a.de sel
En iniciar-.se els aplaudiments (o els xiule ve ~ li?tA ' ,OH": • • lteca.toz¡naa al'9ar 1. to.tseIs actors,. reu IJ. ts en escena, sa
TotL seguit, pero, 1.'~MMA se separa deIs seus companys, aLe a
una roa en senyal de silenc! i avan<;a un parell de passes per
tal d"ad;re<;ar-se al t.re cap als espectadors.

~olt bé. Sí, aquest cop era un espectavle ••• Ara, no ho sera
sempre.·Un dia o altre les coses aniran de debo i l'elecci6 no se-
ra :faeil.'Pero hauran de f'er-la..Pen;ti.n-hi.I decideixin des d'a-
ra, qu~encara·tenen temps d'escollir entre el passat i el dema •••

TELO
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