Terra baixa
DRAMA
EN TRES ACTES

P E RS O N A TG ES
Marta
Pepa
nuri
Antònia
Manelic
Sebastià
Tomàs
Mossèn
Josep
Xeixa
Nando
Perruca
Pagesos i pageses
L’escena en la terra baixa de Catalunya
i en nostres dies.

A C T E P RI M E R

Casa-molí a pagès. La cuina. Al fons, banda esquerra, una
porta sobre dos graons que estarà coberta per una cortina. Al
fons, banda dreta, porta gran que dona a un porxo; pel costat dret del porxo s’anirà cap al lloc de les moles; més enllà
del porxo hi haurà cases, arbres, etc. A la banda dreta de
l’escena una porta. A la banda esquerra, en primer terme,
la llar, i en segon terme una porta petita. Al mig de l’escena
una taula de menjar. Pertot cadires, bancs, eines del molí,
sacs de blat, etc. És al caient de la tarda.

E SC E NA P R I M E RA
Xeixa garbellant blat. Després Pepa i Antònia.
Xeixa: Tant se me’n dona que quedi net com brut, aquest
blat. (Buida el garbell i torna a omplir-lo.) Té: i que li
amargui a l’amo.
Pepa (ve de fora amb un cabàs de mongetes per esclofollar):
Déu vos guard.
Xeixa: Bo! Les d’aquí al costat!
Antònia (entrant): Hola, Xeixa!
Xeixa (indiferent): Hola.
Pepa: Venim a fer companyia a la Marta. Sembla mentida!
Lo molí tocant a casa, i si nosaltres no vinguéssim…
Oi, Xeixa?
Xeixa (seguint garbellant indiferent): Oi.
Antònia (cridant): Marta! Marta!
Pepa (cridant): Som les Perdigones. Surt!
Xeixa: No sortirà pas, la Marta. Amb això, si veniu a fer
les tafaneres, ja us en podeu entornar, que no hi ha feina.
Pepa (asseient-se): Què vol, aquest? Veuràs: jo esclofollo
les mongetes pel sopar. Ajuda’m, Antònia.
Antònia (a la Pepa): I pregunta-li del casament.
Pepa (a l’Antònia): Espera’t.
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Antònia: Àpala, dona!
Pepa: Doncs… Doncs, que es casa o no es casa, la Marta?
Xeixa (cantant i garbellant. Burlant-se’n): «A la vora de la
mar — n’hi ha una donzella…».
Antònia (a la Pepa): Torna-hi.
Pepa: Xeixa: doncs que es casa?…
Xeixa: Pepa!…
Pepa: Què hi ha?
Xeixa: Doncs que us caseu o no us caseu, vosaltres?
Pepa: Ves amb què sortiu, ara!
Antònia: Què n’heu de fer, vós?
Xeixa: Com que ja l’heu passat, lo floret de la joventut…
Que l’Antònia ja deu anar pels quaranta. (A la Pepa.)
I tu, minyona, si fa no fa!…
Pepa: És que no ens n’amaguem cap, nosaltres, d’any!
Xeixa: Quants, doncs, quants?
Antònia: Ne tenim… els que ens dona la gana!
Pepa: Esclofolla, dona! (Fent la carinyosa.) Veureu, Xeixa:
nosaltres voldríem saber com està això de la Marta…
Xeixa (no deixant-la seguir): No sé què us passa a tots, los
Perdigons, que ningú us truca a la porta.
Pepa: És que si jo em volgués casar!… (Cremada.)
Antònia: I jo, ves! Jo que… (Ho han dit les dues juntes.)
Xeixa (no deixant-les dir): El vostre germà gran, el Josep,
se va casar; i té, viudo als quatre dies. El Nando és solter,
i… res, que a hores d’ara us trobeu per merèixer entre
mascles i femelles cinc de la germandat. (Lo volen interrom
pre. Ell riu.) Cinc de despariats, i que s’estan al saltador…
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i no n’hi ha de fets. I vaja, que si no es casa la Nuri quan
siga més grandeta, se’n perdrà la mena, dels Perdigons.
(Se’n torna a garbellar rient desvergonyit.)
Pepa: Tot això és de ràbia, Antònia, perquè no s’ha pogut
casar amb la Marta.
Xeixa (cantant i burlant-se’n): «A la vora de la mar — n’hi
ha una donzella — n’hi ha una donzella…».
Pepa: I que en deveu tenir de verí al cos d’ençà que es
va morir el pare de la Marta! Vós us diríeu, és clar:
s’ha mort el moliner; ara em casaran amb la moline
ra. I mireu’s-e: d’això ja fa un any, i us l’espinyeu, el
casament, com nosaltres.
Xeixa: Val més que canti. (Segueix cantant.)
Antònia: Que en té poca a la cara!…
Pepa: Esclofolla! Que no veus que l’engreixes?

E S C E NA I I
Pepa, Antònia, Xeixa i Nuri, que ve fent una samarra de
punt de mitja.
Nuri (de la porta): Ja he dut a joc els indiots, jo. Que vinc?
Antònia: I vine, dona!
Nuri: Com que sempre em renyeu perquè m’estic amb la
Marta. És que ella m’estima més que vosaltres. Ai, ai.
Pepa: Bé, digues d’allò, d’allò.
(En Xeixa entra i surt del porxo fent feina.)
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Nuri: De primer… De primer colliu-me aquestos punts
de la samarra. M’hi enganxat per uns rebolls de tant de
pressa… (Los hi cull l’Antònia.)
Pepa: Bé, què saps?
Nuri: De què?
Pepa: Per què t’hem fet anar a l’ermita, doncs?
Nuri: Oh, no hi era el Tomàs! L’ermitana sí, que m’ha dit
unes coses!… I quines coses m’ha dit l’ermitana!
Pepa (a l’Antònia, que anava a parlar): Deixa dir a la Nuri.
Nuri: Doncs m’ha dit: «Mira’t, Nuri: tot això que veus,
tot, tot és de l’hereu Sebastià. La caseta en què viviu
vosaltres —vol dir la nostra, Pepa—, aquesta ermita,
el molí —aquest, aquest—, el mas gran a on viu l’hereu Sebastià, tot això que sembla un poblet escampat,
tot, tot és de l’hereu Sebastià». Ves, si me n’ha dit, de
coses!
Pepa: Això ja ho sabíem.
Antònia: I tal, dona.
Nuri: Oh! Espereu’s-e, espereu’s-e, que encara en sé més,
encara. M’ha dit que si caminava, caminava… d’ara
fins a demà al vespre, encara tot, tot fora de l’hereu
Sebastià. Veureu, veureu: que si agafo un aucell, que el
deixi, que és de l’hereu Sebastià; que si passa un llargandaix, que no l’apedregui, que és de l’hereu Sebastià;
que si corre un barb per la riera, que no el pesqui, que
és de l’hereu Sebastià!…
Antònia: Bé, sí!
Pepa: I d’aquí, d’aquí, què t’ha dit?
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Nuri: Doncs jo tot això no ho sabia, i ella, l’ermitana,
i l’ermità, que fa quatre dies que han vingut, ja ho
saben.
Pepa: I a on era l’ermità?
Nuri: L’ermità? L’ermità se n’havia anat a buscar el pastor;
un pastor que és de molt lluny, molt lluny, per casar-lo
aquest vespre amb la Marta.
Pepa (alçant-se): Ja m’ho temia jo.
Antònia: Aquest vespre?
Xeixa (tornant al garbell. A part): Té; elles ho han sapigut!
Antònia: I qui l’hi ha fet anar, al Tomàs?
Pepa: El Sebastià. Oi, Nuri?
Nuri (que vol fer samarra): Ai, que m’amoïneu!
Antònia: Digues, digues.
Pepa: I que no te’n passis res!
Nuri: L’hi ha fet anar l’hereu Sebastià. Com que ell és l’amo
de tu, i de mi, i de l’ermità, i de la Marta, mira’t, ell fa
els casaments, i mira’t, se casen, i… mira’t… és l’amo.
Plega’m aquest punt, corre. (No li fan cas.)
Antònia (al Xeixa): I aquest que no ho volia que ho sapiguéssim!
Pepa: Doncs hi anirem, hi anirem al casament, mal que tots
se rebentin.
Xeixa: A mi sí que…!
Nuri: Jo ja fa temps que ho sabia que la Marta ho deia que
era de l’hereu Sebastià; sinó que no ho entenia aleshores,
ves. (Riu amb candidesa.)
Pepa: Què diu aquesta!
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Nuri: Jo, jo. Que ho vaig sentir un dia; sinó que no us vaig
dir a vosaltres perquè me’n donava vergonya. I jo no
ho sé, perquè me’n donava vergonya; me’n donava!
Pepa: Veiam, què és això; veiam.
Nuri: Doncs una tarda, jo que tenia els indiots a l’ombra
dels castanyers, me veig venir pel camí de baix a l’hereu
Sebastià i a la Marta, i jo que m’amago; i ells que passen
poc a poc, poc a poc, com si fessin passeio, i sento que
deia ella plorant: «Ja ho sé, ja, que sempre tindré de ser
teva». I ell, l’amo, l’amo que li va fer de contesta: «Jo,
encara que tu et casessis, i encara que jo em casés, sempre seré teu». Teu vol dir que ell sempre seria de la Marta.
Oi, que és estrany?
Pepa: Què te deia jo, Antònia?
Antònia: Això deien?
Nuri: Sí que ho deien, sí; i ella plorava, i ell sèrio.
Xeixa (a part): Fins les criatures s’han d’enterar d’aquestes
coses! Jo no ho hauria de permetre que passés avant,
això!
Nuri: Pepa, explica-m’ho, això. Que la Marta siga del Se
bastià, com tu i com jo… ja ho entenc; però que ell siga
de la Marta…
Pepa: Bé; deixa-ho córrer.
Xeixa: Al menos calleu, ara que ve la Marta.
Pepa: Veuràs; ja ho coneixeré jo de seguida si està con
tenta.
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