Cinc chiques i un criat… Ya tenim l’embroll
armat!
(Disbarat comic en un acte, dividit en dos quadres, i en p rosa)
Anna Amp ar Millàs i Mascarós

PERSONAGES

VERÒNICA. Extrovertida, dinàmica, alegre i molt divertida, es riu
de sa propia ombra.
MÒNICA. Pràcticament es fotocopia de l’anterior, son caracter es
molt similar.
PATRÍCIA. Es un poc coenta. Bo, m’he quedat curta perque ho es a
manta.
EM ÍLIA. Al contrari que les seues amigues, Verònica i Mònica, no
te gens ni miqueta d’imaginació, cosa que suplix mostrant-se
estovada. No te cap de modèstia, i per acabar-ho d’arreglar te una
chicoteta debilitat, els homens, en quan veu uns pantalons es desfa.
OBLIT. Fent honor al seu nom, es despistada a tope, sempre està en
els núvols. Algunes vegades cau del niu, sobre tot quan mes
l’interessa. De totes formes es mostra molt càndida, aplegant inclús
a resultar un poc figa.
CHICHO. Es el lladre. Un home decidit, en moltíssima imaginació
(se les pinta a soles per a eixir de qualsevol situació), i en mes cara
que esquena.
CHACHO. És el conillet de indies, la percha de tots els colps.
NACHO. Policia nacional, es mostra molt intrepit, puix vol obtindre
pronte galóns. Es novio d’Oblit.
PANCHO. (Pero no "Villa") Periodiste, sense us de la paraula,
només recorre ad ella quan li convé ferho. Amic de Nacho, es molt
observador i més llest que la fam.
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Les cinc chiques treballen juntes en uns grans almagasens, en el
centre de la ciutat. Totes elles son fadrines, tenen uns 25 anys,
residixen en el mateix apartament situat a les afores de la ciutat.

L'acció es desenrolla en el saló-menjador de l’apartament. Al
llarc del primer quadro es un divendres per la vesprada, i en el
segon es el mateix dia, pero de nit.

Descripció d’escena:

Saló d’un modern apartament. A l’esquerra sofà, al seu costat
una llantia de peu i una tauleta on està el telefon. En el lateral
dreta tauleta en faldons, dos o tres catires al seu voltant i algun
atra per l’escena, un moble bar i algun atre moble auxiliar.
Repartit per l’escena també hi ha un penjarrobes en jaquetes. Un
canelobre i un cendrer d’argent, o en el seu defecte algun objecte
que siga de valor. Diseminades per toto arreu hi ha tota classe de
coses en desorde; jerseys, calces, revistes, peces de roba interior,
etc. L’ambient deu de ser el de un caos total, format per les coses
deidades caure en qualsevol puesto.

Les portes de la dreta donen a les habitacions, les de l’esquerra, a
la cuina i al bany. La porta del forum dona al rebedor i al carrer.

Època actual.

Dreta i esquerra, les de l’actor.
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Acte unic
Quadre I
En pujar el teló, l'escena està buida, al moment EM ÍLIA entra en
el saló des de la porta del forum.

EMÍLIA. - (Nomes entrar comença a mirar cap a totes bandes,
mentres interpreta.) ¡Hola! ¿Hi ha algú p er ací? (Pausa fins que
comprova que està a soles.) Per sort, no. ¡Que bé soc la p rimera en
ap legar... (Deixa caure damunt del sofà la seua bossa de mà.)
M illor, aixina ninguna me disputara el “water close” i p odre disfrutar
d'un bon bany... (Pausa.) ¡La que vinga darrere que arree!

(Mutis ràpit pel lateral esquerra.)

PATRÍCIA. - (Comença a aparlar abans d’entrar pel forum.)
¡A vore si hui tinc mes sort i p er una vegada sóc la p rimera en
ap legar...
(Entra en la estança i en veu la bossa d'EMÍLIA canvia d’actitiut.)

¡Che, y a m'ha guany at p er la mà la "p rep otent" eixa... ¡No hi ha
dret!... (En cara de fastidi es deixa caure damunt del sofà.) ¡Quin
remei! ¡A fastidiarse toquen! (Agafa una de les moltes revistes que
estàn tirades pel sofà i la fulleja.)

VERÒ NICA. - (Entrant des del carrer, seguida de molt prop
per MÒNICA, les dos van carregades en bosses de compra.) ¡Ya
estem ací, han ap legat les terremots!
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MÒNICA. - (Porta en les orelles uns auriculars de radio, motiu
pel que camina ballant.) ¡Prep areuvos chicones, que p ortem molta
marcha!

PATRÍCIA. - (En menyspreu.) Ací ap lega la "marciana"....
¡Lleva’t les antenes germana!

MÒNICA. - (Enujada.) Més cal ser "marciana" que no una
avorrida com tu...

VERÒ NICA. - (Intercedint.) ¡Que siga la p au! No començeu, que
encara es enjorn... No fa falta renyir, cada una te els seus defectes,
¡qué se li va a fer!
(Les atres dos li dediquen una mirada que ve a dir que es deu
creure molt simpàtica, rapidament, VERÒNICA replega veles.)
¡Tranquiles! (Pausa.) ¡Tenim una bona sorp resa, i si la cosa ix co m
p ense, ho anem a p assar de primera... Paraula!

PATRÍCIA. - ¿Qué haureu cuit entre les dos esta vegada? Les dos
juntes sou cap aços d'escriure el cap ítul d’un colebró en un dir...
“Jesús!”.

MÒNICA. - Lo que tu tens es molta enveja... El teu cervell, deu
d’estar escarransit de no haver tingut mai cap d’idea inteligent.

PATRÍCIA. - (Ferida en l’amor propi.) ¡Tu... tu eres...
(L’atra la mira desafiant, comprovant que es incapaç ni tan sols
de trobar un insult apropiat.)

VERÒ NICA. - (Posantse en mig de les dos.) ¡Sou impossibles!...
Encara com vos veu p oc, p erque sou més lluitadores que el "Stallone"
eixe que està tan bo... ¡Au, deixeu el rollo, per a un atre moment!

(Cadasquna s'en va per una banda, perdonant d’eixe modo la
vida a l’atra.)
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¡Aixo està molt millor...(A PATRICIA.) ¿Estem totes?

PATRÍCIA. - (En molt de fastidi i senyalant cap a la bossa
d’EMILIA.) ¡Sí, filla, sí!... Lo que es hui ho tenim clar... Ni presentant
instancia en el Ministeri de Sanitat, entrem en el bany ... ¡Està dins la
“sense modestia”!

MÒNICA. - ¡Tot lo més una ducha corregudeta i gracies. (Pausa.)
¡Lo que no me puc exp licar es el fet de que ella semp re arribe abans
que les demes!

VERÒ NICA. - ¡Tens raó! Sobre tot els divendres, p areix que es
p ose un “masclet” en el cul... ¡Vinga y a, ni "Sup erman" en plena
forma la guany aria!... (Pausa.) I p arlant de coses “super”, havem
tingut una idea "morrocotuda" (A MÓNICA.) ¿Veritat, tu?

MÒNICA. - (Sense deixar de ballar.) ¡Veritat, veritat!
PATRÍCIA. - ¡Deixa y a de ballar! (A VERÒNICA.) I tu, p arla y a
que estic sobre brases...

VERÒ NICA. - ¡Tranquilisa’t, que te va a donar "l’infart"... (Pausa
breu.) M e p areix que y a està resolt el problema de la neteja d e
l’ap artament, i prou bé de “diners”...

PATRÍCIA. - (Burlant-se.) ¡No puc creure-ho!
MÒNICA. - ¡No sigues incrèdula, bonica!... ¡Anem a tindre
“chacha”, “chacho” i “chachito”!

PATRÍCIA. - ¿Queeeé?
(En este moment sona el timbre de la porta.)

VERÒ NICA. - ¡Vaig a obrir!...
PATRÍCIA. - ¡Escolta, que vaja M ónica! M entre tu explica’m quin
significat te tot eixe embolic del «chacho» i «chachito»...
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VERÒ NICA. - ¡Pren-te-ho en tranquilitat! Vaig a vorer si es Oblit,
aixina nomes tindré que dir-ho una vegada...

(Torna de nou a sentir-se el timbre. VERÒNICA va cap el forum.
PATRÍCIA la deté.)

PATRÍCIA. - ¡Pero, chica, quina melsa!
VERÒ NICA. - Ara quan torne t’ho conte tot... ¿Val?
MÒNICA. - ¡Au, deixeu d'estralejar, y o obriré!...
(Mutis ràpit.)

VERÒ NICA. - ¡D’acort! (Fent-se l’interessant.) Mentres tant,
vaig a p ortat tot aço a la cuina...

(Dit i fet pren les bosses de compra, i es dirigix al lateral esquerra.
Abans de fer mutis es gira en direcció a PATRICIA que continua
cavilant.)
¡Ei, tu bonica de cara, deixa de cavilar, que no esàs acostumada, i
ajuda’m!

(PATRICIA, deixant la seua abstracció replega les bosses que
queden, i ràpidament es dirigix cap a la cuina per a on ha fet
mutis la seua amiga.)

MÒNICA. - (Entrant des del rebedor, seguida molt de prop per
OBLIT.) ¡Lo teu no te cap d'arreglo!... Ya has tornat a p erdre les
claus, ¡segur!

OBLIT. - ¡Crec que sí! ¿Cóm ho has endevinat?
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MÒNICA. - Perque te conec més que la mare que t'ha pa... p assejat
de bolquers... Ademés es rar el mes que no les perts o te les deixes
oblidades en casa tres o quatre vegades...

OBLIT. - ¡Tens raó, p orte un despiste damunt! A vegades no sé ni a
on tinc el cap...

MÒNICA. - ¡Ah! Pero... ¿tu tens cap ? Ara la que està desp istada
soc yo, sempre he cregut que lo que p ortes damunt dels muscles era
una “carabassa”... Cal reconeixer que fas honor al teu nom... ¡Oblit!

OBLIT. - (Ferida.) ¡No te’n p asses!
MÒNICA. - ¡Bo. No t'enfades! Cosa rara, tens el cap en son
p uesto... no l'has p erdut... (A part.) ¡Per lo manco de moment!

VERÒ NICA. - (Ix de la porta de la cuina.) ¿Qui ha p erdut el cap ?
OBLIT. -¡Yo! Pero y a l’he trobat, i tot gracies a Mònica...
MÒNICA. - (A VERÒNICA.) Sense cap de comentari... ¡Cada dia
està pijor!

VERÒ NICA. - (A OBLIT.) ¿Qué ha segut esta vegada? ¿Perdreles
o deixarteles en casa?

OBLIT.- ¿De qué m’estàs p arlant?
VERÒ NICA. - (Deixant escapar un bufit.) ¿De qué va a ser? ¡De
les claus!

OBLIT. - ¡Ah! Te referies ad elles... Per un moment creguí haver
p erdut alguna cosa més... (Pausa.) ¡Puix p erdreles!... Les he p erdut, lo
que no sé es a on... A lo millor ha segut en la cafeteria. ¿O tal volta en
el taxi?... ¡Vaja, que no tinc ni idea!...

MÒNICA. - ¡¡Lo que no tens es “cervell”!!
PATRÍCIA. - (Entra en el saló des de la cuina.) Per a variar segur
que has p erdut les claus... ¿A que sí? (Pausa.) ¡Qualsevol dia p er
culp a d'esta "p anoli" tindrem un disgust!
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MÒNICA. - (Rient-se.) ¡Sí, un disgust nomenat “lladre".
VERÒ NICA. - (Sense poder evitar riure’s.) ¡Pareix el títul d'una
p elícula p olicíaca!...

PATRÍCIA. - ¡Vosatres preniu-ho a broma! El dia que man co ho
esp erem, un “caco” te que colarse en casa...

VERÒ NICA. - ¡Ya està aci dony a sentencies! Les coses, com
eixes, cal p renderles en rialla... ¡Riure és molt sa!

PATRÍCIA. - ¡Serà molt sa, p ero arruga la cara que dóna gust!
MÒNICA. - ¡Vinga y a!... En tal cas esta i y o, estaríem més
arrugades que un llit de bon matí... ¡M ira, mira! (S ’acaricia la cara
mentres canta en tonadeta.) ¡Ni gota, ni gota!...

OBLIT. - ¿De qué aneu ara? ¿Per qué esteu cantant?
VERÒ NICA. - ¿Ya has caigut del niu, bonica?
OBLIT. - ¿De quin niu me p arles? (Es dona conte de que li està
prenent el pel.) ¡Ah! ¿Cóm?...
(S 'assenta en el sofà, i de nou es queda com abstreta.)
¡No sé de qué vas, pero oblida’m!

EMÍLIA. - (Ix per l'esquerra, des de la porta que dona al bany.
du una tovalla embolicada al cap i vist un albornús.) (Parla en to
de sorna.) ¡Qué bé, y a estem totes!... ¡¡Vixca la mare sup eriora!!...
¡Ai, qué bé senta disfrutar d'un bon bany calentet!...

MÒNICA. - (Furiosa.) ¡Seràs... abusona! ¡Ya era hora de que
ixqueres! T'estavem esp erant com en la cua del INEM . . I damunt
hauràs gastat tota l’aigua calenta...

EMÍLIA. - Vos queixeu de tot... y a sabeu que el bany es de la
p rimera que ap lega...
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PATRÍCIA. - ¡Has p osat el dit en la nafra! Totes eixim, o deuriem
d’eixir a la mateixa hora del treball i tu semp re ap legues en p rimer
lloc a casa... M e p regunte si no hi haura truc!

MÒNICA. - ¿Truc? ¡Yo millor diria que lo que hi ha es “tomata”!
(Acusantla directament.) ¡Segur que t'has embolicat en el cap de
secció!...

OBLIT. - (Tornant en eixe moment a la terra.) ¡Es cert, es cert!
¡Yo els he vist!...
(Totes li presten atenció i ella comenta el seu relat.)
L'atre dia els vaig pillar, estaven en els vestuaris...

PATRÍCIA. - (Per OBLIT.) ¡I p areixia que mai s’enterava de res!
OBLIT. - Se’ls vea molt acaramelats, i anaven un p oc llaugerets de
roba... ¡Per cert el seny or Castillo en calçons desmerix molt!...

VERÒ NICA. - ¡Ei, bonica no fa falta que ho contes en p èls i
senyals!

MÒNICA. - ¡Sobre tot deixa els pèls a banda!...
EMÍLIA. - (A punt d’esclatar.) ¿Voleu callarvos d'una vegada?
¿No vos importa gens ni miqueta lo que yo faça o deixe de fer fora
d'esta casa?

VERÒ NICA. - No, filla si a nosatres "ni fu ni fa", pero ves en
conte, recorda l’anunci eixe que dia... (Li fa un gesta a Mònica, per
a que siga esta qui ho diga.)

MÒNICA. - (Gesticulant còmicament, en un ademà propi per a
explicar el mensage de l’anunci que promou l’us del preservatiu
per a mantindre relacions sexuals.) Recorda’t d’ell... Sí, dona dia
aixo de... "Si, si... SIDA... No, no DA..."

OBLIT. - ¡No li donarà, no!... Perque ella va ben p rep arada...
(S enyala cap on està la bosssa, damunt del sofà.) M ireu dins de la
seua bossa de mà i voreu...
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EMÍLIA. - (Enfrontantse ad ella.) ¿Qué sabràs lo que yo p orte dins
de la meua bossa?

OBLIT. - (Envalentonant-se.) ¡Clar que ho sé! Com semp re la
deixes tirada p er qualsevol lloc... i yo sempre estic desp istada... L'atre
dia l’agafí creentme que era la meua, i sense voler... (En tonadeta.)
"Dotorejant, dotorejant”...

EMÍLIA. - (Sense poder contindre’s mes es llança al seu
encontre en la clara intenció de pegarli una galtada, les demés la
subjecten per tal d’impedir-ho, excepte VERÒNICA que agafa la
bossa d’EMILIA.) ¡Te vaig a...!

VERÒ NICA. - (En la bossa en la mà.) ¡A vore, a vore qué hi ha
aci!...

EMÍLIA. - (A qui le demés han amollat, després d’impedir la
baralla entre OBLIT, es llança cap a on està VERÒNICA.)
¡Deixala... no tens dret!...
(Es produix una lluita còmica. L’una corre pel saló, portant la
bossa en la mà, i l'atra la perseguix volent llevarlila, la resta de les
chiques es claven pel mig per a impedir que EMILIA conseguixca
agafar a VERÒNICA.)
¡Semp re esteu fastidiantme!... ¡Verònica, torna’m la bossa!

VERÒ NICA. - (Es dete en un raconet, i comença a regirar dins,
fins trobar lo que estava buscant.) ¡Vaja, vaja!...
(Triumfant trau una caixeta de preservatius, que exhibix en
evident satisfacció.)
¿I açò qué és?

EMÍLIA. - (Molt més furiosa.) ¡Dòna'm això... immediatament!
MÒNICA. - ¡Yo vullc saber de qué es tracta!
PATRÍCIA. - ¡Això! Que m'està entrant el “cuquet”...
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OBLIT.- (En doble intenció.) ¡D'això es tracta, d'entrar el cuquet!...
¡Yo, sí se qué és!
VERÒNICA.- ¡Caram! (Llegint el lateral de la caixeta.) ¡Atenció,
chiques! "Profiláctics PONTROL, fabricats en látex 100%, molt
suaaaus”... Ara be lo millor. (Es riu.) En color... vert...

EMÍLIA. - (Llançantli una mirada assessina.) ¡D'esta, jure que
te’n recordes, p araula!...
(Es deixa caure en el sofà, en cara de pocs amics.)

VERÒ NICA. - (Indagant dins la bossa.) ¡Puix aci hi ha un atra!
Qué chocant; esta es en colorets variats... Aci diu que proporcionem la
màxima seguritat"... ¡Haveu sentit, com en la carcel d’Alcala Meco,
“màxima seguritat”! I p er a rematar advertixen que son els mes venuts
als països nórdics..."

MÒNICA. - ¡Puix ahi entenen molt del tema, segons diuen es
p assen el día donantli gust al cos!...

EMÍLIA. - (Alçantse del sofà.) ¡Ya hi ha prou!... ¡Ya vos haveu
burlat p rou de mi!... ¡Sou... odioses!

VERÒ NICA. - (Guardant la caixeta en son lloc.) ¡Pren… pren
dona! ¡Total, no es per a tant!
(Li dona la seua bossa.)
¡Hi ha que vore la poca correja que tens! (Comença a riure’s. Totes
escepte EMÍLIA la imiten.) Ademés, tens que reconeixer que te que
ser tot un número lo dels colorets... ¿Ho imagineu chiques?

MÒNICA. - (Burlantse.) ¡Precisament en vert!...
PATRÍCIA. - (En el mateix to.) ¡I en groc, quina sensació!...
EMILIA.- ¡Molt simp àtiques!... ¡Lo que teniu es enveja!
(Mutis ràpit per la dreta, a deixar la bossa en la seua habitació,
després torna immediatament.)
11

PATRÍCIA. - ¡A p araules necies, oits en tap ons! (Pausa.) ¡Escolta,
Verònica! A la fi encara no m’has dit a qué te referies en lo del
“chacho”...

VERÒ NICA. - ¡Caram, tens raó, se m'havia oblidat p er comp let...
(Mirant el seu rellonge.) ¡Deu d’estar casi a p unt d'ap legar!

PATRÍCIA. - ¿Pero qui? ¡Ai, p arla d’una vegada p er favor!
VERÒ NICA. - ¡Escolteume totes un moment, tinc una notícia
d’imp ressió!... ¡Per fi he trobat “chacha”, bo millor dit “chacho”!

MÒNICA. - ¡Això, això, “chacho”! (Mirant a les atres.) ¿Veritat
que és “chachi”?

EMÍLIA. - ¿De qué esteu p arlant? ¿De sobte vos haveu tornat més
bojes de lo que y a estaveu?

VERÒ NICA. - ¡Un poquet “tocadetes” sí que estem, pero encara
sanceres!... Bromes a banda, anem a p arlar en serio... ¿Recordeu que
solicitarem a una agència una "mucama"?

OBLIT. - ¿Això qué és?
EMÍLIA. - ¡Una criada, bajoca!
OBLIT. - ¡Puix l'unic que faltava en esta casa és, una criada bajoca...
EMÍLIA. - ¡Aci l’unica que està bajoca, abovada i imbècil p erduda
eres tu!...

OBLIT. - ¡Val, val... Perdona’m per l’incís!
PATRÍCIA. - ¡Bo, continueu, que ací no hi ha qui s'aclarixca!...
VERÒ NICA. - ¡És molt senzill!... Si una “chacha” és una dona...
un “chacho” serà...

OBLIT. - ¡Un home!... ¿A que sí?
EMILIA. - (A VERÒNICA.) ¡A tu fa temp s que te’n falten un p arell
de tornells!
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PATRÍCIA. - ¡Vaja una ocurrencia, triar un home per ad estos
menesters!...

VERÒ NICA. - Puix a mi me p areix superior i innovador que per a
variar, un home me servixca a mi... Ademés en l’agencia no tenien
disp onible una atra p ersona... I si voleu més raons, vos diré que com
al home li fea molta falta treballar, el sou que tindrem que p agarli es
p rou ap any at...

MÒNICA. - ¡Per mi està bé! Si decidix quedarse no es va a queixar
p er falta de treball... A la vista està el desorde que ha invadit
l’ap artament... (Totes miren en derredor i assenten menejant el
cap.)

(De sobte sona el telèfon, moment que aprofiten per a fer la del
fum.) (MÒNICA replega qualsevol cosa i fa mutis per la dreta,
cap a la seua habitació. OBLIT ràpidament fa mutis per la porta
del bany. EM ILIA agafa una revista i la fulleja i PATRICIA es fa
la desentesa.)

(El telèfon continua deixant sentir el seu so estrident.)

VERÒ NICA. - Està vist que aci l’unica que treballa soc y o... ¡Que
y a va!

(Es dirigix al telefon i per fi el despenja.) ¿Qui serà

l’impertinent?

¡¡Diga’m,

aci

“el

Jardí

de

Venus”,

sauna

Thailandesa!!... Ara estem molt ocup ades p ero si deixa voste el seu
mensa... ¡Caram, Nacho! Tranquil, que no se te p ot gastar cap de
broma... ¿Que y a anaves a penjar? ¡Puix no eres tu imp acient ni res!...
Bo, ¿qué vols, bonico? ¿Qué tal va la cosa p er “Bilbao”?... ¡Ah, que
y a no te trobes en Donosti! ¡Ya dia y o que t'escoltava de "P.M."!...
Tu diràs qué vols... ¿Que no te deixe p arlar? ¡Bo home, bo... y a me
calle!... “calle y o, parle vosté”... ¡Sí, sí que està, pero no pot posarse
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p erque ha entrat en el bany !... (Pausa.) ¡Val, sí... sí, clar!... ¡Tu
tranquil que yo li’n donaré l’encàrrec!... ¡Fins ara... un beset!...

MÒNICA. - (Ix des del lateral dret.) ¿Qui era?
VERÒ NICA. - ¡Nacho! Està ací, i més tart p assarà a fernos una
visita...

MÒNICA. - ¡Puix tindrem que p ensar en fer el sop ar!...
VERÒ NICA. - ¡No p atixques p er això, com té que vindre el
“chacho”, p uix que s'estrene fentlo!... ¿No te p areix?

MÒNICA. - ¡Per mi p erfecte!
PATRÍCIA. - Crec que no sería mala idea rep legar un poc tot este
embolic...

VERÒ NICA. - ¡Tens tota la raó! Si veu tot este desordre, a lo
millor s'esglay a i p ega a fugir...

EMÍLIA. - ¡Això no es p ot consentir!... ¡Açò p areix “El Tall
Anglés" en plenes rebaixes!...

MÒNICA. - ¡Chiques, atenció!... ¡Safarranxo de combat!... (Totes a
una replegaran allo que estiga fora de son lloc, o siga casi tot.)

PATRÍCIA. - (Carregada.) ¡Vaig a guardar tot açò, i de p as voré si
Oblit ix del bany !... (Mutis per l'esquerra.)

EMÍLIA. - (Igualment carregada de paquets, fa mutis per la
dreta.) ¡Vaig a vestirme!

OBLIT. - (Ix per la porta del bany.) ¡Ai, quin gust!... ¡M'he quedat
nova!

MÒNICA. - ¡Ya era hora! ¡Estaràs més remullada que un cigró p er
a l'olla... (Carregada en varies coses, fa mutis per la dreta.)

OBLIT. - ¿Qué li passa?
VERÒ NICA. - ¡Ni cas!... (OBLIT es dirigix capa a la seua
habitació.) ¡Ah, Nacho ha tocat p er telèfon!
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OBLIT. - (Torna arrere, tota ilusionada.) ¿De veritat?... ¿No
estaràs p renintme el p èl?

VERÒ NICA. - ¡Yo no jugue mai en les coses series!... Fa nomes
un moment que he parlat en ell... Volia fer-ho en tu, p ero com li he dit
que estaves en el bany , m’ha donat l’encarrec...

OBLIT. - ¿Cóm està? ¿Vindrà p ronte?
VERÒ NICA. - I tant, ha cridat des de molt p rop d'ací... Estava en
l’aerop ort, i ha dit que dins de un ratet vindrà de visita...

OBLIT. - (En molta alegria.) ¡Quina ilusió! ¡En les ganes que tinc
de tornar a vore’l!

VERÒ NICA. - ¡Ui, ui, ui!... M e pareix que tu estàs enamorada...
OBLIT. - ¿Tant es nota?
VERÒ NICA. - ¡Clar! Poses una cara de figa que tira d'esquena...
(OBLIT ha mudat el seu semblant d’alegria per un atre que
demostra que esta dolguda.) ¡Ai!... Si es que mai sé quan tinc que
guardarme la llengua dins de la bojaca... ¡Perdona’m!... La veritat es
que m'alegre p er la teua sort...

OBLIT. - ¡Aixó ho dius ara p er dorarme la p indola!...
VERÒ NICA. - ¡Te jure, que no! Nacho és un bon chicot, i segur
que està foll p er tu... Lo primer que ha fet ha segut p reguntat si y a
havies arribat... També volia saber si y a estavem totes, p erque vol
comunicarnos algo molt important...

OBLIT. - ¿Qué p ot ser això de tanta imp ortancia?
EMÍLIA. - (Entra en el saló des de la dreta ya vestida de carrer.)
¡A vore... exp liqueume! ¿Qué és tant imp ortant?

OBLIT. - (Llaçant un sonor sospir.) ¡Que dins de p oc vindrà
Nacho!

EMÍLIA. - ¡Puix vaja una cosa! (Pausa.) ¿Vindrà acompany at?
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VERÒ NICA. - (Dubtant un moment.) ¡No ho ha dit!... Ara, no
p atixques p er aixó, que si porta algun amic, te’l deixaré...

EMÍLIA. - ¡Parles aixina p erque me tens enveja! ¡Saps de sobra que
els homens semp re es fixen en mi... p el meu irresistible “sex ap il”!

VERÒ NICA. - ¡Per a dirla, grosa! No te dic lo que p ense del teu
atractiu p erque demà ixirien en els p eriodics... en la p àgina de
sucessos...

EMÍLIA. - ¡No dius res, perque en realitat no hi ha res que dir!...
VERÒ NICA. - ¡Quina costum tens de tirarme de la llengua!... ¡No
m’exp lique cóm pots tindretho tant cregut!... Te deus p ensar que poc
més o manco eres la dona “deu”... Encara que p er a ser-ho te’n falten
uns quants centímetros de silicona dins del “mostrador” ...

EMILIA. - (Alçant la mà de forma amenaçant.) ¡Te vaig a!...
VERÒ NICA. - ¡A vore, lleona!... ¿qué vas a ferme en eixes ungles
de p orcelana?...

OBLIT. - (Posant-se en mig de les dos sense enterarse bé de que
va tot allo.) ¡Perdoneu... yo volia fervox una p regunta!... (Les dos la
miren.) ¿Qué te que vore ací un "mostrador"? Aço no es ninguna
tenda...
(Les dos que anaven a calfarse, es miren en cara d'incredulitat.)

VERÒ NICA. - ¡Ny as, coca!... ¿Qué te p areix lo que p ot ser?...
(S enyalantse el pit.)... ¡Açò, la p itera... “les mamelles”...

OBLIT. - (En cara de haver caigut en eixe moment d'un núvol,
es mira la seua davantera.) ¡Aixina, que vos referieu ad açò! ¡Quina
gracia!...

EMÍLIA. - ¡No se cóm pots ser tan "p anoli"!...
OBLIT. - ¿Sap s qué te dic?
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EMÍLIA. - (Donantse aire de superioritat.) ¡Tú!... ¿Qué tens que
dirme, tú?

OBLIT. - ¡No res! Que més val ser una "panoli", que no una
creguda manifesera com tu.

(Inicia el mutis cap a la dreta.)

EMÍLIA. - (A punt de rebentar, puix que li han deixat el seu ego
per terra.) ¡Prep ara’t quan t'agafe!...

OBLIT. - (Des de la porta de la dreta, a punt de fer mutis per
ella.) ¡Vine... vine ací i voràs volar un p ardalet!...

(Mutis ràpit.)

EMÍLIA. - (Furiosa ix corrent darrere d’ella fent mutis.) ¡Esta
me les p aga hui totes juntes, p araula!...

VERÒ NICA. - (Parla dirigintse al pùblic.) ¡Aço p romet!...
¡Encara no ha fet més que començar el cap de semana, i y a estem
totes en p eu de guerra!...

(Mutis per el mateix lloc que les seues amigues. Durant un
moment l'escena es queda buida, després s'escolta, nomes una
vegada, el so del timbre de la porta.)

MÒNICA. - (Ix ballant per una de les portes de la dreta.) ¡M 'ha
p aregut sentir que cridaven!...
(Es lleva un moment els auriculars i presta atenció. Després d’una
chicoteta pausa torna a posarse els auriculars i ballant fa mutis
per la cuina.) ¡Res!... Hauran segut imaginacions meus...
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(Després d'anarse’n ella, per la porta que dona al rebedor entra
en el saló un home, vist un mono de treball, en el cap porta una
gorra en la visera cap arrere, i penjada al muscle una bossa de
deports. En la mà porta un clauer, i lo primer que fa nomes
entrar es mirar cap a totes bandes.)

CHICHO.- ¡Quina sort la meua! Fa un moment m’he trobat en
estes claus ací en este mateix carrer... i en la direcció escrita en el
clauer... ¡Que si no ho veig no m’ho crec... ¡La gent està boja! ¡En tant
de desap rensiu com hi ha p el món... ¡Manco mal que y o soc un lladre
honrat! (Mira de nou cap els laterals.) ¡I damunt no hi ha ningú!...
¡Qué bé! (Comença a dotorejar al seu voltant, i continua parlant
en si mateix.) ¡Bo, PATRÍCIA, tu a lo teu, has vingut a furtar i tens
que posarte mans a l’obra... (Agafa una figureta i la mira de dalt a
baix.)
¿Tindrà aço algun valor? (Gens convençut torna a deixarla on
estava. Ara agafa un canelobre.)
¡Deu de ser d’argent!... Puix res, ¡dins la bossa!

(Mentres ell fa estes maniobres apareix OBLIT, qui despistada
com sempre no es percata de la seua presència. Decidida creua
l’escena cap a la cuina, i abans de fer mutis per ella torna sobre
els seus passos en direcció a la seua habitació. El lladre que si l’ha
vist no sap qué fer ni a on amagarse, i a la fi opta per quedarse
quiet, com un ninot de falla.)

OBLIT. - (A punt de desapareixer per la porta de l’habitació
veu al lladre, i com es costum en ella es queda molt sorpresa,
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parlant mentres dubta.) ¡Hooola!... ¡No, no digues res!... Tu deus de
ser el chic que envia l'agència... ¿Tinc raó?...

CHICHO.- (A part.) ¡I esta chica!... ¿D'a on ha eixit? (Esgalyat,
pero tirantli morro a la situació.) ¡Eh!... ¡Ah!... Sí, sí... ¡Clar que sí!
(Dissimuladament deixa caure la bossa al costat del sofà, a on
l’amaga espentantla en el seu peu.)

OBLIT. - (Orgullosa d’haver encertat.) ¡Tinc una vista... M ai se
m'escap a res!...

CHICHO.- (A part.) ¡Puix p er esta volta p odia haver fet la vista
grossa!

OBLIT. - ¡Perdó! ¿Qué dius?
CHICHO.- No, no res... Es veu a simp le vista que es vosté molt
desperta...

OBLIT. - (Afalagada.) ¡Moltes gràcies! El meu nom es Oblit...
CHICHO.- (Donantli la mà.) ¡Me... me diuen, Chicho, p er a
servirla!...

OBLIT. - ¡Tant de gust! (Pausa.) Ara hauràs de perdonarme un
moment... Esp era’t ací que no tarde gens...

(Va cap el lateral esquerra, i abans de fer mutis fa un a part
tornant arrere la mirada.)

¡La veritat es que està prou "potable"!...

(Mutis ràpit.)

CHICHO.- (Llevantse la suor del front en la mà.) ¡Per mi com si
tardes un segle!... ¡Me'n vaig p er a semp re!...
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(Ràpidament replega la seua bossa i decidit se dirigix cap a la
porta del forum.)

VERÒ NICA. - (Al mateix temps ix per la dreta acompanyada
d’EMÍLIA, com sempre estan discutint, i en vore al lladre
emmmudix de repent.) ¡Dimoni, es imp ossible entendre’s en tu!...

EMÍLIA. - ¡Puix, lo teu es fàcil!... (També el veu.) ¿Qui es este?
VERÒ NICA. - ¡No tinc ni idea!...
CHICHO.- (En intenció de passar desapercebut ràpidament
s’ha apartat cap a un costat.) Perdo... yo... yo soc... (Descobert,
dubta nomes un moment abans de parlar.) ¡El chic que ha enviat
l'agència!... (Les dos amigues es mieren, mentres tant ell intenta
anarse’n.) En el seu p ermís, i y a que veig que estàn molt ocup ades,
tornaré en un atre moment... (Fa intenció d’eixir.)
¡Adéuuu!...

EMÍLIA. - (Tallantli el pas.) ¡No, no, de cap manera!... Nosatres
l'estàvem esperant en gran imp aciència...

VERÒ NICA. - (Anant junt a EMILIA.) ¡Ya ho crec!... ¡no p ots
anarte’n... ¡Precisem dels teus servicis immediatament!...

CHICHO.- (Mosquejat, parla fent un a part.) ¡On dimonis m'he
ficat y o!... (Es dirigix després ad elles, fent tot lo possible per no
posarse nerviós.) ¡Bo, si estàn tan necessitades dels meus servicis!...
(Fent un gest de resignació es dispon per al sacrifici.) ¿On me
despulle, ací o en el dormitori?...

EMÍLIA. - (Escandalisada.) ¡Pero...! ¿Qué diu este “tio”?
VERÒ NICA. - (Cridant-la a part.) ¡Dona, a lo millor el chic vol
p osarse còmodo!...

EMÍLIA. - ¡Clar, tens raó!... Com en la cuina fa tanta calor...
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CHICHO.- (Fins ara ha estat escoltant-les en dissimul.) ¡En la
cuina!... (A part.) ¡Che, quinés “ties” més rares!... (Parlant-li ad
elles.) ¿Llavors, té que ser en la cuina?...

VERÒ NICA. - ¡Puix, clar, home!... ¿Acas no t'han informat en
l'agència que dins de les teues obligacions figura també p rep arar el
menjar?

CHICHO.- (En cara de sorpresa.) ¡El menjar! (A part.) ¡No
entenc res de res!...

VERÒ NICA. - (Mirant-lo de dalt a baix.) ¡Puix, vaja un
“majordom” que estàs tu fet!...

CHICHO.- (Cada vegada més confús.) ¡M a... ma, majordom!...
VERÒ NICA. - ¡Sí, home!... Quan p arlí en l'agència, m'asseguraren
que anaven a enviar a una persona altament qualificada... En dirme
que es tractava d’un home, me comentaren que ostentava el títul de
majordom... ¿No es aixina?

CHICHO.- (Desesperat, a punt del colapse, continua seguintli’s
el joc.) ¡Ah!... ¡"El títul"! ¡Clar, clar que sí... sí... que el tinc!. (A
part, deixant escapar un sonor bufit.) ¡Per un moment pensí que la
p unyetera agència era de "contactes sexuals"!...

EMÍLIA. - (Mostrantse inquisitiva.) ¿Qué estàs marmolant?
CHICHO.- Tan sols dia, que tinc el "títul", y a crec que el tinc...
M es sentint-lo molt no el porte damunt, me l’he deixat en casa... ¡Ho
lamente!...

VERÒ NICA. - ¡Tranquil, que p er a que esta nit nos p repares el
"sopar", no fa falta cap p ap erot!...

CHICHO.- (A punt de perdre els nervis.) ¡Clar, això dic... y o!
¿Per a qué fa falta cap p ap er?

EMÍLIA. - (S’acosta fins el lateral dreta, i crida cap a les portes
dels dormitoris.) ¡Chiques, feu el favor d'eixir un moment!...
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OBLIT. - (Ix em primer lloc, seguida de prop per totes les
demés.) ¡No me feem cas!... Estava contantli’s que el "chacho" y a
havia ap legat, i que si vols arròs Caterina...

CHICHO.- (S ’ha quedat d’una peça, en vore tantes dones al seu
voltant. Parla en un a part.) ¿Pero quantes són? ¡No s'acaven mai!...

MÒNICA. - (Que du els auriculars, al parlar en CHICHO se’ls
lleva.) ¡Hola! Yo sóc Mònica. (Li dona la mà.)

CHICHO.- (S aludant-la del mateix modo.) ¡Hola!...
PATRÍCIA. - (Vist un albarnús, i al cap du embolicada una
tovalla. Li oferix la mà per a que ell li la bese.) Yo soc la seny oreta,
Patrícia...

VERÒ NICA. - ¡No sigues cursi, Patri! (Es servix del bar un
whisqui en gel.)

CHICHO.- (Marejat davant de l’aluvió de dones a la fi acava
saludant-la en un gest.) ¡Ho... hola, se... seny oreta!...

OBLIT. - ¡A mi y a me coneix, i yo sé cóm li diuen ad ell...
“Chicho”!

VERÒ NICA. - Llavors, només quedem, Emília... (Senyalant-la.) i
y o, Verònica.

CHICHO.- (S aludant-les.) ¡Aixo vol dir que y a estàn totes!
¿Veritat?

VERÒ NICA. - ¡Sí, clar! ¿Per què ho dius? (Beu un glop del
contingut del got.)

CHICHO.- (Excusant-se i intentant no pareixer esglayat.) ¡No,
no p er res!... (A part.) ¡Si ho arribe a saber no vinc, p araula!

MÒNICA. - ¡Escolta, Chicho, p areix que estàs un p oc esglay at!...
¡T'assegure que no nos mengem a ningú!
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VERÒ NICA. - ¡Parlant de menjar! Lo millor que podries fer es
començar a fer el sopar... ¿No vos pareix, chiques?

TO TES. - (Fent cor.) ¡¡¡Síííí!!!
EMÍLIA. - (Senyalant en la mà en direcció a la cuina.) ¡Au,
Chicho, a la cuina!

PATRÍCIA. - ¡Lluix-te, bonico!
CHICHO.- (Sense moure’s de son lloc.) ¡Pe... pero... aixina, de
"sopetó"!

OBLIT. - ¿El "sopetó" es un p lat nou?
VERÒ NICA. - ¡No, bonica no!... ¡Au, Chicho, no es p recís que
t'esforces molt! Lo millor serà que prep ares qualsevol cosa llaugereta i
en p au... ¿Val?

CHICHO.- (A part.) ¡Llaugereta, i tan llaugereta! Qualsevol li’s
diu ad estes "feres", que no sé ni fregir un ou...

MÒNICA. - ¡Vinga, home, no sigues curtet! ¡Ni que fora la
p rimera vegada que ho fas!

CHICHO.- (Dissimulant.) ¡Casi, casi!...
VERÒ NICA. - (Mosquejada.) ¿Qué estàs dient?
CHICHO.- (Prenent consciencia de que no hi ha atra eixida que
continuar seguintli’s el joc, sino vol eixir mal parat.) ¡Que sí... que
y a vaig!... (A part.) ¡Quin remei!...

VERÒ NICA. - (Espentant-lo cap a la cuina.) ¡Fes el favor de
donarte pressa, que tenim molta fam!...

CHICHO.- (Resistint-se encara una miqueta.) ¡D’acort, p ero no
fa falta esp entar!... (A part.) ¡Dubte seriament eixir viu d'este
manicomi!...

(S enyant-se fa mutis ràpit per la cuina.)
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OBLIT. - ¡Vaig en ell. Tal volta necessite ajuda!...
(Mutis pel mateix lloc.)

EMÍLIA. - Patrícia, vine a la meua habitació, vullc mostrar-te unes
p eces que m'han deixat de llenceria de París... ¡Es maravellosa!

PATRÍCIA. - Com sempre tu a l'última.
(Les dos fan mutis per la dreta.)

VERÒ NICA. - ¡Quin "tio" més raret! ¿No te p areix?
MÒNICA. - Quina mania tens de vore coses rares. Al p obret, lo
unic que li ha succeit es que vore’s rodejat per tota una colecció de
chiques guapes, l’ha deixat "fora de joc".

VERÒ NICA. - No me p areix molt acertada la teua exp licació... Yo
continue p ensant que hi ha alguna cosa que no acacaba d’estar molt
clara...

MÒNICA. - ¡En quant te prens un whisquy , comences a vore coses
rares!...

VERÒ NICA. - ¡No es això, M ònica! (Pausa.) Per eixemp le ¿qui li
va obrir la p orta? Quan Emila, i y o ixquerem ell estava aci a soles en
una actitut que a mi me semblà un tant sospitosa...

MÒNICA. - ¡Per a tu tot resulta sosp itos! A lo millor fon Oblit...
(Verònica nega en el cap com si no estiguera gens convençuda.)
Yo qué se, quant t’agrada romanejar...

VERÒ NICA. - Me dóna igual lo que digues... Tinc la mosca
darrere l'orella, i seguiré sense vore-ho clar fins que faça les meues
averiguacions...
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MÒNICA. - ¡Quan t'encabotes en que hi ha algun "misteri", no te
p ot guany ar ningú! (Decidida s'acosta a la cuina, i crida a OBLIT.)
¡Oblit, fes el favor d’eixir!...

VERÒ NICA. - ¡Ara eixirem de dubtes!...
OBLIT. - (Eixint.) ¿Qué volieu?
(CHICHO, aguaita el cap per la porta de la cuina.)

MÒNICA. - Només ferte una p regunta... ¿veritat qué has obert tu la
p orta a Chicho?

OBLIT. - ¿Yo?... ¡No!... Ell y a estava ací en el saló quan el vaig
vore.

VERÒ NICA. - ¡Ho veus, M ònica!... ¿No te p areix estrany ?
(Mentres elles tres continuen dialogant sense veu en un raconet
del saló, el lladre en molt de sigil agafa la seua bossa de darrere
del sofà i intenta aforar-se cap el forum. De sobte, VERÒNICA el
veu, ell es percata de que ha segut descobert, i dissimulant en
molta rapidea gira en redó, deixa caure de nou la bossa on estava,
i fa l’inici de voler tornar a la cuina.) ¡Ei, tu!... ¿Es p ot saber a on
anaves?

CHICHO.- (Tirant mà del seu aplom, del que ne te molt,
ràpidament inventa una bona excusa.) ¡Pe... p e... p erdó!... No...
no... només havia eixit... a rep legar la meua bossa... La vaig deixar
abans en terra...

VERÒ NICA. - (Incrèdula.) ¡Puix y a la rep legaràs més tart! Ara
vine açi, i exp lícano-se’n una cosa... (Ell va on elles estàn.) ¿Cóm
has entrat? ¡Confessa-ho!... Cap de nosatres te va obrir la porta,
¿veritat?

MÒNICA. - ¡Això, exp lica't!...
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CHICHO.- (A part.) ¿I ara qué les dic y o ad estes?
VERÒ NICA. - (Enujada.) ¡Bo, resp on! (En sorna.) ¡A lo millor
t'ha menjat la llengua el gat!...

CHICHO.- (Desseperat, va inventant conforme parla.) ¡Voràn...
la veritat... es... que la p orta!... ¡Això es... La porta estava oberta!... Yo
vaig tocar al timbre... i... desp rés d'aguardar un moment, p er si eixia
algú... vaig decidir passar avant, no fora que haguera succeit quasevol
cosa greu...

MÒNICA. - ¡Un moment, ara que recorde! Adés me p aregué
escoltar que havia sonat el timbre de la porta. Com duia els meus
auriculars aguardí un moment ací en el saló, p er tal de comp rovar si
aixina havia segut o si p el contrari sols es tractava de la meua
imaginació... Com no tornà a sonar, vaig continuar fent les meues
coses...

CHICHO.- (S alvat per la campana.) ¡Veu voste com va ser
així!... M e vaig decidir p assar avant no fora que... Hui en dia no se
deu ser tan confiat, deixant-se la p orta oberta... Hi ha molt desaprensiu
solt pel mòn...

VERÒ NICA. - ¡Bo, y a està bé!... (Enujada es dirigix a OBLIT.)
¡Segur que es cosa teua!... Has segut l’última en aplegar i com semp re
p er a no variar, has fet de les teues...

MÒNICA. - (Intentant calmar a VERÒNICA.) ¿Vols parar,
Vero?... No ha p assat res de res... Deixa de tirar-li les culp es a Oblit,
no hi ha cap motiu.

OBLIT. - (A punt de trencar a plorar.) ¡No hi ha dret, tot lo que
succeix tinc que p agar-ho y o!... ¡Estic casi segura de que tanquí la
p orta!...

VERÒ NICA. - ¡Puix y a has vist que no va ser així!... ¡Miracle seria
que en alguna ocasió feres les coses com cal!
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OBLIT. - ¡Ho sent, de veres que ho sent!...
CHICHO.- En el seu p ermís. M e’n torne a la cuina a p el "rancho"...
¡Ui, perdó! Volia dir “el sopar”...

(Abans de fer mutis per la cuina fa un a part.)

¡Ya trobaré un atra ocasió mes p ropicia p er a donarme el "piro"!

MÒNICA. - (Mostrant la seua disconformitat pel comportament
de VERÒNICA front a OBLIT.) ¿Ya ho tens clar? ¡Deus estar molt
satisfeta de la teua intuició! En un tres i no res has trobat al culp able.
(S enyalanta a OBLIT.) ¡A l’enemic p úblic! (Pausa.) Me'n vaig a la
meua habitació, ¿vens Oblit?

OBLIT. - ¡Sí, sí, ya vaig!...
(Mutis de les dos per la dreta.)

VERÒ NICA. - Encara que mai me fallen les intuicions me p ense
que esta vegada m’he p assat tres p obles llarcs... ¿Cóm p uc haverme
equivocat d’eixe modo? ¡No m’ho exp lique!

(Mutis per la porta del bany. L’escena es queda buida durant un
moment.)

CHICHO.- (Aguaita de nou per la cuina.) ¡M e p areix que esta es
la meua!... (Ix al saló i mira cap a totes bandes.) ¡Qué be, ara no hi
han “mores en la costa”!... (Replega la seua bossa.)
¡Estic fart de tant de «rollo»! (Decicidit es dirigix cap el forum,
avant de fer mutis es deté un moment i es queda dubtant, mentres
torna a mirar al seu voltant.)
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El cas es que p ensant-ho millor... ¡Me quede!... Nos sería gens
p rofessional, p er la meua p art, que despré del «cacau» que m’han
montat estes «ties boges» ara me’n anara de aci en les mans buides...
Decidit, me quede. (Deixa de nou la bossa al costat del sofà, pero
molt mes amagada que abans.)
¡¡Chicho, a la cuina!! Tal volta mes tart es presente el moment
ap ropiat p er a fer una bona neteja de l’ap artament...

(Mutis per la cuina.)
(Fosc.)

Quadre II
VERÒ NICA. - (Quan de nou s’encenen les llums, ha
transcorregut una hora, poc mes o menys. L’escena es la mateixa
que en el primer quadro. La llantia de peu està encesa.
VERÒNICA ix des del bany i vist una bata d’eixes que les dones es
solen posar quan volen estar sugeridores.) ¡Ai, quin gust!... ¡Açò
del bany es un gran invent, Encara que si en descuide me quede
p ansida!... ¡M are meua, quina tranquilitat hi ha ací fora, p areix
mentira! (Despaiet s'acosta a la porta de la cuina i mira cap a
dins.)
¡Sí que està afaenat, sí!... Me fa una ilusió no tindre que pensar en fer
el sop ar... Comence a p ensar que ha segut una bona idea contractar al
majordom. (S’assenta en el sofà.)
Dec reconeixer que estava fins el mony o de menjar dinars p rep arats i
p izzes congelades... La cuina no s’ha fet p er a mi, som incomp atibles
cent p er cent. (Es dirigix cap el moble auxiliar, i comença a traure
utensilis per a parar taula. Mentres parla dispon tot lo que trau
del moblet damunt de la mateixa.)
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No deixe de p egar-li voltes en el cap a la idea de que l’indumentaria
de Chicho es molt poc convencional, ademés deu d'estar passant més
calor que en l’infern, p erque eixa cuina és lo més p aregut a les
calderes de "Pep e Botero" (De sobte es queda callada, durant un
moment, per a demostar que acaba de tindre una gran idea.)
¡Dimoni, y a ho tinc!... He trobat la solució ideal, p er allaugerar al
p obret del seu p atiment... ¡Es genial, com totes les meues idees! (Es
dirigix cap a la porta de la cuina.)
¡Chicho, Chicho... vine un moment p er favor!

CHICHO.- (Eixint.) ¿M e cridava la senyoreta?
VERÒ NICA. - Sí. Lo p rimer, fes el favor de deixar a banda els
formalismes. En segon lloc vullc que m'exp liques p er què vas vestit
en un mono de faena... ¿No tens una atra roba més ap rop iada?

CHICHO.- (Parla primer es un a part, mentres comencen a
tremolar-li les cames.) Esta dona me dóna mes p or que Fasenda...
En les seues p reguntes, p areix de l'inquisicio (A VERÒNICA,
inventant de nou, mentres recupera el seu aplom.) Puix vorà... el
cas... es que el p antaló i la jaqueta de... de vestir, es troben... (Al cel,
demanant ajuda.) ¿O es troben? (Pausa.) Aixó... es troben en la
tintoreria... I açò era lo que tenia més a mà.

VERÒ NICA. - (Divertida.) ¡Ya! Per no dir que no tenies res
més!... ¿No es així?

CHICHO.- (Alçant els muscles. A part.) Li seguire la corrent. (Ad
ella.) ¿Cóm p ot haver-ho endevinat?

VERÒ NICA. - T'he dit abans que no me p arles de vosté, no estic
gens acostumada i en sona rar. En lo tocant a la roba, no crec que
ningu es p ose damunt un mono de treball sino es perque ho exigix la
seua faena, i crec que eixe no es el teu cas... p er lo tant la deducció es
ben simp le.

CHICHO.- (A part.) ¡Sí ella ho diu, veritat serà!...
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VERÒ NICA. - En el teu p ermis anem a solucionar el p roblema
inmediatament.

CHICHO.- (A part.) ¡Crec que sense ell també ho farà!
VERÒ NICA. - (Anant a la seua, s’acosta al lateral dret i crida a
la resta de les chiques.) ¡Chiques p er favor, ¿voleu eixir al saló un
moment?

CHICHO.- (A part, fent gests molt eloqüents.) ¡Com una
carabassa, està com una carabassa!
(Conforme van eixint totes a escena, es queden en un raco del
saló, formant un círcul i dialogant entre elles sense veu audible
per al pùblic.) (CHICHO va mudant el seu emblant. Continua
parlant en sí mateix.)
¡La Verge! ¿Qué voldràn fer estes ara?
(Elles continuen conspirant, mirant de reüll a CHICHO i
riguent-se.) (Ell es mostra resignat i en cara de circunstancies.)
¡M are meua! ¿Qué estaran tramant?
TOTES .- (Desfan el circul al temps que s’agafen d'una mà, com
solen fer els jugadors d’un equip de bàsquet.) ¡¡U... Dos... Tres...
"Equip"!!

(Una darrere d’atra començen a desfilar a les habitacions, excepte
l’embolicadora, VERÒNICA que permaneix en escena.)

CHICHO.- (Esglayat i en cara de víctima, disposta per al
sacrifici.) ¡Lo dit Chicho, prep ara’t!

VERÒ NICA. - (S’acosta ad ell conciliadora.) ¡Tranquil, no tens
que preocuparte p er res! Ya voras com despres fins m'agrairas lo que
vais a fer p er tu...
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CHICHO.-- (A part.) ¡Pero, Deu! ¿Quin mal he fet yo per a
mereixer este castic?

EMÍLIA. - (Eixint porta amagada una peça de roba.) ¡Hem
trobat un grap at de coses, y a voràs!
(Les demes també fan lo mateix. Aixina que en les mans porten:
un pantaló curt, una camiseta de mànega curta, una corbata de
llaç i un devantalet. Li ho ensenyen tot a VERÒNICA.)

VERÒ NICA. - ¡Tot lo que haveu trobat, és p erfecte! (Pausa.)
¡Vine, Chicho! ¡Acosta’t un moment, p er favor...

CHICHO.- (Que fins este moment ha estat observant l'escena,
de sobte compren que tota eixa roba es per ad ell. Molt mosquejat
intenta fugir de la que s’imagina li va a caure damunt, i per a ferho comença a recular cap al centre de l’escenari en direcció al
forum.) ¡Un moment!... ¿Qué aneu a fer? ¡¡No, no vos atrevireu!!
(Elles comencen a rodejarlo.)

MÒNICA. - ¡Tranquilisa’t, home que no p ensem menjarte!
CHICHO.- (Nerviós.) ¡Puix y o no estic tan segur!...
(Les chiques l’han rodejat per complet, tancant-lo dins d’un
circul. Talment ell queda fora de la vista del public, a fi de que
este s'imagine lo que està succeint, sense arribar a vore-ho.)

VERÒ NICA. - ¡Vinga home, no sigues tímit!...
CHICHO.- (Cridant desesperat, per damunt de tot el soroll que
elles formen.) ¿Pe... p ero qué fan? ¡No, no me lleven el p antaló!...
¡¡No me despullen!! ¡¡¡SOCORS!!!

VERÒ NICA. - (Desfent-se poc a poc el circul.) ¿A vore cóm has
quedat?

PATRÍCIA. - (Fen lo mateix.) ¡Estàs molt bonico, Chicho!
MÒNICA. - ¡Molt "guay ", sí senyor!
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(Ara ya s’ha desfet per complet el circul. Ell apareix en mig de
l'escena vestit en tota la roba nomenada ades. El mono de treball
està tirat a un costat)

CHICHO.- ¡Tot açò ha segut un abús!... Tingau p er segur que me
queixaré... (A part.) No sé encara a qui, p ero ho faré... (Ad elles.) M e
queixaré d'este atropell... ¡Aço no quedarà aixi!

VERÒ NICA. - (Llevantli importància a tot lo succeit.) ¡Vinga no
sigues reguiny os! No p ots negar que ara estàs més còmodo, i més
fresquet...

CHICHO.- ¡Si, sí, fresquet... a temp eratura d’ebulició! (A part.)
¡Estic que exp lote, i damunt tinc que engolir-me totes les follies
d'estes «ties».

MÒNICA. - ¿Qué estàs marmolant?
CHICHO.- (Molt sec.) ¡Res, coses meues! ¿Perque almeny s tindré
el dret de p arlar a soles?

VERÒ NICA. - Bo, Chicho, tal volta tens raó... M e p areix chiques
que nos hem p assat una miqueta. (Mirant a les seues amigues per a
conseguir la seua aprobació.) Te demane p erdó en nom de totes...

CHICHO.- Bo, per esta vegada ho deixarem correr... I ara com
considere que y a s’han divertit p rop a costa meua, me torne a la cuina
a p el "p ap eo"... ¡Perdó, volia dir a pel sop ar...
(Agafa el seu mono de treball, i molt digne fa mutis per on ha dit.)

EMÍLIA. - ¡Ha quedat p reciós! (Totes riuen per lo baixet.)
VERÒ NICA. - ¡Prou, y a està be! Anem a deixar estar el tema i a la
taula...

32

(Cadascuna acosta una cadira prop de la taula, i després
s'assenten dispostes a sopar. Acte seguit ix CHICHO, carregat en
una fritera.)

CHICHO.-

(Comença a parlar des de dins.) ¡A la taula i al

llit!...

(Només eixir entropeça enrredrant-se en els seues propies peus, i
està a punt de caure’s. Després de fer alguna que atra peripècia
conseguix recuperar l'equilibri i mantindre les coses en son lloc.)
¡¡Al p rimer crit!!

VERÒ NICA. - (Sarcàstica.) ¡No, si hui encara sop arem en terra!...
¡Aixó, si es que ap leguem a sop ar!...

MÒNICA. - (Conciliadora.) ¡Puix la veritat es que seria tota una
novetat!...

PATRÍCIA. - A vore, ¿qué has prep arat... "cordó Ble"?
CHICHO.- Ho sent molt , p ero tan sols m’ha donat temps per a
p reparar un sop ar fret... mes, no té “cordó” d'eixe...
(Quan deixa la fritera damunt la taula totes les cares son
d'estupefacció, en vore que no més hi ha uns companages i poc
més.)

VERÒ NICA. - ¡T'has lluit, mascle!
CHICHO.- (Ad ella directament.) ¡Qué se li va a fer! Desp rés de
p atir la teua brometa, el cap no me funcionava p er a prep arar cap
d’especialitat culinaria...

MÒNICA. - No te p reocup es p er res, com diuen en el meu p oble:
"A falta de pa, bones son coques".

OBLIT. - ¡Puix yo no veig les coques eixes p er cap de lloc!...
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EMÍLIA. - ¡Dona, es un dir!...
OBLIT. - Puix encara que siga un dir, m’agradaria haverles tastat...
VERÒ NICA. - ¡Bo, prou d’estralejar! ¿Esteu p rep arades? ¡Sí, ¡puix
a l’atac!
(Dit i fet totes comencen l’atac a la bayoneta, perdó; millor dit a la
forqueta.)

CHICHO.- (A part molt sorprés.) ¡¡Redell!! ¡Ni els lleons del
Zoo!... Yo, me’n torne a la cuina, que es l’únic lloc on estic tranquil.

(Ràpidament fa mutis. Durant un moment sols s’escolten els sons
dels plats i dels coberts. Després un atre soroll, esta vegada el del
timbre de la porta del carrer, comença a deixar-se escoltar.)

EMÍLIA. - (Cridant en direcció a la cuina.) ¡Chicho, estàn tocant
a la porta, mira a vore qui es...!

CHICHO.- (Ix eixugant-se en un torcamans.) ¡Ya vaig, y a
vaig!...

OBLIT. - ¡Si volen sop ar que se'n vagen!
VERÒ NICA. - ¡Això, no siga que damunt nos furten algun tros
dels comp anages!... En la de suors que nos ha costat conseguir-los, i
tot lo que tu has treballat...

CHICHO.- ¡M olt simp àtica, la chica, molt simp àtica!
(Mutis pel forum. Quan torna ho fa acompanyat, molt a prop, per
NACHO i PANCHO.)

Ací estàn els visitants... A p essar de que els he dit que no podien
p assar, han insistit en que tenien que vore a la senyoreta Oblit.
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OBLIT. - (Alçant-se de la cadira.) ¡Nacho, quina alegria! (Va
corrent al seu encontre i tirant-li els braços al coll li dona un bes.)

NACHO. - (Abraçant-la.) ¡Ya tenia ganes de donarte una bona
sorp resa!... (Per CHICHO.) Parlant de sorpresas, eixe "tip o" tan rar
que ha eixit a obrir la porta... ¿qui és?

VERÒ NICA. - (Saludant-lo.) ¿Qué tal Nacho?... Yo t’ho conte.
¡Es tracta del nostre "majordom".

NACHO. - ¡Ah, un "majordom"!... (Pausa.) Puix p erdoneu, chiques,
p ero en eixa p inta tan p oc convencional, p areix que s’haja escap at del
"psiquiatric"...

CHICHO.- (Fart d’ecoltar impertinencias.) ¡Escolte, faça el
favor de no ofendre’m!

VERÒ NICA. - ¡Calma't, Chicho, i a la cuina que és el teu lloc!...
CHICHO.- (Fent un a part.) "Calma't, Chicho..." ¡Yo me la
menje crua! Pero no ara...
(Iniciant el mutis cap a la cuina.)
¡La vengança, serà terrible... Ho jure!

VERÒ NICA. - ¡Quina mania te de marmolar!
EMÍLIA. - (Saludant a NACHO i mirant de reüll al seu amic.)
Hola!... ¡Quan p enses p resentarnos al teu “bon”... (A part.) ¡Pero que
molt bon!... (A NACHO.) amic!

NACHO. - ¡Quin desp iste el meu! És el meu amic, Pancho,
p eriodiste de professió, i mut p er vocació...

VERÒ NICA. - (A part.) No, si tots els folls no estàn en el
manicomi. (Ad ell.) ¿Com estàs, home?

PANCHO. - (Li dóna la mà, al mateix temps que ell la saluda en
una inclinació del cos. Com solen fer els japonesos.)
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VERÒ NICA. - (Sorpresa, fa un a part.) ¡Puix com escriure se li
done tan bé com p arlar, va ap any at...

(PANCHO mentres tant saluda a totes les demes chiques del
mateix modo.)

OBLIT. - (Dirigint-se a NACHO.) Verònica m'ha dit que havies
cridat... ¿Es pot saber que te porta per ací, a estes hores?

NACHO. - (Entusiasmat.) ¡Una bona notícia!... Volia contar-te-la
lo més p ronte p ossible...

OBLIT. - (Impacientant-se.) ¡Ai! ¿Vols dir-la d'una vegada?
MÒNICA. - ¡Això, p arla que tant de misteri no es bo p er al cor!
NACHO. - ¡M olt bé!... ¡M'han traslladat! El p ròxim mes, y a prestaré
servici en el cos de policia d'esta ciutat...

OBLIT. - (Desilusionada, llança un sonor sospir.) ¡Això és tot!
NACHO. - (Agafant-la de la mà.) ¡Deixa'm acabar, dona!... SI tu
vols, en quan tu digues... p assem p er "l’altar".

OBLIT. - (Molt nerviosa.) ¿Ha dit... "altar"? (A part a
VERÒNICA.) Escolta, això es lo mateix que casarse, ¿no?

VERÒ NICA. - (A part.) ¡Puix clar, dona! (Pausa.) ¡Enhorabona
als dos!... ¿Haveu sentit, chiques?

MÒNICA. - ¡Puix clar que sí, teníem "la p arabòlica" conectada!
¡Faltaria "p lus"!

EMÍLIA. - ¡Açò, cal celebrar-ho en tota regla!
NACHO. - ¡M olt bona idea! ¡Au, anem a p endre una cop a!... ¿Qui
s'apunta?

VERÒ NICA. - (Disculpant-se.) ¡Ho sent, p ero no p uc en la meua
ànima!
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MÒNICA. - Tindreu que disculpar-me, estic "feta p ols"... En atra
ocasio sera.

NACHO. - ¡Vaja un exit! ¿I tu, Emília, te fas l’anim i nos
acomp any es?

EMÍLIA. - ¡Clar que sí! Aixa, anirem en p arelles... (A part a
NACHO.) El teu amic serà molt callat, p ero està p er a ferli un
"favor"... (Mirant en descaro a PANCHO) o dos...

PATRÍCIA. - (Que fins este moment ha estat pendent de la
conversació, la crida en un a part.) ¡Lo dit, Emilia, en quan veus
uns "p antalons"... te desfàs!

EMÍLIA. - ¿Tens ganes de baralla?
VERÒ NICA. -

(Intercedint.)

Val,

val

tranquilitat...

(A

PATRÍCIA.) ¿Tú no vas en ells?

PATRÍCIA. - No p uc, estic esp erant una telefonada...
EMÍLIA. - (Per lo baixet i insinuantse a PANCHO.) ¡Millor que
millor... camp lliure!

NACHO. - (A OBLIT.) Estarem baix, en el pati, esperant-vos...
¡Fins desp rés!

(Mutis de NACHO i PANCHO pel forum.)

(OBLIT i EMILIA fan mutis per la dreta, per tal d’agafar les seues
bosses de mà, al mateix temps sona el telefon.)

PATRÍCIA. - Yo l’agafe, serà per a mi. (Despenja l’auricular.)
¡Diga’m! ¡Sí, sí sóc y o... ¿On esteu?... Sí, ya se on es... Val, deseguida
estic ahí, fins després.

(Penja l’aparat i es dirigix a la seua habitació per on fa mutis.)
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OBLIT. - (Ix carregada en el bosso de mà i una jaqueta, lo
mateix EMÍLIA que ix darrere.) ¡Ai, estic més contenta!...

VERÒ NICA. - ¡Clar, dona, no és p er a meny s! ¡M ’alegre molt, de
veres!

EMÍLIA. - ¡Prou de romanços, i anemse’n! ¡La nit es jove, i
p romet... vaja si p romet!

(Les dos amigues fan mutis pel forum.)

PATRÍCIA. - (Ix des de la seu habitació, porta una bossa de mà
i al coll un mocador, com si fóra un chal. Creua l’escena
ràpidament i desapareix pel forum.) ¡Adeu, boniques!...

MÒNICA. - No sé que faràs tu, p ero lo cert es que y o, estic
desfeta... Vaig p er un llibre i me fique de cap en el llit...

VERÒ NICA. - Damunt de la tauleta tinc un bon grap at de llibres,
agafa el que més t'agrade.

(MÒNICA fa mutis per la dreta.)

CHICHO.- (Ix per la porta de la cuina, portant una fritera baix
del braç.) ¿Ya puc rep legar tot este "rebombori”?

VERÒ NICA. - (Decidida.) ¡Vaig a tirarte una mà!
CHICHO.- (Guasejant-se.) ¡Només espere que no siga al coll!
VERÒ NICA. - (Oferint-li la seua mà.) Pense que lo millor sera fer
les paus... ¿Amics?

CHICHO.- (Estretant-li la mà.) Està bé, amics.
VERÒ NICA. - (Els dos començen a replegar les coses que hi ha
damunt de la taula, deixant-les en la fritera o en el moblet.)
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Escolta, i ara que y a som amics... ¿p er què no me contes un p oc de la
teua vida? ¡Per eixemp le, encara no se quin es el teu nom comp let!

CHICHO.- ¿El meu nom?... M e diuen, Chicho, es a dir... Narcís...
Bas...

VERÒ NICA. - ¿On vas?
CHICHO.- ¡Bas, Bas en "be"! Es el meu p rimer llinage, i el segon
ho arregla del tot... "Sisando"...

VERÒ NICA. - (Riguent-se.) Així que, Narcís Bas Sisando...
(Mirant-lo.) ¡M ascle, lo teu no te arreglo! Ademés de ser raret, te
faltava el nomenet de marres...

CHICHO.- (Ofés.) Sense faltar, que y a t’has p it orrejat p rou de mi,
¿no te p areix?

VERÒ NICA. - ¡Perdona'm, no volia ofendre't! (Pausa.) Parlant
d'atra cosa... ¿Quin fon el motiu p el que te dedicares al "servici
domèstic"?

CHICHO.- (Estranyat.) ¿Domes... qué?
VERÒ NICA. - Sí, home. ¿No es així com es diu?...
(Reflexionant.) ¡Ah, clar oblidava que lo teu és el títul de
“majordom”!

CHICHO.- ¡Ah, era aixó! (Pausa.) Netejar cases semp re m'ha
agradat, ho porte en la sanc...

VERÒ NICA. - ¿Llavors, ton p are també era majordom?
CHICHO.- ¡No, ell no! M e referia al meu y ayo... Ell fon un dels
millors... El seu treball era tan p erfecte i eficient, que les "víctimes"...

VERÒ NICA. - ¡Les "víctimes!... ¿Quines víctimes?
CHICHO.-

(A part.) Atra clavada de “pata”... (Fent-se el

despistat.) ¿Víctimes? ¿Yo he dit això? ¡Puix no sé en qué estaria
p ensant!... Lo que volia dir és que els seus servicis eren molt
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ap reciats... Mai deixava ni la p ols... Tenia una gran facilitat per a
deixar "neta" qualsevol casa... Ho fea ràp idament i en molta gràcia...

VERÒ NICA. - ¡Llavors, lo teu és p er "tradició"! ¿No és així?
CHICHO.- (S eguint-li la corrent.) ¡Al menys, això intente! En fi,
p er a ser sincer te dire que este es el meu p rimer "treball"...

VERÒ NICA. - ¡No cal que ho jures! De totes formes tot és questió
de p ràctica... y a l'agafaràs.

CHICHO.- (A part.) ¡El p estell es lo que tinc que agafar, i quan
més pronte millor!

VERÒ NICA. - ¿Qué dius?
CHICHO.- (Dissimulant.) ¡No, no res! M e... me dia a mi mateix,
que segurament tindràs raó i tot s’arreglarà p ràcticant mes...

VERÒ NICA. - ¡Bo, aço y a està! Vaig a retirar-me a la meu a
habitacio, estic desfeta i necessite descansar... Per la teua p art, quan
acabes d’escurar i rep legar la cuina p ots anarte’n... (La darrera frase
la diu en sorna.) No mes te demane que quan ho faces no oblides
tancar la p orta com cal...

CHICHO.- (En el mateix to.) No tens p er qué preocup ar-te, la
tancaré com deu mana. ¡Bona nit!

(Carregat en la fritera plena de plats i gots fa mutis per la cuina.)

VERÒ NICA. - ¡Bona nit, Chicho! (Pausa.) Tinc que reconeixer
que és molt simp àtic... A la fi tindrà raó Mónica, quan diu que me les
p inte a soles p er a trobar misteris on no hi ha. (Es dirigix cap al
moble bar, i pren un llibre que hi ha damunt d'ell. Llig el títul.)
"Assessinat en l’Orient Exprés"... ¡Clar, si és que després de llegir
estes noveles, una deixa volar sa imaginació i tot resulta misterios!...
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(Es posa el llibre baix del braç i desapareix per la dreta. L’escena
durant un moment permaneix buida, després desde la cuina ix
CHICHO.)

CHICHO.- (En la mà porta el mono de faena, agafa la bossa de
baix del sofà i el posa dins, després mira cap a tots els llocs.) ¡Està
llesta si p ensa que vaig a netejar la cuina! ¡Be ara que no hi ha cap de
mora en la costa ap rofitaré per agafar qualsevol cosa de valor i p egar a
fugir!... No seria gens p rofessional p er la meua p art després de lo mal
que me ho han fet passar estes boges que no furtara res... U te el seu
amor p rop i. (En cara de satisfacció.) ¡Que a gust vaig a dir adeu a tot
este embolic, p erque de continuar ací un segon més me torne foll,
p araula! (Agafa un florer d’argent i un cendrer i els fica dins la
bossa.)
¡Ya està bé de fer el "p anoli"! Açò p areix bo, p uix res, dins la bossa...
(Mira una vegada mes al seu entorn.) Me’n vais, i ara al menys no
en les mans buides... (Es dirigix cap a la porta del forum, parlant
en molt d’enfasis.)
¡Adéu p er a sempre! (Per uns segons desapareix de l’escenari,
després precipitàdament torna a entrar, molt nerviós.) ¡Toca,
algú està entrant!... ¿Qui serà ara? (Ràpit torna a amagar la bossa
baix del sofà i apressuradament es deixa caure en ell, fingint estar
relaixat.)

MAJORDOM. - (Mostrant-se molt timit. Vist un trage oscur i
va molt repentinat.) ¡Bo... Bona nit! ¿Es pot p assar?

CHICHO.- ¡Avant, avant, no tinga p or!
MAJORDOM. - Vosté p erdone... ¡Vora, yo... y o soc… el
majordom que envia l'agència "La polseguera eficient"...
(De la bojaca trau un contompel, i l’exhibix en la mà,
mentrimentres es posa firme quan diu el nom de l’agencia.)
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CHICHO.- (S orprés per la revelació, s’ha quedat d’una peça. A
part.) ¡M a... ma... mare... "el majordom”!

MAJORDOM. - (Explicantse.) He entrat sense cridar al timbre
p er... p erque la p orta estava oberta... i...

CHICHO.- (Alçantse del sofà.) ¡No me diga!... (A part.) ¿Ara
qué faig y o?

MÓNICA. - (Des de dins.) Chicho, ¿qué succeis?
CHICHO.- ¡Ya està clar!
(El MAJORDOM en cara d'inocent es gira cap a on procedix la
veu.)
¡¡Ara o mai!!
(De sobte s’abalança damunt del MAJORDOM. Este en vore’l
retrocedix reculant. Es produix una baralla còmica. El
MAJORDOM desconcertat, perseguit per CHICHO, intenta fugir
corrent pel saló; a la fi entropeça en un moble i cau
aparatosament en terra, moment que aprofita CHICHO per a
colpejar-lo, deixant-lo sense coneixement.)
¡Pren açò... i açò, i açò atre... Ho sent mascle, p ero no hi ha atra
solució... (En molta rapidea agafa la seua bossa de son lloc, trau
d'ella tot lo que havia ficat, el florer, el cendrer i una navaixa,
deixant dins el canelobre, i el mono. Coloca les coses al costat del
majordom, inclús la bossa, per últim obri la navaixa i la deixa
prop del cos.)
¡Ara a continuar en la "p antomima"!...
(Es coloca damunt del MAJORDOM, com si encara estiguera
lluitant en ell.)

MÒNICA. - (Ix desde la dreta. Comença a parlar abans d’eixir.)
¿A qué ve tant de soroll? ¿Es pot saber qué passa? (Quan veu
l'esceneta que hi ha en el saló, es tira les mans al cap.) ¡Mare
meua!... ¿Que es tot açò?
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(CHICHO en vore a MÒNICA, seguix fent el seu paperot i s’alça
fentse el dèbil.)
¡Chicho... Chicho!
(Va cap ad ell.)
¿Estàs bé? (Cridant.) ¡Verònica, vine de pressa!
(CHICHO, mentrestant continua interpretant, a trontollons creua
l'escena fins deixar-se caure en el sofà, tot derrotat.)

VERÒ NICA. - (Comença el seu dialec abans d’eixir.) ¿Qué passa
ahi fora, hi ha foc?
(Nomes eixir es deté, sorpresa, davant de la porta.)
¡Recordons! Aço pareix una novela d’Agatha Christie... (Es dirigix
ràpidament a on està CHICHO i al passar junt a l’home que
permaneix inconscient en terra el mira.)
¿Chicho, qué ha p assat açí? ¿Te trobes bé?

CHICHO.- (Pausadament.) No... no te... p reocup es, no... no és...
res... Estic bé...

VERÒ NICA. - (S’assenta al seu costat.) ¡M 'alegre! Aixina p odràs
exp licarnos, en calma i detall, de qué va esta esceneta de p elícula
d'accio.

MÒNICA. - (Donant-li un got d’aigua.) ¡Ya ho crec! Açò es digne
de “l’agent 007”.

CHICHO.- (Beu, deixa el got a un costat, aspira fort i de nou
tira mà de la seua imaginació. Durant el seu relat, fa freqüents
pauses, com si realment havera fet un gran esforç.) Puix bé... Yo
estava en la cuina. De sobte vaig sentir un soroll en el saló... En eixir,
em trobí en eixe "lladre"... (Senyalant al que està tirat en terra.)
Eixe amic de lo age... estava intentant p osar dins d’eixa bossa eixe
florer d'argent, que ara està en terra. En vorem, m’amenaçà en la
navaixa. Yo vaig p egar a fugir, quan es llança damunt meu... i... vaig
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tindre molta sort... perque entrop eçà i caigué... Aprofitant l’ocasio el
deixí fora de joc...

VERÒ NICA. - ¡Has segut molt valent (Pausa.) Bo, ara lo millor
que podem fer es cridar a la p olicia... (Decidida va on està el telèfon,
i el despenja.)

CHICHO.- (Agafant-la pel braç.) No, no fa falt a...
VERÒ NICA. - (Estranyada.) ¿Per qué no?
CHICHO.- ¡Dona, es molt tart!... Yo crec que sería millor nugarlo, i... després y o mateixa puc p ortar-lo a comissaría... M e ve de camí
a casa...

VERÒ NICA. - (Dubtant.) ¡Pense que deuriem cridar al 091!
MÒNICA. - (Mentres regira dins d’un calaix del moble auxiliar
fins trobar una corda.) ¡Puix y o estic en Chicho! Crec que té raó, si
els cridem d'ací que vinguen es farà de día... (Porta una corda la
mà.) ¿T'aprofita esta?

CHICHO.- (Agafant-la.) ¡Perfecta! (Sense esperar a res mes
comença a nugar al MAJORDOM.)

MÒNICA. - M entrestant vaig p el coche...
(Pren les claus i fa mutis pel forum.)

VERÒ NICA. - (Gens convençuda.) ¡Aço deu de ser un complot!
M e fa l’efecte que aci està succeint algo molt estrany ...

CHICHO.- (Rematant de nugar al MAJORDOM i amordaçantlo en un mocador que traurà de la bojaca d'este.) ¿Estrany ?... Pero
si tot està de lo més clar... Ell va entrar a furtar i yo...

VERÒ NICA. - ¡Prou, ya no puc més! Deus p ensar que estic
imbècil p erduda. Desde que arribares, sosp ite de tu... Es nomes una
corada, p ero continue p ensant que hi ha alguna cosa que no està
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massa clara. (S 'agenolla junt a l’home que età incoscient, i regirant
en els bojaques troba la seua cartera, la trau.)
¡Aci està! (Llig el D.N.I.) Avelino Tabarra Romero... Professió...
¡M ajordom! (S 'alça de terra com si l’haveren punjat, i en decisió
pren l’auricular del telèfon.)

CHICHO.- (Mentrestant s’ha llimitat a observarla i a vore la
seua reacció.) ¿Qué p enses fer, Verònica?

VERÒ NICA. - (Deixa la cartera al costat del telefon.) ¡Està prou
clar! Açò no p ot continuar aixina... ¿Qui me diu a mi que tu no eres
realment el lladre?...

CHICHO.- Està bé, ho reconec. Tu guany es... ¡M 'has descobert!
(S 'acosta on està el MAJORDOM i agafa la navaixa.)
Lo que no p uc consentir es que me denuncies a la "bofia"
(Amenazador s’acosta ad ell. VERÒNICA per la seua part ha
marcat el 091.)
La meua intenció mai ha segut ferir a ningú... No mes volia agafar
qualsevol cosa de valor i anarme’n quan més p ronpte millor... Pero
açò s'ha comp licat fins el belem total...

VERÒ NICA. - (Acava de rebre contestació des de l’atra part
del fil teléfonic i crida esglayada.) ¡¡Escolt e... p er favor!!
(CHICHO, ha tallat la comunicació, i en la navaixa en la mà
l'amenaça, intimidant-la.) ¡Escolta'm, dona, no vullc fer res de lo
que desp rés tinga que p enedir-me! Penja, i p arlem tranquilament de
l’assunt. (Pausa.) Per a fer-ho millor s'oblidarem d'açò... ¿d’acort?
(Deixa caure la navaixa a un costat.)

VERÒ NICA. - ¡Val!... (Penja l’aparat, i va cap el sofà.)
¡Espere que la teua exp licació siga convincent!

CHICHO.- (Els dos s’assenten.) ¡Sent molt haverte eslay at! M’he
p osat nerviós... T'assegure que és el meu p rimer delit. Tal volta no me
cregues, p ero eixa és la veritat... Me vaig trobar les claus d'esta casa
45

en el carrer i quan vaig vore que tenia la direcció escrita en el clauer,
no puguí resistir-me... La tentació fon molt forta i no havia forma de
fugir d'ella... (Transició breu.) D'esta forma començà tot i y a has vist
com ha evolucionat. (S ’alça, va on està la bossa, trau les claus. I
torna al sofà.)
¡Tin... ací estàn! (Li dòna les claus.)
¡Vaja un lladre de merda que estic fet!

VERÒ NICA. - (Pren les claus i les deixa damunt de la taula
gran.) No tens p er qué lamentarte, a la fi has fet lo correcte...

CHICHO.- Serà lo correcte p er a un home honrat... p erque com a
lladre estic acabat abans d’escomençar...

VERÒ NICA. - Has de reconeixer que com a tal vals molt p oquet.
Ara que a dir mentires p ocs te guany arien. (Senyalant al
MAJORDOM.) ¿Qué fem en eixe?

CHICHO.- ¡No tinc ni idea! Després de la nit tan mogudeta que he
p atit estic en blanc...

VERÒ NICA. - (Dubtant nomes un segon.) ¡Rep alleta!... ¡Crec
que ya ho tinc!... Farem lo que has p roposat abans... El portarem cap
la comissaria...

CHICHO.- (Esglayat.) ¿Has dit a la comissaria?
VERÒ NICA. - Volia dir a sa casa... En el D.N.I. estarà la direcció, i
segur que en qualsevol bojaca estaràn les claus. (S'agenolla al seu
costat i torna a regirar en elles.)
¡Bingo! Ací estàn les claus... (Després agafa la cartera d’a on la
deixà, al costat del telefon.)
¡I ací la cartera!...

CHICHO.- ¿I després de deixarlo en sa casa?
VERÒ NICA. - Tornem ací, i cadascú es lliure de continuar p er son
camí, ¿d'acort?
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CHICHO.- Pero... ¿de veres estàs disposta a oblidar-ho tot?
VERÒ NICA. - ¡Clar, home! Que y o sapia esta nit no ha succeit res
de p articular.

CHICHO.- ¿I les teues amigues?
VERÒ NICA. - No sosp it aran res. Els diré que no que a la fí no
ap legarem a un acort monetari, p erque me demanares més diners dels
que estàvem disp ostes a p agarte, i en p au...

CHICHO.- ¡Aixina, tan fàcil!
VERÒ NICA. - ¡Per supost! ¿O acas tens més ganes de "rollos"!
CHICHO.- (Esglayat.) ¡Res! Els “rollos” ni nomenar-los... Quan
més senzill siga tot millor...
(VERÒNICA pren una jaqueta del penjarrobes, mentrestant
CHICHO intenta carregarse al MAJORDOM als muscles.) (De
sobte sona el timbre de la porta. Sobresaltat deixa caure a l’home
en terra.)
¡Repuny eta! ¿Qui p ot ser ara?

VERÒ NICA. - ¡No tinc ni idea! Mònica p ortava les claus, segur...
CHICHO.-

(Desesperat mira al seu volatnt, buscant un

amagatall.) De p ressa ajuda’m a amagar-lo baix la taula, els faldons
el cobriràn... (Els dos arrastren al MAJORDOM per terra, fan mil
peripècies abans de deixar-lo ben amagat. El timbre sona varies
vegades fins que acodixen a obrir la porta.)

VERÒ NICA. - (En baixar els faldons de la taula, les claus que
estaven en el cantò de la taula, cauen en terra, quedant a la vista.)
¡Vaig a obrir!...

(Mutis de VERÒNICA pel forum.)
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CHICHO.- (Llevantse la suor de la front.) ¡Hi ha que vore lo
que pesa el malaït!... (Amaga de nou la bossa baix del sofà, replega
la navaixa, i coloca els objectes que hi ha per terra en qualsevol
lloc d’escena.)

VERÒ NICA. - (Acompanyada molt de prop per OBLIT, entren
per la porta del forum.) Sí que haveu tornat pronte... ¿Ya s’ha acabat
la festa?

OBLIT. - ¡Qué va! He pujat a canviarme de sabates, perque estes
m’estan assessinant.

(Creua l’escena i desapareix per la dreta.)

VERÒ NICA. - ¡La que faltava p er a la colecció! (Passejant per
l’escena.)

CHICHO.- ¡Calma’t que no hi ha cap d’evidencia de res!
OBLIT. - (Ix per la dreta, i es queda mirant-los.) ¿Qué vos p assa?
Esteu molt rarets...

ELS DOS.- ¡¡Nosatres!!... (Els dos negen en el cap mentres
continuen passejant-se pel saló. VERÒNICA es deté davant de la
taula.)

OBLIT. - ¡En fi, vosatres a la vostra que y o me'n vaig! (Es dirigix
cap el forum i abans de fer mutis torna arrere.)
¡Escolta, Verònica! ¿Per casualitat no hauràs vist les meues claus?
(Mirant cap a VERÒNICA les veu en terra, prop de la taula.) ¡Ai,
si estàn ahí en terra junt a la taula!... ¡Veus com no les havia p erdut!...
(Es dirigix a agafar-les, i en eixe moment una mà del
MAJORDOM aguaita per un costat dels faldons.)

CHICHO.- (Al mateix temps es llança, en plancha cap a les
claus per tal d’evitar que ella veja la mà.) ¡Verònica, la mà... la
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mà... la mare que va!... ¡Ya les agafe y o, seny oreta Oblit!... (Replega
les claus i en dissimul amaga la mà.)

VERÒ NICA. - (A part.) ¿Cóm l’has nugat?
CHICHO.- (A part, després de de donarli les claus a OBLIT.)
¡Yo que sé! En tantes corregudes s'haura afluixat el nuc...

OBLIT. - (Sorpresa.) ¡Moltes gràcies, Chicho! Ara anem a vore...
¿Qué està p assant? (Es dirigix a la taula i s’assenta en una cadira,
al fer-ho alça una miqueta el faldó.)

VERÒ NICA. - (Nerviosa, s’assenta al costat d'OBLIT.) Ya t'he
dit abans que no succeis res...

CHICHO.- (Assentantse enfront d’OBLIT.) ¡Això, res de res!...
Tan sols p arlavem de... de les ma... mares... (VERÒNICA assent.)

OBLIT. - (En cara d’incredulitat.) ¡Val, val. No m'ho crec, pero
val!...

VERÒ NICA. - (Impacient.) ¿Escolta, bonica !... ¿No anaves a
eixir?

OBLIT. - (Caent del seu núvol particular.) ¡Ai, tens raó, m’havia
oblidat!... Estic tan contenta, que se me’n va el sant al cel molt mes
asovint!... (Sent que per baix de la taula li estàn tocant la cama.)
Yo... y o, només volia canviarme de sa... sabates... les atres... (De nou
sent que li toquen. Mirant a CHICHO directament als ulls, en cara
de reprovació li propina una patada per baix la taula.)

CHICHO.- (Estranyat.) ¡¡Aiii!!
MÒNICA. - (Entra pel forum. Mira cap a totes bandes al no
vore al lladre on el deixa.) ¡Ho... hola a tots!... ¿On està?

VERÒ NICA. - (Fent-li deseperadament senyals per a que no
diga més.) ¿Pero qué estàs buscant?
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MÒNICA. - (Dissimulant.) ¡No... no res, y a el buscaré més tart!
(S ’assenta en el sofà, pero no deixa de buscar passejant la mirada
pel saló.)

OBLIT. - No tinc cap d’idea de lo que esteu tramant, ademés no
m’imp orta gens ni miqueta saber-ho... (De nou torna a sentir que li
palpen la cuixa i molt disgustada s'alça.) Hi ha que vore, quina
frescura tens, mascle... (En satisfacció li amolla una galtada a
CHICHO.) ¡Pren pocavergony a! (Molt indignada pega mija volta i
fa mutis pel forum.) ¡Adéu!...

CHICHO.- (Acariciant-se la galta.) ¡Recordons! ¿Qué li p assa?
¿Qué he fet y o ara? (Per tota resposta, en eixe moment el cap del
MAJORDOM aguaita pel costat de la taula on estava assentada
OBLIT.)

VERÒ NICA. - (Divertida.) ¡Imagine que ha succeit! Segurament
el cos del ma... del lladre anava esvarantse p oc a p oc i, al fer-ho li
tocava a Oblit en les cames... Ella deu d’haver p ensat que eres tu qui
li estaves p alp ant les cames... Encara que a lo millor lo qué estaves es
insinuant-se... (MÒNICA els observa desconcertada.)

CHICHO.- (Dolorit.) ¿Qué dius? ¡Che, es que tot tinc que p agarho, yo? (Pausa.) ¡Vaja una ny esp la que m'ha endiny at!

VERÒ NICA. - No li ho tingues en conte, ella es aixina... ¡Au!
Anem a lo que imp orta, tenim que traure a este d'ací abans qué vinga
algú més...

CHICHO.- (Alça els faldons i comença a traure el cos.) ¡Bo,
anem allà!

MÒNICA. - ¿Algú vol dirme qué p assa?
VERÒ NICA. - Tranquilisa’t, ara quan tornem de deixar al lladre en
la comissaria, te p osaré al corrent... ¿Val?
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MÒNICA. - ¡Quin remei!, aguardare en imp aciencia que torneu. Tin
les claus del coche.

(Mutis per la dreta.)

CHICHO.- ¡Verònica, ajuda'm que es mes p esat que un sac de
creilles!

(Els dos, com millor puguen carreguen al MAJORDOM i fan
mutis pel forum. Transicio.)

(Fosc total.)

OBLIT. - (A fosques, entra pel forum seguida per NACHO,
EM ÍLIA i PANCHO. Comença a parlar des de dins.) ¡Verònica,
soc yo!... Vinc en tots p erque... ¡Ui, aço està a fosques!... (Dona la
llum.) ¡I damunt no hi ha ningú!

NACHO. - (Porta dos botellesa de champany.) Pero, ¿no havies
dit que estaven?

EMÍLIA. - ¡Chico, deixa-ho estar! Aixina toquem a més. ¡Yup i!
OBLIT. - Desp rés dius que no t'agrada...
EMÍLIA. - Lo que no m'agrada és que es p erga beguent-lo els
demés... ¡Vinga, Nacho, avant que correga el champany!...

MÒNICA. - (Ix per la dreta. Parla des de dins.) Sí que haveu
tardat, estava p reocup ada... ¿Qué ha succeit ara? (S orpresa.) ¡Ah!
¿Pero sou vosatres?

OBLIT. - ¿Qui anava a ser? ¿On estàn els demés?...
NACHO .- ¡Això! veniem disp osts a rematar la "festa" i es trobem
en que ha desap aregut la resta de la "banda".
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MÒNICA. - ¡Voreu, es cas es que Verònica i Patrícia han eixit ya fa
un bon tros... a... a… p rendre l’aire... a p assejar!

OBLIT. - ¿Ad estes hores?
NACHO. - ¿Qué te que vore l'hora?... (Dubtant.) Encara que
p ensant-ho bé, anar en eixe "tio" tant rar, siga l’hora que siga, no me
p areix una bona idea…

OBLIT. - ¡El chic no es rar, nomes va fresquet!
EMÍLIA. - ¡Prou d'estralejar i a beure champ any fresquet, que si es
«calfa» està asquerós! ¿Qué te p areix, Pancho? (Per tota resposta
ell assent.)
¡Este home es ideal, mai p osa p egues a res!

MÒNICA. - ¿Per qué no esp erem als atres?
NACHO. - (A punt d’obrir la botella.) ¡Llavors, la desvirgue o no?
PATRÍCIA. - (Entrant pel forum.) ¡Vaja, me'n vaig buscant la
festa i la tenia en casa!

MÒNICA. - ¡Puix ap legues a temp s, no t'has p erdut res!
EMÍLIA. - ¡Qué op ortuna!
(Al mateix temps apareixen pel forum, molt serios i agafats de la
mà CHICHO i VERÓNICA.)

¡Toca els que faltaven!...

VERÒ NICA. - ¡Rejudes! ¿Ya esteu aci? (Soltant ràpidament la
mà de CHICHO.)

CHICHO.- (A part.) ¡Ara sí que l’hem cagat!
MÒNICA. - ¡Per fi, y a era hora! ¿Com ha anat tot?
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EMÍLIA. - A jujar p els fets... Bé, molt bé... No hi ha més que vore
la bona p arella que fan... (Fent gets com si estiguera veent el títul
d’una película.) ¡Próxima estrena... “El criat i la dep endenta”!

MÒNICA. - ¡Talla el “rollo” que no es lo que p enses!
EMÍLIA. - ¿Pensar? M ai p ense res... me fixe, que p er això tinc
ulls...

PATRÍCIA. - ¡Vols callar d’una vegada lo que faça en el criat es
cosa d’ella!

EMILIA. - No. Si p ensa ferho en casa... al menys p odia guardar les
ap ariencies...

NACHO. - (A part a OBLIT.) ¡La teua amiga en quant li p ega al
champ any se li solta la llengua que dona gust!

OBLIT. - ¡No, qué va, ella mai li posa el fre!...
VERÒ NICA. - ¡Prou, y a està bé! ¡Açò s'arregla contant-ho tot!
(Mirà a CHICHO buscant la seua aprovació.) La cosa es una
miqueta comp licada... Voreu; el cas...

CHICHO.- (Agafant-la del braç.) Un moment, Verònica, si algú
ha de donar exp licacions sóc yo...

(PANCHO, s’ha acostat mes prop d’ell i sense deixar de mirar-lo
un segon, de volta en quant nega en el cap.)

EMILIA. - ¡Ui, qué tendre!...
MÒNICA. - ¡Calla’t y a d’una, p otrosa!
PANCHO. - (Descaradament s’ha plantat baix els nasssos de
CHICHO, mirantlo en una expressio molt estranya. De sobte,
assent i exclama bramant.) ¡¡És ell... És ell!!... Soc unic, ho he
trobat... Ho he trobat!

CHICHO.- ¿Qué ha trobat este "p anoli"?
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OBLIT. - (A NACHO.) ¿Pero, este no era mut?
NACHO. - ¡Només p er vocació, pero té una llengua!...
PANCHO. - (A la seua.) Des de que el vaig vore abans, no he
deixat de trencar-me el cap p ensant d’a on el coneixia... I en este
p recís moment ho he recordat p erfectament... No hi ha cap de dubte
¡¡Es ell!!...

EMÍLIA. - ¡Parla de una vegada, “massiç”!
CHICHO.- (Molt esglayat.) ¡No, no, que no p arle! Que algú li
tap e la boca!

PANCHO. - ¡Puix, ho dic, vaja si ho dic!
EMÍLIA. - ¡Parla d’una vegada, "p iquet d'or"!
PANCHO. - ¡Che, quina notícia!... D'esta me nomenen periodiste de
l’any...

OBLIT. - ¿Pero qué diu el teu amic? ¿S’ha tornat imbècil com yo?
NACHO. - ¡No dona, no! Quan este obri la boca algo molt gros ha
descobert, segur... Per si acas, vaig a p rep arar la "p ip a"...

OBLIT. - ¿Ara vas a fumar en "p ipa"? Si tu no tastes el tabac...
NACHO. - ¡No cariny et, res de fumar! Me referixc a esta amiga...
(Trau una pistola.)

CHICHO.- (En vore la pistola s'esglaya més encara. A part.)
¡Fotre, ara tenim ací a la "p asma"!...

NACHO. - (Pistola en mà s'acosta a PANCHO.) ¿Qui és... un
terrorista, un seqüestrador?

PANCHO. - ¡No home, no! ¿Te’n recordes del famós cas dels
diamants del Turquestàn?

NACHO. - ¡Clar, aquells que no ap aregueren mai, i que valien un
"potosí"!

PANCHO. - ¡Això és! ¡I este és...!
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NACHO. - ¡No digues més... este és el lladre! ¡Ara mateix
p rocedixc a detindre’l! (S'acosta a CHICHO, encanonant-lo.)
¡Alça les mans fins ap legar al trespol!...
(CHICHO opta per fer lo que li mana el policia.)
Quede’s detingut en nom...

PANCHO. - Que t'estàs passant...
VERÒ NICA. - ¡Això me p areix a mi! Escolta, Nacho ¿p er què no
guardes eixe "ap arell"? Açò no és una p elícula i Chicho no és cap
delinqüent...

NACHO. - ¡Pero, si Pancho ha dit!...
PANCHO. - No m'has deixat dir res...
CHICHO.- ¿Puc baixar les mans, i acabar de contar-ho yo?
NACHO. - ¡Vosté a callar, li recorde que està arrestat!
PANCHO. - Torna-li la tromp a al chic... Nacho, lo que tractava de
dir és que ell és el net del famós lladre de “guant blanc" Leandro
Sisando, recentement desaparegut...

NACHO. - ¡Qué ny esp la! Hui, tamp oc arreste a ningú... (Es guarda
la pistola.)

PANCHO. - Leandro Sisando, deixà en testament una inmensa
fortuna que passaria a mans del seu net Narciso Bas Sisando...

VERÒ NICA. - ¡Eixe eres tu!... ¿En eixe cas p er qué volies furtarnos?

NACHO. - ¿He sentit furtar? ¡Fora la "p ipa"! (De nou trau orgullos
la pistola.)

VERÒ NICA. - ¡Sí!... Dic... ¡No! ¡Açò és de folls! (Desconcertada
s'assenta en el sofà.)

PANCHO. - Deixeu-me continuar i aixina s'aclarirà tot.
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EMÍLIA. - ¡Això, que continue, que p arlant encara està més
irresistible!

PANCHO. - Ell ho heretaria tot, p er p er a ferho hauria de comp lir
una "clàusula" que figurava en el testament.

OBLIT. - ¿Una clau... qué?
VERÒ NICA. - ¡Una condició, dona!
OBLIT. - ¡Puix, haver-ho dit clar des del primer moment!
EMILIA. - Continua, p er favor, que p areix un «colebró»...
PANCHO. - ¡Puix tot és veritat! ¿No és aixina seny or, Bas Sisando?
CHICHO.- ¡Sí, pero ara tot s’ha p erdut!
VERÒ NICA. - ¿Vols dir que no cobraràs res de res?
CHICHO.- En efecte… quan els mijos de comunicació i els
advocats de mon yayo s’enteren de que he fracassat, i no he p ogut
cumplir eixa condició... No haurà res a fer...

MÒNICA. - ¡Puix vaja una mala pata!
CHICHO.-

¡Aixina es la vida!... Yo deuria haver comés un

robatori... I en eixa intenció entrí en el vostre p is, en l’ajuda de les
claus que me trobí en este mateix carrer...

OBLIT. - ¡Vaja, me caigueren en el carrer!
CHICHO.- ¡Això y a dóna igual!
CHICHO.- Deuria haver fet allo que estip ulava la clausula... Pero
no he p ogut conseguir, aixina que tots els diners p assaran a mans dels
meus advocats i a obres benèfiques...

VERÒ NICA. - ¡Deuriem buscar entre tots una solució, açò no pot
quedar aixina!

NACHO. - A lo millor p odem arreglar-o... Puc p ortar-o detingut a
comissaria...

CHICHO.- ¡No he furtar res! ¿Acas vas a falsejar les proves?
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VERÒ NICA. - ¿Estàs segur? (Pausa.) ¿A on has deixat la teua
bossa?

CHICHO.- ¡En la cuina! (Es dirigix cap allí.)
¡No, no... baix del sofà!

MÒNICA. - (S’agenolla i trau labossa de son lloc.) ¡Ací està!
VERÒ NICA. - (Agafa la bossa i regira dins. Triumfant trau el
canelobre.) ¿Llavors, qué és aço “lladre”?

CHICHO.- (Sorprés.) ¡Vaja en les p resses deguí oblidar deixar-o
en son lloc!

TO TES .- ¡¡Vixca, vixca, nos has furtat!!
VERÒ NICA. - Ara no hi ha cap imp ediment p er a que p ugues
cobrar l’herència...

CHICHO.- ¡Gràcies p er tot! (Li oferix la mà a NACHO.)
NACHO.- (Molt ufà en lloc de tornarli el gest, l'esposa deixant a
PATRÍCIA alucinat.) No hi ha de qué, home... No te preocup es, aço
de les esp oses es p er a fardar en comissaría...

PATRICIA.- (En les botelles de champany en la mà.) ¿Abans
d'emp ortarte’l, p er què no es bevem estes botelletes?

EMÍLIA. - (En una fritera plene de copes.) ¡Això, champ any ,
champ any !

NACHO. - Ademés nosatres teniem algo que celebrar... ¿No és
aixina, Oblit?

OBLIT. - ¡Sí, Nacho, amor meu!
(NACHO esposat a PATRÍCIA obri la botella, i servix les copes.
Una vegada tots tinguen la copa en la mà i quan es disposen a fer
el brindis, apareix pel forum el MAJORDOM.)
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MAJORDOM. - (Porta un ull a la funerala i el braç penjat al
coll en un mocador de colorins.) ¡¡Bo... bona nit!! ¿Es p ot p assar?
(Tots giren el cap mirant en cara d’estranyesa.)
Ya... y a se que es prou tart... He tingut un accident... Sóc el chic que
envia l'agència... Es... Estava la p orta oberta i... (Dubta un moment.)
¡Ai, crec que aço y a ho he dit abans!...

CHICHO.-

¡Atra vegada, nooooo!... ¡Fora... Al carrer!...

(PATRÍCIA fa acció d'anar cap ad ell, per lo que li pega un estiró
a NACHO que casi el tomba de tos. El MAJORDOM per la seua
part ix fugint al vore a PATRÍCIA anar capa ad ell.)

NACHO. - ¿Pero que succeis? ¿Qui era eixe?
VERÒ NICA. - (Conçiliadora.) Ningú, Nacho, tan sols es tractava
d’un venedor d'enciclop edies... ¿veritat, Chicho?

CHICHO.- (Mirant-a en cara de complicitat.) ¡Sí, sí... Ha estat
aci abans, donant la tabarra! i...!

EMÍLIA. - ¡Prou de romanços i a lo nostre!
(Mentres alcen les copes cap al públic, per fer el brindis, s’escolta
el tema músical de la “Pantera rosa", i lentament cau el teló.)
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