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ACTE I

Bucco:

Manduccus

Pappus

Bucco

Manduccus

Bucco

Pappus

(Bricc-¡r ¡ ,A4cN¡uccu-s entrcn par la dreta. A4r¡'p¿icc¿¡.s un rosagant urt tros
da pa.)

Acaba ja de menjar,
que l'amo ens está esperant.
Manduccus, cts un golafre,
és que mai no estás prou fart?

(arnb la boca núg plena, utpassant-se cl ptt):

Deixa'm estar, cap dc trons
i  mira que no errsopcguis
amb aquest tros de úiot
que et pcnja sota el fa1dó.

(errtra passant pel costat o pcl mig del públic, fntigosntnent):
Bucco i  M¿nduccus, veniu,
ajudeu-me, hc dc pujar!

(senst: tnoure's dt: lloc, tt M¡.ln¿lccl¿-s):
.a , ,
hS I  JMO, VCS IO J OUSCAT.

(sorprds, sense deirar de rnctt.iar, replica):

Vés-hi tu, estaquirotl

(l\4cxDuccLr.s corrc a ajudar el sertyor.)

(pujant cls prinrcrs esglaorts dL: l'escalo quc puja a l'esrcnari):

Doneu-me la má, senyor,
que us ajudem a entrar a casa.

(,41lNDr.i(1 lrs, agunntant el trc:ts dc pn qut' Ii tluedn antlt lo boca, nry)otLl
PApNrs esczles amunt. Quon arribe.n n dalt, els crints, csbuft:gant de l't:sforq,
es posetl. t banda i bando dt: P,tppus i ttan .fent cucotLtotlcs sobrc cl discurs
del z¡ell., P,trmls, cnnsadanrcnt, s'LtsscL! al seu tantltoret eirarroncat de cara tl
púlilic.)

(reJlcxiotnnt en ueu alta):

Pappus.. . ,  Pappus.. . ,  estás vel l ,
i aquesta pellcringa
ja no está per satisfer
la teva fogosa esposal
ÁLs ardent com unVcsubi
i tu tens els ous glaEats;
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Maccus

Pappus

Maccus

Pappus

Maccus

Dossennus

Pappus

Dossennus:

i si tires de beuratges
després quedes rebentat.. .
(Mentre P,trnus Ja aLlucstcs reJlexions, per la dretn de l'escetn apareix, des-
pistadanrcnt,,A4rccr¡s. ,44,r,rlricc¿¿-s i Bucco, des Lle dalt de l'escenari, el uan
scguint antb la ntirada i se'n aart.fotent. A4qccus agafa el fl de Pt¡'pus.)

distrct i una tnica idkttitzat):
I \ ,4 'he,J i t  nrro r¡ i r r  I, , -  Per aqur.

Quin amor, quina delíc ia. . .
de seguida he constatat
que es rendia als meus encants.. .

des de dalt del tarnboret, sorprés):

Qui carall sou, jove intrús?

(Mrcc¿¡.s puja l'escnla i, en trobttr-se daoant de Psrcus, s'inmgina quc aqucst
tis el pan: de la seaa cnanorada L¡ttt' t,iLt nlli. La stua t,anitat I'empetry o prüt-
dre ln iniciatiutt i n presentar-se-li.)

Gobrot):

Sóc un jove enamorat
d'una bel la damisel. la
uuc hc concgut rcccntmcnt
'1* t  ^ ' -  

t "^ ' - t f* ' - - - t

i que té aquesta adreEa.

(M¡,rrLrccrLr.s i Bucco aan Jbnt pantonúnrcs Jotetes ¡tel darrere de M¡c-c¿¡.s.
Pcr I'esqucrra da l'ascena aporeix Do.s.s¿¡,',r,us i escoltr¡ trcntre Da pujant per
l'cscala.)

(t:ntrt: sorprés i ettcuriosit):

I que es pot saber qui és,
aquest coi de pelandusca
que us ha robat el cervell?

(nlt iu):

Us diu rcs, aquest bell nom?:

(Abans Llue pronuncii ttl nom coLnetrEn a parlnr Dossr,r.,r'L¡.s.)

Bona tarda tingueu, Pappus.

Benvingut, doctor Dossennus.

(A4.rcc¿r-s li cefuix uttn rnicn d'cspni i es gira cap als criafs, anú cls quals
cometrEa m dialeg utttudible.)

Com aneu de salut, bó?
Us trobo un pél dccaigut.
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Pappus (aixccnnt-se el foldó del t:estit):

Ja ho veieu: mig encongi t .
Sabeu vós d 'a lgun remci
pcr revifar eL semaler
i satisfer la senyora?

( insidtós):

Qué volcu que us digui ,  amic?
Em sembla que a hores d'ara
la vostra jove mu11er
ja s'ho fa i se 1es compon
per rebaixar-se els fogots
que vós no li sufoqueu.

(iradomtnt):

I qué voleu dir amb aixb?
Parleu, geperut bavósl

Dossennus

Pappus

Dossennus 1rutntcnint la dignitttt i aztanEant-se cap nl ptiblic)

Pappus

Manduccus

Pappus

Sóc un homc de ciéncra
i  só només el  que veig.
He vist la vostra muller
entrant en aquell prostíbul
que hi ha fora 1a muralla
quan venia cap aquí. . .

(cncis, es aa aixacctnt rnica a rnicn i s'acosta al prosceni):

Ah, maleida bandarral
Es ven a fora de casa
pcr un bon tros de cigala.

Ja no en té prou amb la meva,

(Sc I'agafa i sc la sacseja)

diu que la tinc arrugada!
Perb aixó ho arrcglo jo:
Bucco i Manduccus, veniul

(Els criats s'oprt'ssen a prcst:ntar-se-li.)

(nnstegnn t, cor n senrp re ) :

Aquí ens teniu, amo nostre.

( con tinu a ben enryreny a t) :
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Aneu llampant al prostíbul
que hi ha fora la muralla
a buscar la meva dona
que es veu que es ven per les taules;
porteu-me-la pels cabells
i si cal, encadenada!

(Bucco i M¿vouccus assenteixen amb el cap i baixen les e.scales pre.cipitada-
ment, entusiasmats dauant Ia perspectiaa de Ia seaa missió. .. ItLtccus, amb
una lleugera salutació de cap s'acomiada de Pspus I Dos.s¿¡-Nus i els segueix
escales aaall; es queda a la cantonada de I'escenari per on han marxat els
crtats. )

Fi del I acte
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ACTE II

Bucco

Pappus

Manduccus

Pappus

Pappus

Dossennus

(Mentre els criats fan el tomb per darrere de l'esccnari amb actitud festiaa
i, si pot ser, beaent, P,cr.tts s'ha quedat lamentant-se al lloc on era, a dalt de
l'esccnari,l Dossrm'r¡.s es passeja entre les columnes delfons de l'escenari i es
aa enJbtent de Ia que ha amtat. Bucco i M.+,'ouccLt-s, antb els ttirots mullats,
o empastifats, pugen les escales uisiblement embriacs, intentant no perdre
l'equilibri, i es presenten daaant Ptpptts.)

(intentLtnt mantenir la compostura) :

E1s vostres selvents arriben. ..

(sotpris):
I on és, aquella porca?

No l'hem trobat per enlloc.
I  mireu que l 'hem buscat. . .

Bé es veu prou quc hi  hcu fet iemps,
en aquel l  ¿ntrc dc üci ,
perqué encara us regalima
el que ha entrat i el que ha sortit!

(EIs criats s'eixuguen els uirots amb els aesilfs. Do.s.srl'Ntts contempla l'escena
una rnica apartat i aa rient per a si mateix.)

(antb ira contüryuda):

Ja fa hores que ha tornat,
1a meva indigna muller!
Peró r,rr11 que 1'enxampeu
a l'escena dels seus crims.
Axíquc dcmá mateix
la seguireu tot el dia
f ins que pugueu esbrinar
amb qui collons em fa el salt!

(Els criats assenteixen i es retiren acotant el cap escales a¿ral/. Dos-sr,lxu-s
ha sentit la cotrctersa i, amb gest inquiet, s'acotniada del seu amic P¡ppus i
segueix els altres dos.)

(malinolament, per agreujar el dubte):

Tranquil' litzeu -vos, senyor,

que potser no n'hi ha per tant.

També podria haver-me

equivocat de persona,

o la vista m'ha enganyat...
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Pappus

Dossennus

Bucco

Manduccus

Bucco

En fi, ha estat una tarda
d'alló més entretinguda.
Us vindré a veure demá.

(s'aixeca i l'acornpanytt a les escalcs, enfurrurtt1at):

Ancu, que us guardin els déus,
que dels meus mals dc cigala
i 1es banyes d'aquest front
ja me'n cuidaré jo sol.

(Do-s-sr,,r,ru-s baixa. les escales de pressa, darrere dels dos criats, quc r)ogaregetl
oI cantó de I'csct:nari ott hi ha M,rcc¿r.s conternplant la situació ntig nnngnt.
P,u,ttrs, c.n qued.or-se sol a casa sr:ua, s'adorm datnuttt del seu tamboref i cttu
p er illo s a nrcnt c a¡t e n d ao an t. )

Escolteu, galifardcus,
us haig de fer una proposta:
us regalo aquests ca1és
perqué us els gasteu demá
com us vingui més de gust
i us oblideu de seguir
la scnyora del vell Pappus...

(inquisitiu):
I  ncrnrrá l . rnt  d ' infnréS

en aquesta qüestió?

(desafinrtt):

Ja hem scntit, per alguns cercles,
dels vostrr 's h)bi ls servcis
amb 1es vostres pacients.

Que es veu quc no és aquest gcp

(Li palntc.ja)

el vostre membre més gros
i tcniu uns arguments
que lcs deixen sense alé.

(resolutitü:

A mi em scmbla mo1t, doctor,
que és amb vós amb qui fa cl salt
la bandarra de la casa,
i d' aquí, el vostre interés !
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Dossennus

Bucco

Dossennus

Maccus

(descobert, intenta reconduir ltt situació):

Está bé, com r,ulgueu,
parella de malparits,
m'heu ben descobert.
Us en donaré el doblel

( reacci o n an t dgilnent) :

Amb el triple estará bé,
per tancar aquests ulls i boquesl

(resignat, cls antrega tres bosscs antb calés):

Quin parel l  de sangoneres.. . ,
tot sigui per salvar el gep.

(Dcr-ssr,r',riis sc'n ua pel costat de l'escenari nús próxim i els crints pel contrari,
passen prop de lvLtccus peró no el ¡tetLen. M¡ccu-s surt del. racó des d'on ha
sentit tota la conaersa i s'a-ottnqa cap al ptiblic pcr Jer-li urtcs cont'idincics.)

Ara sí que estic fotutl
Resulta que aquella rrfi
que ar,.ui m'he mig enrotllat
no ós la fil la del vell Pappus,
sinó la seva muller;
i mentre jo em mamo el dit
aquell coi de geperut
és qui se'n beneficia.

(M,tccus fa un nutis i se'n ua pal costat on ertt, scguint els criots, qu? ri(111

ft:nt la sttta nLta.)

Fi del II acte
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ACTE III

Ál Jinal de I'acte II, quan els liats se'n aan, agafen Ia bóta que hauien deirat
penjnda abans al costat esquerre de l'escenari, on ha tingtLf lloc I'escena, i sur-
ten ¡tel costat drat de l'escenari, fan el tomb pel darrere, com al final de l'acte
I, festittanrcnt i beaent, i totnen a apariíxer pel costat esquerre dc l'cscennri,
noua.ment embrincs i regalimant semen.)

Bucco (al peu de l'escala):

Escolta'm, amic Manduccus,
ens caldrá inventar una histÓria
conüncent perqu¿ e1vell Pappus
s'empapussi gola avail.

Manduccus (cn un atac de lucidesa etíIica, entre glop i glop de la bótn):
Tu tranquil, company de farra,
eixuga't  aquesf virot
i deixa que parli jo
mantenint la compostura.

(Abans d'enfrlar escales amunt, Mu¡Ltuccus deixa la bóta a la cantonada de
l'escenari.)

ManduccuS (presentant-se daaant P¡ppus):

Ja hem tornat, amo i senyor...

(Plu'pus es desperta i s'incorpora. B¿¡cco ¿s qued.a wm mica darrere de M¡N-
oL¡ccus I ua assentint al que diu el seu cotnpany.)

Pappus (badallant):

I qué, doncs, l 'heu enxampat
aquel la porca bacona
amb qui un dia em vaig casar?

Manduccus Doncs..., escolteu qué ha passat:
al matí ha sortit de casa
i se n'ha anat al mercat.
Nosaltres, al seu darrere.
Peró l'hem perdut de ústa,
i llavors hem decidit
esperar per s i  venia
al prostíbul de costum.
(Mentre,44,r,r'oL¡ccu.s rtn explicant els fets al seu atno, pel cantó esquerre de
I'escena apareix Do-s.si;,v,r'u-s; mira cap a I'escenari, e.scolta i, quan el. criat
acaba, s'adrega al públic. Du el airot suque¡ant.)
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Dossennus A veure si aquests sapastres
m'espat l laran la jugada!

Pappus

Vaig a veure que li expliquen
al cornut d'aquesta casa.

(Do-s-s¡^-,r'us pujn rñpidomant lcs escales i es prcsen.ta daztant Ptpn¡s i els setts

cnats.)

(als criots, cnr¡trenynt) :

ia veig prou quc no l'heu vist
i que no heu perdut el temps

(Els agnt'a ¡tcls airots i els els zta estirant ntentre acaba la frase.)

mentre anáveu esperant
en aquell fotut bordell!

Dossennus (saludantPernu-s):
Bona nit, amic meu.
No sigueu tan sever
amb aquest parell de tbtils,
ja se sap,la carn és débil
i les dones, molt astutes.
La vostra dolga mulJer
s'ha desfet d'aquests babaus
distraient-los al mercat,
i sc n'ha anat a trobar-se
amb el  seu fogós amanf. . .

(M¡ccL¡.s, tlue ho scg.Lit totn l'escena des del seu racó habitual, aparcix de

sobte en escena, pu¡u precipitadantt:nt les cscales i irromp a casa de P,rt't'Lr-s.)

Maccus @tsd.ebnir,asscnyal.antacusadorantnfDo-ss¡,r ' ," 'Lr.s)r

. . .Que no és al tre que el  doctor,
Bucco i Manduccus

(a cor):

Qué?

Maccus (impacient):

Que no és altre que el doctor!

Bucco i Manduccus
(a co1:Qué?

(Pujo precipitadamL'nt, Ja un desplante al doctor, es posü a l'csquerra de P'u''
pus i li cridn n I'orella):
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Pappus

Maccus

|  ^  J^--^^: . r r . - -^^t l
Lrrr  UEJÉIdLldr rdlJdlr

Ho só tot ,  scnyor,  amic mcu:
el geperut de Dossennus
es ventila lcs clicntes
que e1 üsiten a consulta.
La vostra n'és una més,
de les que han caigut rendides
davant de l'eina del metge

(B¿rcco I A4a,r'nuccu-s, un a cndn costat del doctor li aixaqucn el uestit. Msc-
cus, asscnyalant la oerga d¿: Do-s-s¡x,i.r¿.s que li ¡tetqjt cntrc canrcs.):

quc ja es veu que és imponcntl

(En scntir tot oixó, P¡ppus s'oixeca d'tLna reaolada, agn.fa un garrot amb J'or-
nta da Jal.lus que tó al costat dcl tarnborct i cornengtt a. t:mpai.tar Do.s-sr:r,r'Lr-s I
cls critts escales aosLl.)

(saltant darrere Dos.sr,i.xL¡-s i els criats, garrot ctt tnii, cridottt):

Ja podeu apretar a córrer,
perqué si mai us enxampo
us empotraré el garrot
per la ullera fins a1 col1l

lA4.qcc¿¡-s s'ha qucdnt sol en escena, admirant I'esttunpida quc ho causat la
sezta intercenciti. Comenga a boirar lentament les escales i, rnettre abondona
l'csctna, rt:Jlcxiona per al públic.)

(ann ui.¡ o I at, c o m sa ntpra) :

Si és que sóc i rresist ible. . .
cada cop que obro la boca
provoco algun terratrémol.
Un dia les enamoro
i a l 'a l t re ja 1es traeixo.. .
Perqué en aixd de l'amor
el que cal per triomfar
ós scr guapo o ben armat.

Fi de la Farsa de Pappus
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