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ACTOR/ACTRIU -  (es fa la llum sobre seu. A mida que va descrivint 

l’escena aquesta es va il·luminant) Terra Baixa d’Àngel Guimerà.   
CANÇÓ- Per tal de fer-vos memòria 
               Una història us vull contar 
               De l’engany que ja prepara 
               Al molí l’hereu Sebastià. 
 
               Perdigones Xeixa i Nuri 
               Saben ja per l’ermità 
               Que aviat a la pobra Marta 
               Se la obligarà a casar. 
 
         Acte I. Decorat: Casa-molí a pagès. Al fons esquerra, una porta 

coberta per una cortina. Al fons dreta porta gran que dona a un 
porxo. A l’esquerra, a primer terme  la llar; al mig de l’escena una 
taula de menjar. Pertot cadires, bancs, sacs…. Etc. L’escena es a la 
terra baixa de Catalunya en els nostres dies. Escena II Es al caient 
de la tarda.  
A escena, Pepa, Antonia i Nuri comarejant; després entren Josep i 
Nando, i s’afegeixen al safareig.  
Mireu tot això que veieu, tot és de l’hereu Sebastià, la caseta on 
viviu vosaltres, l’ermita, el molí, el mas, i tot això que sembla un 
poblet escampat, tot, tot és de l’hereu Sebastià. I espereu, si 
caminéssiu d’ara fins demà, encara tot, seria de l’hereu Sebastià. 
Si agafeu un ocell, deixeu-lo anar que és de l’hereu Sebastià. Si 
passa un llangardaix, no l’apedregueu, és de l’hereu Sebastià. Si 
passa un barb per la riera, no el pesqueu, és de l’hereu Sebastià. 
Ell és l’amo de tu, de mi, de l’ermità, de la Marta... i ell disposa els 
casaments.   
Avui l’ermità, en Tomàs, ha anat lluny, molt lluny a buscar un 
pastor per casar-lo aquest vespre amb la Marta.  
Escena III entra Marta, cremada i plorosa. 

 
MARTA- Fora tothom d’aquí! No vui veure a ningú. 
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ACTOR- Pepa: Si ja ho sabem tot dona 
MARTA-  A casa vostra!  
ACTOR- Josep: Es que nosaltres veníem per... 
MARTA- Fora! 
ACTOR- Tant és que ens facis fora, que hi vindrem al casament. Poca 

vergonya!  Marxen tots replicant! 
MARTA- No se perquè tinc de plorar d’aquesta manera. Jo havia de dir 

que no; que per força no m’hi casarien; desgraciada que sóc. Jo 
no el vui aquest home; el Manelic!   

ACTOR- Se sent una remor fora 
MARTA-  Serà el Sebastià?; que no ho vegi que ploro, que em pegaria. Ell 

també deu patir, pobre, casant-me amb aquest…. El Sebastià 
m’estima i em vol aquí sempre, sempre….. si  jo no fos tan…. Ja 
fa temps que hauria fugit d’aquesta casa, o hauria fugit o m’hauria 
tirat pel xuclador de la resclosa…. I en canvi  em casaré amb 
aquest home… 

ACTOR- Veureu, feia dies que l’hereu Sebastià li buscava un marit an 
aquesta, a la Marta, i no n’hi trobaven cap que li fes el pes; perquè 
volia un marit que fos ben bèstia, i que no sapigués res de res. En 
Tomàs, l’ermità, va dir a l’amo que coneixia un pastor, que no 
s’havia mogut mai de la vora dels moltons i corders, i que era un 
tros de pa. L’amo va esclatar a riure, perquè ja el coneixia aquell 
beneit; com que el ramat que guardava era seu! Afigureu-vos si és 
ruc el Manelic! Li diuen Manelic sabeu? Doncs afigureu-vos si és 
ruc el Manelic que amb prou feines ha vist quatre persones en sa 
vida, i encara mascles que de dones... ni la ferum n’ha sentit de les 
dones. I ahir en Tomàs va sortir de l’ermita a buscar el Manelic 
perquè es casin així que arribi. Que no l’han volgut aquí fins al 
casament perquè no s’enteri de res. 

ACTOR- se sent una remor fora; ara més forta. 
MARTA- Què és això? Serà…..? si, és  ell. No el vui veure! (marxa) 
ACTOR- Marta! El Manelic ja es aquí! Ja pots(podeu) fer tocar campanes. 

Senyores i senyors aquí arriba el totxo del Manelic, el babau; això 
si, un babau, però amb bon cor, I sé del cert que està enamorat de 
la Marta. M’ho ha dit en Tomàs. M’ha contat que tot lo dia se’l 
passa enraonant amb la Marta. Veureu té una cabrota que tot lo 
dia la crida: “Marta aquí, Marta, allà...” Però si que té bon cor ho 
se perquè el vaig tenir de rabadà; ara que també te el seu geni ell, 

http://www.transeduca.com/
mailto:info@transeduca.com
http://www.transeduca.com


 

 

www.transeduca.com 
info@transeduca.com 

Tel. 934 740 002 
 
 

i tant, una vegada, de poc que no mata un home…. No sé si sabeu 
com va començar aquest tripijoc; veureu; la Marta era una 
minyoneta que anava pel món captant, amb el seu pare… o un 
que li feia de pare; que això és una cosa que l’autor desvetlla al 
llarg de l’obra, concretament al segon acte, escena...…. Però be, 
no perdem el fil; l’amo Sebastià els va fer quedar als dos en 
aquestes terres per treballar al molí….. enteneu? Oi? Ho va fer 
perquè l’amo i la Marta… enteneu? I ara l’amo Sebastià té 
empenyades les hisendes, i els ramats; els tribunals estan a punt 
de deixar-lo sense res… i per salvar totes les seves propietats ha 
de casar-se amb una pubilla …. però no hi haurà pubilla fins que 
tothom no es crega que s’ha acabat això de la Marta. Escena VI Ja 
és aquí el Manelic! Crits i gatzara de tothom. 

 MANELIC- I si que ho sóc aquí. I com una daina que hai vingut corrent, i 
no pas per vós (per l’actor) si no per ella. On e? 

ACTOR- Què no surt la Marta? Marta! 
MANELIC- Que gent que nya al món, Mare de Déu! I tots contents! I jo 

(io) tamé! Sembla que avui mos casem tots aquí; i quin riure! 
ACTOR- Si que fas riure, si, trapacer! (carnús) Au reposa una mica home. 
MANELIC- Que no hi baixa pr‘aquí (pr’ací, pr’astí) el llop? 
ACTOR- Massa que hi ve, reira! Ja el veuràs ja. I reposa una mica que 

sembla que encara trigarà el casori 
MANELIC- Eh que e guapa la Marta? Eh? Eh? Eh que é guapa? 
ACTOR- I tant! I fresca, i…. dallonses. 
MANELIC- Pos mentre ella es clenxina allà dins, vos contaré com s’ha 

engiponat això que mos aparellessin 
ACTOR- Conta conta 
MANELIC- Vet aquí que jo(io) cada vespre quan les coders s’ansopiven 

em ficava a la barraca i abans que fes cap al sant sunyé vet aquí 
que diva dos parenostres. L’un pra l’animeta de pare i de mare; 
que com s’astimaven tan, ja se’l partiven; i l’atre el diva pra que 
Nostren Sinyor me triés una bona muller. Doncs veureu que una 
nit que dic lo primer parenostre, bueno. I jo (io) que començo 
l’atre. I a mig dir…. Tururut: adormit. I anguella nit vai somiar que 
les ramats em fuiven de cap (pet) als gorgs; i jo empaitant-los; i 
que les hi engego un còdol, i, vatua, lo còdol  va anar a (raure) un 
gorg major(maior)! I l’aigua que comença a bullir …. I a treure un 
fum negre … i enmig d’anguell fum que surten unes… unes coses 
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estranyes (orques), amb uns ulls, i uns braços, i unes… fandilles… 
jo (io) no sé si erin bruixes … i una d’anguelles envenzions, vet 
aquí que es va tornar més maca; pareixia una Mare de Déu; i ella 
que em fa aginollar. I com que em va semblar que voliva que li 
diguessa lo parenostre qu’em faltava; pos jo que li dic. I en ‘cabat, 
m’adormo un atre camí, i tot i dormit que sinto que’m diu que 
aviat em casari. I a l’indemà de tot allò, jo (io) que vei aparèixer 
d’entremig de la boira tres persones veritables a cavall de tres 
mules. L’un eri  Tomàs, l’atre, l’amo, lo sinyor Sebastià i l’atra eri  
Marta. I lo sinyor Sebastià que’m diu  

SEBASTIÀ- Manelic que t’agrada ser pastor? 
MANELIC- “Prou” jo que fai. I ell que diu: 
SEBASTIÀ- I que no t’agradaria ser moliner? 
MANELIC- “Si hi ha blat per moldre” I ell que hi torna: 
SEBASTIÀ- I que no t’agradaria casar-te? 
MANELIC- “Prou i reprou; si hi ha alguna dona que em vulgui, i... fos 

maca” I aleshores ell que em diu: 
SEBASTIÀ- “Veuràs Manelic, tinc un molí tocant de casa, i com que es va 

morir el pare d’aquesta xicota , hi falta un home al molí  que li faci 
de costat… si vols jo m’encarrego de tot, quan jo t’ho mani baixes 
i et cases amb ella”  

MANELIC- I jo() que’m miro la Marta (que no eri gaire lluny) i… em va 
semblar que m’agradava… vaja(vaia), que si, que’ m va agradar 
força. I l’amo que se li acosta, i jo() al detràs (radé), i li pregunta a 
la Marta si em voliva(voleva) a mi, i ella… va fer una miqueta que 
si, amb lo cap… i vam quedar promesos.  

ACTOR- I des d’avui casats, fins que la mort us separi.. 
MANELIC- I des d’angella nit que ja(ia) només dic un parenostre. I vos 

que creieu que era anguella aparició, una bruixa, o una mare de 
Déu? 

ACTOR- L’amo! El senyor Sebastià (Entra Sebastià) 
MANELIC- Sinyor! Dèixeu que us besi (estimi) la mà. 
SEBASTIÀ- Au home aparta’t. On és la Marta? 
ACTOR-  É per’llà dins. 
SEBASTIÀ- Que surti. Manelic, vos casareu ara, tot està a punt, una 

benedicció ràpida i... 
ACTOR- Fins que la mort els separi... 
SEBASTIÀ- .... i llestos. Marta! 
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MANELIC- No us ho pagaré mai, sinyor, mai! 
SEBASTIÀ- Marta! 
MARTA- (entrant) No teniu espera per res. 
SEBASTIÀ- Ja el tens aquí el Manelic. 
MARTA- Et vaig dir que quan sigui l’hora estaria a punt. Si ara és l’hora… 

anem-hi. 
MANELIC- I que no mos diem re tu i jo()? (Marta es mira Sebastià, 

aquest li fa un gest volent dir que li parli) 
MARTA- Manelic, no sé què dir de contenta que estic! 
MANELIC-  I jo(), i jo()… 
SEBASTIÀ- Parla-li més! 
MARTA- No! Ara torno. 
SEBASTIÀ- Què t’he dit? T'he dit que hi enraonis! Que jo t'ho mano. 
ACTOR- I el vestit nou? Què no se’l posa el nuvi? 
SEBASTIÀ- Si que no hi pensàvem, que hem de vestir al mosso; al 

letxuguino! 
MANELIC- Letxuguino? Què vol dir això de letxuguino? 
ACTOR- Vol dir… no sé! Vol dir currutaco. 
MANELIC- Ah! Bueno. I què vol dir currutaco?... Digueu què vol dir? 
ACTOR- Doncs.... 
SEBASTIÀ- Manelic, en aquell cuarto hi ha un vestit nou que t’espera. 
MANELIC- Si sinyor I content que hi vai; que no em vui enfadar avui!... 

(marxa) 
SEBASTIÀ- (A l’actor) Aneu mossèn, i no cal que m’espereu, així que 

arribeu a l’ermita els caseu. Ah que mai se us escapi a la Marta que  
el Manelic no en sap res de res! 

ACTOR- De debò li heu fet creure a la Marta que ell es casa sabent-ho 
tot? 

SEBASTIÀ- Com t’ho dic que s’ho creu. 
ACTOR- Entesos. Vos, vigileu amb en Xeixa, li ha xerrat tot al Tomàs.  

(Marxa) 
MARTA- Sebastià, jo no em vui casar amb aquest home! 
SEBASTIÀ- No eh? Què potser hauries volgut un marit... més com cal?  
MARTA- No... 
SEBASTIÀ- Si... un marit que t'enamorés cada dia... això és el que 

volies... que se la sap llarga la meva granoteta de pluja!  
MARTA- No em casis amb aquest home... 
SEBASTIÀ- Que et fa fàstic el Manelic? 
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MARTA- si, molt 
SEBASTIÀ- Doncs això es el que vui. Creus que si t’agradés et faria casar 

amb aquest home? Encara que em costés la hisenda i la vida no 
t'hi casaries si t'agradés. 

MARTA- Sembla mentida que s’hagi trobat un home prou rebaixat,  que, 
sent com sóc i sabent-ho em vulga encara. 

SEBASTIÀ- Es clar que es troben. 
MARTA- Jo era una criatura quan et vaig conèixer. I no he sigut el que he 

sigut per interès, que prou ho saps tu! A mi tu no em vas comprar... 
però a ell si. Per quants diners l’has comprat? 

SEBASTIÀ- No li dono res. Està content de que el deixi viure aquí. Però 
tu no et donis per entesa amb ell, que ell farà com si no sabés res. 

ACTOR- De fora escena se senten unes riallades. Son dels que estan 
amb Manelic 

MARTA- Jo em vui morir abans que aquest home... 
SEBASTIÀ- Marta! Jo et vaig treure de l’aiguat on t’ofegaves amb el teu 

pare. La meva granoteta de pluja! 
ACTOR- Mes riallades que repugnen a Marta. 
SEBASTIÀ- No t’he dit sempre que t’estimo a tu, i que t’estimaré 

sempre, sempre? No et deixaré mai, perquè encara que volgués, 
no podria deixar-te. 

MARTA- Sebastià me fas por! 
SEBASTIÀ- Si no entren diners a casa, perdré totes les hisendes. No me 

la daran la pubilla Sala fins que no es pensin que entre tu i jo no hi 
hagi res; l’oncle m’ha desheretat per tu... Però si ara et cases tot 
s’arreglarà. I podré treure les hipoteques i els embargs de les 
cases i les terres. Jo no et deixo, ets meva, i sempre seràs meva 
Marta! 

MARTA- Em fas mal... i m’espantes. 
SEBASTIÀ- No ho diguis més que t’espanto,... ni que et faig por. 
MARTA- Sebastià! 
SEBASTIÀ- Mira que no em coneixes... 
MARTA- M’hi casaré, si, m’hi casaré... 
SEBASTIÀ- I es clar que t’hi casaràs. 
ACTOR- Sebastià! 
SEBASTIÀ- Què passa? 
ACTOR- El letxuguino no es vol posar el vestit nou! 
MANELIC- (Entra) No, que se me’n riuen 
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SEBASTIÀ-  Està be. Doncs, així mateix! (A Marta fluix) Aquesta nit 
torno. 

MARTA- (Igual) Lo nostre s’ha acabat. 
SEBASTIÀ- Mossèn, tothom a l'ermita,  que enllesteixin de pressa!... 
ACTOR- Tothom va sortint en confusió cridant: a l’ermita! A l’ermita!... 

etc. Entra el vell Tomàs. Perdoneu... 
SEBASTIÀ- Què hi ha Tomàs? 
ACTOR- Es que ... veureu, m’han posat unes grans angúnies, i 

confusions, i no sé com dir-ho. 
SEBASTIÀ- Doncs t’ho rumies i m’ho dius un altre dia. 
ACTOR- Que m’han dit, que vós...  havíeu sigut, per la Marta,... com ho 

diré? Com un mal festejador, entrant aquí per les nits i d'amagat....   
i que ara els enganyeu a tots dos: a la Marta i al pobre Manelic... i 
us vinc a preguntar, no us ofengueu, què hi ha de tot aquest bum-
bum? 

SEBASTIÀ- Què voleu que hi hagi? Res home,res! 
ACTOR- Ja ho sabia, la gent, que són uns xerraires, ara mateix hi vaig i 

els hi dic a la cara (.....) (Sebastià pica a taula, i marxa) Per aquí 
torna la gentil parella... (entren Marta i Manelic) ara tothom a 
casa, que s’ha acabat la festa; i vosaltres tanqueu i bona nit..... 

MARTA- Què fas? 
MANELIC- Han dit que tanqui, pos tanco... eh? 
MARTA- Tot s’ha acabat, tot. 
MANELIC- (s’asseu al terra) Allà demont no en tinim de cadires.... au seu 

dona! 
MARTA- No! 
MANELIC- Si fas anguet posat no et dic una cosa... 
MARTA- Què trigarà a fer-se de dia. 
MANELIC- Dó’m la mà!.... no me la donis bueno.. veus això? É una 

pesseta; é la primera pesseta que hai guanyat en ma vida... no 
l’hai volgut gastar mai perquè criés i mira... mira si ha fet cria... té 
totes pra tu. Mira anguet duro.. 

MARTA- No, no. 
MANELIC- Veus anguesta sang? É meua! Sas? Anguet duro me’l va donar 

l’amo Sebastià.... veuràs, cada nit veniva’l llop i al maití faltava una 
ovella o un moltó... i així dia rera dia; fins que un dia a bocafoscant  
em poso a l’aguait, erin les dotze, después la una... quan de cop 
sinto una fressa i una bufera al crostó, les cabells se’m posen de 

http://www.transeduca.com/
mailto:info@transeduca.com
http://www.transeduca.com


 

 

www.transeduca.com 
info@transeduca.com 

Tel. 934 740 002 
 
 

punta.... i sinto aquí uns cops forts que m’aufeguen;  però jo() em 
planto al mig del camí, i’l llop que s’entrebanca amb mi i jo() amb 
ell. I m’hi abraono (agarbo), i li clavo tota anguesta fulla endintre; 
i ell rodolant i jo () amb ell, arrapats l’un a l’atre, mossegant-lo jo() 
a ell i ell a io .... com dos fieres.... A l’indemà em desperto al fons 
del torrent, entre pastors que’m socorriven... i al meu costat lo 
llop mort. Al cap d’uns dies, que jo() encara eri a la jaça, curant-me 
les ferides, va pujar(puiar) l’amo Sebastià i em va donar anguet 
duro i em va dir: “Per cada llop que matis t’hi va un duro” 

MARTA- Manelic.... veuràs... 
MANELIC- Pren tot això. Són vint-i-tres duros, guarda’ls .. 
MARTA- No, no, són teus. Guarda’ls al teu cuarto. 
MANELIC- Al meu cuarto? Al nostre. 
MARTA- Ja t’ho he dit; vés-te’n al teu cuarto.... i bona nit 
MANELIC- Què angell é el teu cuarto? Què ho has dit tu això? 
MARTA- Si! Ja en hi ha prou! Com si tu no ho sabessis! 
MANELIC- Què jo ho sabiva? Què sabiva jo? Marta! Vui que m’ho diguis! 
MARTA- Ja t’ho van dir abans. 
MANELIC- Què? Que em van dir? Enraona. 
MARTA- No; i tu, tu vas consentir-ho. 
MANELIC- El què? Casâ-m amb tu, estimâ-t, i fê-t ditxosa... 
MARTA- No... no.. 
MANELIC- Doncs explica’t per Déu! Que em sembla que sumio! 
MARTA- Ai Déu meu, que m’han enganyat a mi! I han enganyat a aquest 

pobre home! 
MANELIC- Marta! Què hi ha? 
MARTA- Res! Que aquesta nit estic com boja... em sembla que ara sóc jo 

la que somio (de prompte es veu passar un llum per darrera la 
cortina que dona a l’interior de la casa) El Sebastià! Oh! 

MANELIC- Un llum! Què no estem sols aquí? Algú ha entrat.. 
MARTA- Deixa-ho. El llum ja hi seria... 
MANELIC- No hi eri! Ara l’han apagat ... 
MARTA- Potser t’haurà semblat veure un llum encès.. 
MANELIC- Com? Què no has vist el llum fa un moment? 
MARTA- No, no. I tu tampoc no l’has vist! 
MANELIC- No?  Què no l’he vist? 
MARTA- Té, jo passaré la nit aquí, com una pedra. I a tu ja t’ho he dit... 

http://www.transeduca.com/
mailto:info@transeduca.com
http://www.transeduca.com


 

 

www.transeduca.com 
info@transeduca.com 

Tel. 934 740 002 
 
 

MANELIC- Si, ja ho sé... si no que no hi aniré al meu... allà dins (s’ajau al 
terra) Ara lo parenostre pels pares, per la muller no que ja en tinc 
(resa) 

MARTA- Tinc de pensar... El Sebastià és un... Ah, quin càstig el meu 
(Udol de llop) 

ACTOR- Teló. Fi del primer acte. Acte segon: 
 
         Ja fa deu dies que son casats 
         I tots els veïns son al molí 
         Però no venen a moldre blat 
         Si no a riure’s del Manelic 
 
          Mes d’un masover es queixa 
          De la quimera del Sebastià 
          Un d’ells és en Xeixa 
          Que s’acomiada i fuig país enllà 
          

 mateix decorat, ara és al matí... Ah si; deu dies després. Manelic  
lligant sacs Nuri dreta fent samarra, que ja estarà molt avançada 
(A Manelic)  Així que fa deu dies que ets casat! Eh? 

MANELIC- Si, Nuri, deu dies. (a part) No m’hi puc estar més en anguesta 
casa... i a la vora de la Marta o em tornari boig o em moriri... I vui 
saber qui eri anguell llum, vui saber qui eri anguell home per 
matar-lo!  

ACTOR- Diuen que el món és molt dolent. Tu creus que el món és dolent 
MANELIC- El món de la terra baixa, prou, el de muntanya no. Potser no 

ho és perquè allà dalt no hi ha homens. Sas? Jo sempre m’havia 
mirat la terra baixa des del cim d’anguelles crestes, i em 
preguntava: On deu ser la xicota que hai de tenir per dona? I sas 
què feva per saber-ho? 

ACTOR- Què feies? 
MANELIC- Posava una pedra a la fona, donava tres tombs tancant els 

ulls, i feva que la fona espetegués a l’aire i mirava cap on queia la 
pedra. Segur que d’allí apareixeria la meua xicota. La pedra 
sempre queia cap a llevant... I la Marta ve d'una terra baixa, 
encara més baixa que aquesta... de la vora del mar. 

ACTOR- I a tu qui et manava de tirar aquelles pedrotes? I si hagués 
passat algú i l’haguessis tocat?...  
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ACTOR- Què te l’estimes a la Marta? 
MANELIC- Més que tot lo món. Com t’ho diré? Jo a la Marta me 

l'estimava abans, molt abans de conèixer-la. Me l'estimava tant 
que el dia que la vaig veure allà dalt, quan me van dir si m'hi volia 
casar li anava a dir a ella "Quant de temps has trigat a venir 
Marta" 

ACTOR- Què estàs trist? 
MANELIC- Jo()? No... 
ACTOR- Si que ho estàs. I saps que t’han donat una muller rabiosa? 
MANELIC- Qui ho diu que é rabiosa? 
ACTOR- No sé... la gent.... parlen.. 
MANELIC- I què diuen? Nuri, Diga’m... 
ACTOR- Diuen... “Pobre Manelic. Pobre Manelic” 
MANELIC- Pobre Manelic!... I què més diuen? 
ACTOR- Qui? 
MANELIC- La gent... la gent que fa “pobre Manelic” 
ACTOR- Mira ahir al sortir de missa en hi havia una colla que parlaven de 

tu, jo que m’hi acosto... i tots van callar. Jo marxo; però quan no 
em veuen, m’hi torno a acostar de puntetes i els atrapo. 

MANELIC- I’ls vas sintir? 
ACTOR- Si 
MANELIC- I què diven? 
ACTOR- Doncs deien: “Pobre Manelic. Pobre Manelic”. Com l’altra 

vegada. 
MANELIC- Pobre Manelic!.... 
ACTOR- Ui ve la Marta! 
MARTA- (A l’actor) Tu! Vés-te’n. 
ACTOR- Jo? Què he fet ara? 
MARTA- Vés-te’n, vés-te’n.... 
ACTOR- No penso marxar, fins que no m’ho mani el Manelic, que ell és 

l’home i ell mana. 
MANELIC- Aquí fes sempre el que digui la Marta, que aquí é casa la 

Marta 
MARTA- No, no Manelic.... No, no marxis queda’t 
ACTOR- Doncs ara me’n vaig, 
MANELIC- Si, vés. I jo() t’acompanyo pel camí... 
MARTA- No tu no, que tu estàs aquí amb mi.... 
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MANELIC- Què?.... Creus que li sap greu a la Mrta? Ca riu. Es de la broma 
la Marta... i jo també. I riem! Ha! Sents? Així sempre ditxosos i 
feliços. (marxen)  

MARTA- I què he de patir aquests dies aquí dintre! Sé que només espera 
que torni el Sebastià per dir-li tot i anar-se’n... I el Sebastià, el ..., 
ell per allà baix divertint-se pels hostals... tan de bo s’hi quedés 
per sempre... Si no tornés mai més, potser el Manelic encara em 
perdonaria.... ell si que és un home bo... i m’estima; cada nit el 
sento com ve a ajeure’s al davant de la porta del meu quarto.... 

ACTOR- On vas? 
MARTA- Ni jo ho sé Tomàs... no vaig enlloc 
ACTOR- Vinc perquè el Manelic, està cada cop més desesperat... 
MARTA- Desesperat? 
ACTOR- I amb raó! Tothom se li’n riu. Diga’m què li he de contestar quan 

em pregunta per què li hem escollit la Marta per esposa? 
MARTA- calleu! 
ACTOR- O quan pregunta: Qui és l’amistançat de la Marta? O Qui és 

l’home que va entrar al dormitori amb un llum la nit del casament? 
MARTA- Calleu! 
ACTOR- Vol saber qui és per matar-lo. 
MARTA- ha dit que el mataria? 
ACTOR- Si, i que se n’anirà per sempre; només espera al Sebastià per 

despedir-se’n. 
MARTA- I què li heu dit? 
ACTOR- Jo? Que et deixi; no demà, no, ara mateix;  , i que abans d'anar-

se'n t'escopini a la cara perquè tu ets... 
MARTA- Què no heu tingut una filla vós? 
ACTOR- Si, vaig tenir una filla i se’m va morir quan era petita. 
MARTA- I si vós us haguéssiu mort abans que ella? I si ella s’hagués fet 

gran.... sola.... i hagués conegut al Sebastià? 
ACTOR- Remaleïda, si has sigut tu qui ha perdut al Sebastià! 
MARTA- Jo? No teniu cor. Seieu que us ho vull contar tot. 
ACTOR- No vull sentir res! 
MARTA- M’escoltareu... seieu. Veureu, la meva mare era cega. Ella i jo 

captàvem, recordo que ens posàvem a les escales d’una església 
que tenia una porta que no s’acabava mai d’alta que era. No he 
sapigut mai qui va ser el meu pare. Un dia va venir a captar un home 
amb nosaltres, amb el temps va acabar vivint amb la mare, ells dos 
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se pegaven i reien... Passaren els anys i un dia la mare no es va 
llevar; i als peus del seu llit, plorava aquell home, per això vaig 
conèixer que no era cego, perquè plorava. La mare s’havia mort, i 
jo em vaig trobar sola... I quina cosa més estranya, aquell home, tan 
callat i fred amb mi, es va trobar que m’estimava com un pare; i no 
es sabia consolar de la mort de la mare que es va quedar estirada 
amb la ma estesa, que semblava que encara anés a captar a l’altra 
vida. “I ara que farem pare” Li vaig dir a aquell home. “Vine-te’n 
amb mi filla” em va respondre; i vam tornar a la porta de l’església. 
Un dia vam saber que recollien els pobres per tancar-los i vam 
marxar de Barcelona. Caminàrem molt de temps fins que que ens 
ficàrem per aquestes terres... s’aixecà de cop una forta nuvolada, i 
començà a caure pedra, vam anar a guarir-nos a la masia que hi 
havia més a prop, que era la del Sebastià. Allí, al porxo, hi havia 
molts homes i dones; i tothom reia amb els meus ditxos, van voler 
que ballés i jo ballava i ballava, i l’amo em mirava, i em mirava. 
Després el Sebastià va preguntar al pare què volia. El pare li va 
respondre que una caritat. I jo vaig afegir de pressa: “No, una 
caritat no; treball, i força”... Aquell dia van fer moliner al meu pare. 
Jo tenia catorze anys i el Sebastià ja rondava els trenta. Què podia 
fer? Una cria de catorze anys sense ningú per sostenir-se?.... Què 
podia fer jo? Fugir? Cap a on? Matarme? Si matarse es pecat i fa 
tanta por morirse i jo era tan nena.... i es neix per viure i no per 
morir de seguida. Ara, ara tinc el Manelic, que encara que no em 
vulga, jo m’hi sostinc. Es el meu marit, el meu marit! Mai havia 
tingut res que fos meu a la terra.  

ACTOR- Però qualsevol dia tornarà el Sebastià... i tornaràs a ser una dona 
sense coratge...i si li diguessis tot al Manelic? 

MARTA- I com se diuen aquestes coses? 
ACTOR- Si ho acabarà sabent  pels altres, que el Manelic no para de fer 

preguntes 
MANELIC- (entra) Si voleu molre, la mola é allà fora... 
ACTOR- Veuràs... 
MANELIC- Bé si, neu, que aquí no teniu cap fenya. 
ACTOR- (fa per marxar, però torna) El començament de la següent 

escena és ple “d’aparts”. Un apart és una acotació que fa 
referència a que el text que es diu a continuació es diu 
privadament, d’amagat, evitant que el sentin els circumstants; és 
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com un pensament. Però es clar es diu fort perquè el senti el 
públic, mentre els altres actors/actrius es fan el sord (fan veure 
que no ho senten). Ara ho veureu: Escena VIII. Marta parant la 
taula. A part. 

MARTA- I quina pena que em fa mirar-lo. I ara a dinar, amb l’amargor 
aquí dintre. 

MANELIC- No sé com no vai entrar a la seua cambra per degollar anguell  
home.... no ho vai fê perquè jo() no creiva en el mal. Ara si, ara si, 
que ja(ya) se m’han encomanat les misèries de la terra baixa! 

MARTA- Com fer per parlar amb aquest home; i que ell em parli, com? 
No el vull així callat, despreciant-me. Manelic el dinar és a taula. 

MANELIC- No costa gaire degollar a un home... i a ella menos. Si no’m 
mirés! 

MARTA- Posa-te’n tu 
MANELIC- Si no em pot passar re pr ‘aquí dintre 
MARTA- Què?... què anaves a dir? 
MANELIC- Re, re 
MARTA- parla un cop a la vida! T`ho demano per... 
MANELIC- Per qui m’ho demanes? 
MARTA- Per... 
MANELIC- Per ell? Per qui? Em fas fàstic! Afarta’t tota sola! Jo() me’n 

torno a les muntanyes 
MARTA- No, no! Manelic, escolta’m i perdona’m 
MANELIC- Per què? Per què m’havis d’anganyar? 
MARTA- Perquè obeïa. I  ni t’havia mirat mai! Ni t’estimava! 
MANELIC- Doncs per què t’has casat amb mi? I no amb anguell home? 

Per què? Per què? 
MARTA- M’avorriries! 
MANELIC- Avorrî-t? Matâ-t hauri de fê... (va per marxar, ella l’atura) 
MARTA- Es que no goses parlar-me? No, no t’atreveixes! No t’atreveixes 

perquè em tens por! Por! 
MANELIC- Què? Què jo() et tinc por? 
MARTA- Parla’m. Insulta’m. Pega’m! Però no te’n vagis! 
MANELIC- Deixa’m! (Fui!) 
MARTA- Amb el que jo t’estimo.... Manelic 
MANELIC- Calla! Calla! 
MARTA- Si, jo t’he enganyat, i estic contenta d’haver-te enganyat!... I 

mira me’n ric de tu, com tothom, mira. I ara espero l’altre. 
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T'enganyo! T'enganyo. (Riu com boja. Manelic alça la ganiveta) 
Va endavant! 

MANELIC- Qu’anava a fê! 
MARTA- Covard! T’has venut per diners! 
MANELIC- Què? (la fereix al braç) Oh! Qu’hai fet? 
MARTA- Es sang! Sang...meva.... mira , mira com ric,...ric d’alegria. 
MANELIC- Sóc com les bèsties salvatgines!(ferèstegues) 
MARTA- Et dic que estic contenta. 
MANELIC- Deixa’m 
MARTA- Si es que jo no puc viure d’aquesta manera! He sigut amb tu la 

dona més dolenta del món; i això no ho puc desfer. Ni el passat de 
la meva vida tampoc... que no hi ha forces que ho desfacin....  
Tothom m’ha tractat com a una pedra dels camins, que es fa anar 
amb els peus perquè rodoli.... Mata’m. 

MANELIC- T’astimo Marta! T’astimo.... no sé, t’astimo encara més, 
perquè m’has enganyat potser; o perquè hai sintit la calor de la 
teua sang; perquè t’hai respirat tota. Mira per mi no ny’ha lleis 
aquí baix, ni re que m’aturi; les llamps i les mestralades m’han fet 
lliure.... Jo vull, perquè ho vull besar-te i mossegar-te fins a 
l'ànima... estrenye't en mos braços ofegant-t'hi en ells, confonent 
la mort i la vida, com a home i com a fera que ho sóc i ho vull ser 
sempre home i fera, tot junt, tot contra de tu i amb tu i contra 
tothom, tothom de la terra. Petó.  I ara, que me la vinguin a 
penre! Ira de Déu! Que vinguin.   

MARTA- No, Manelic, perdona'm! Així no! Que tu em perdones perquè 
no ho saps tot encara...  

MANELIC- Ho sabré tot Marta però no aquí baix que aquí baix lo cel s’ha 
enterbolit amb lo baf de tantes misèries....  

MARTA- Doncs anem allà dalt; ara mateix! 
MANELIC- Si, nem-hi, si que allà’s perdona tot. Si fins les cossos es 

conserven a la neu; ves què faran les ànimes. 
MARTA- Anem! 
ACTOR- Què hi ha de nou? 
MANELIC- Mossèn, veniu al punt a fe!  Digueu-li a l’amo que li torno’l 

molí, i... que grans mercès... i que m’anduc el que é meu. 
ACTOR- Què t’endús? 
MANELIC- M’anduc la Marta. 
ACTOR- Ui, ui.... tot això ho conteu a l’amo, que ja ha tornat. 
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MARTA- Oh, marxem! 
SEBASTIÀ- (Entra) Mira-te-la, què em sortia a rebre! 
MARTA- Manelic, no t’apartis. 
SEBASTIÀ- Sabeu? Vinc content, si! Perquè el meu casament  ja està 

arreglat; Aquest vespre mateix arriba el pare de la núvia i la meva 
futura dona aquí al molí per veure com està tot. 

MANELIC- Me’n vai amb la Marta 
SEBASTIÀ- Què diu aquest? 
MARTA- Que ens en anem. 
SEBASTIA- Que tu te’n vas amb ell? Marta! Què tu te’n vas amb ell? 
MANELIC- Què feu nostramo! Que é la Marta nostramo! 
SEBASTIÀ- I tu què t’has cregut? Jo, d’això en disposo! Jo, jo en disposo! 
MANELIC- É la meua dona! 
SEBASTIÀ- Teva? Teva la Marta? Mossèn, treu-me d’aquí aquest ... 

home. 
MANELIC- A mi? Per què m’han de treure a mi? 
SEBASTIÀ- Perquè soc l’amo. L’amo de tu, de tot, d’ella! 
MARTA- No l’escoltis Manelic anem’s-en. 
MANELIC- Ell é l’amo... 
MARTA- No es l’amo és la meva deshonra! 
MANELIC- Vós! Tu... tu, lladre.... et mataré! 
SEBASTIÀ- Traieu-lo fora; i tu, tu ets meva per sempre... 
MARTA- Manelic! 
MANELIC- No! E meva, lladre, lladre, ya’t trobaré. 
ACTOR-  fi del segon acte. Acte tercer,  
           Al Sebastià se’l menja la ràbia 
           I ha demanat a l’autoritat 
           Que vigili per la contrada 
            Doncs el Manelic venjança ha jurat 
 
           La marta tan aviat plora com s’enrabia 
           No troba consol enlloc 
           Està presa a la seva cambra 
           Com acabarà el tripijoc? 
            
mateixa decoració que en els actes anteriors. Gairebé és de nit. A 

escena Josep, Nando, Antònia, Pepa.... entra el Perruca corrents: 
On t’ha fet anar l’amo? 
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Vinc de donar part a la guàrdia civil que hi havia un home que ell 
ha tret de casa, que es diu Manelic, que el busquin i el vigilin, 
perquè l’ha jurada a l’amo que el mataria... Estic ben apanyat, ara 
em faran anar a declarar, i em tancaran amb el jutge... i em faran 
jurar davant d’un sant... i si m’equivoco o m’entrebanco... au cap a 
presidi. Ja l’hem feta bona ja, que no sé com no se’ns cau la cara 
de vergonya. Nosaltres no ho havíem de fer; treure el Manelic del 
molí, com si fos un gos, però ara jo al costat del Sebastià no m’hi 
poso més, ja veureu, quan entri... les hi penso cantar clares, que 
sabrà qui sóc!  

          Entra Sebastià: 
SEBASTIÀ- Com està aquella 
ACTOR- Es al llit, i plora. 
SEBASTIÀ- Dis-li que surti 
ACTOR- Corro. 
SEBASTIÀ- I el pare de l’altra que està per arribar. Quan tot estava 

arreglat, només faltaria que ara ho hagués embolicat aquell 
pillastre. Ja heu vist al Manelic! Després de treure’l de la misèria... 
feu favors a les bèsties. 

ACTOR- Si. Es clar no se’n poden fer de favors... 
SEBASTIÀ- I ja l’heu sentit el rabiós: que em mataria, i que em mataria... 

ben clar que ho ha dit no? Vosaltres ho heu sentit. No? 
ACTOR- Aquest ho ha sentit i ells també... Jo... es que sordejo una mica.. 
SEBASTIÀ- Aquesta dona m’acabarà la paciència. Marta! 
ACTOR- Diu la Marta que no pot sortir ara 
SEBASTIÀ- Que jo mano que surti 
ACTOR- Es que està molt trastornada... i vaja.... que no vol sortir ara. 
SEBASTIÀ- Doncs per força 
ACTOR- Es que... 
SEBASTIÀ- Pel nom de Déu!.... Em porteu ara mateix la Marta, si no... 
ACTOR- Si, si.... Millor serà que marxem, si no encara en sortirem 

escaldats!  (fuig corrent) 
SEBASTIÀ- I el pare de l’altra que està per arribar. Quan tot estava arreglat, 

només faltaria que ara ho hagués embolicat tot aquella mala bèstia i aquella... 

aquella és pitjor que ell! Què m'havia de pensar jo de la Marta... Remaleïda!! 

Sembla que avui tot s’ha posat d’acord per que tot em surti malament. 

Ara veurà aquella!  (va per entrar a la cambra, torna a entrar l’actor) 

http://www.transeduca.com/
mailto:info@transeduca.com
http://www.transeduca.com


 

 

www.transeduca.com 
info@transeduca.com 

Tel. 934 740 002 
 
 

ACTOR- Sebastià! Ja em teniu aquí. 
SEBASTIÀ- Véns de la masia Mossèn? Què hi ha? 
ACTOR- Que passen coses molt grosses a casa vostra 
SEBASTIÀ- Grosses? Si no em torno boig avui, no m’hi tornaré mai, 

digues 
ACTOR- Res que ja ha arribat a la masia el pare de la vostra promesa. 
SEBASTIÀ- Maleït així se li hagués despenyat el matxo.  
ACTOR- Correu a la masia.  
SEBASTIÀ- Encara no... que per mi aquesta dona és el primer del món, 

ara i sempre... Molt bé. Vés. 
ACTOR- Sembla mentida... com éreu abans , i com us heu tornat ara! 
SEBASTIÀ- Que te’n vagis! 
ACTOR- No, no m’enteneu, Voleu perdre-ho tot?? El pare de la vostra 

promesa ja sospita que tot això del casament de la Marta, ha sigut 
una comèdia; que per gelosia heu tret al Manelic de casa!.... 
Sebastià... que aquest home parla de desfer el casament amb la 
seva filla. 

SEBASTIÀ- Vés-hi, entretén-lo,  enganya’l. 
ACTOR- Es que vol baixar aquí al molí; si ve aquí tot està perdut! 
SEBASTIÀ- Doncs anem-hi, anem-hi perquè jo no vull ser pobre, i ara 

menos. 
ACTOR- Gràcies a Déu (a fora, mentre marxa Sebastià) I vosaltres 

quedeu-vos aquí, vigileu. Que ningú no entri ni surti del molí. 
SEBASTIÀ- Torno de seguida! De seguida torno! (marxa) 
ACTOR- Marta! 
MARTA- Si Nuri! Ja ho sé! 
ACTOR- Nosaltres només obeïm... saps? 
MARTA- Si. Infeliços! Per obediència m’heu tingut malícia, a mi, que mai 

us havia fet cap mal, a cap de vosaltres. Per obediència us heu 
rigut del Manelic! Què us havia fet ell? 

ACTOR-  Marta.... 
MARTA- Jo lo que vui és anar-me’n amb ell, amb el meu marit, amunt, a 

les muntanyes, amunt fins allà on no trobem gent que se’n riga de 
nosaltres... I si encara en trobessim... si encara algú pujés d'aquí 
baix a ríurese'n d'un home perquè ha perdonat a una dona 
empenedida que vol tornar a ser honrada, ens anirem encara més 
amunt.  

ACTOR- Pobra. El trobaràs, Marta, el trobaràs i us en anireu plegats... 
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MARTA- Si, amb ell. 
ACTOR- Vols que tanqui? 
MARTA- Si, Nuri, tanca.. Ja que no em deixen sortir almenys no els vull 

ni sentir. M'estic morint d'angúnia. Si pogués fugir, el trobaria.... 
No vui que el Sebastià em trobi aquí dintre... 

ACTOR- Ara em voldria tornar el senyor rector que tot ho sap, i ja 
m’empescaria la manera que t’escapessis..... ara mateix sortiràs 
d’aquí dintre... 

MARTA- Com? Explica’t corre! 
ACTOR- Veuràs jo ara surto, i tu tornes a tancar de seguida. Jo me’n vaig 

al rotllo que fa la gent i em poso a jugar amb ells, la nit és molt 
fosca... tu tanques el llum... m’entens? 

MARTA- No! 
ACTOR- Ai que ruquet! La nit és molt fosca, jo em posaré a jugar amb 

ells i jugant jugant, els hi donaré un trompasso i els apagaré el 
llum. I mentre ells el volen tornar a encendre jo fent el tonto ho 
embolico tot, tu obres la porta... i t’escapes. 

MARTA- Si 
ACTOR- Doncs, au que me n’hi vaig! 
MARTA- Espera! I com sabré quan haig de sortir jo? 
ACTOR- Doncs ho sabràs per què.... ho sabràs... si; ho sabràs perquè jo 

faré una riallada molt forta! 
MARTA- Déu t’ho pagui... 
ACTOR- Bé fins... fins a la rialla... 
MARTA- Vés de pressa.  
ACTOR- No et descuidis de donar-li expressions al Manelic de part meva. 
MARTA- Vés de pressa. (marxa l’actor, Marta apaga el llum) I ara a 

esperar! (pausa) Déu meu, què costa de passar.... enraonen, no riu 
ningú... Per què no riuen? Va a riure!... I si no ha pogut apagar el 
llum? (rialla) Ara, per fi. Gràcies a Déu. Fujo (obre la porta va a 
sortir i es troba amb Sebastià) Ah! 

SEBASTIÀ- On anaves ara? Eh? On anaves?... si estàs morta de por... em 
fas llàstima. I treu-te el mocador del cap; treu-te’l que t’estàs 
descobrint. 

MARTA- Doncs si! Me’n vaig d’aquí; que ningú té dret a aturar-me! 
SEBASTIÀ- Així m’agrada, que t’atreveixis a dir-m’ho a la cara. 
MARTA- Sebastià, deixa’m sortir d’aquesta casa 
SEBASTIA- Què et deixi sortir? 
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MARTA- No riguis! No, no riguis! 
SEBASTIÀ- Què no rigui? Què vols que faci doncs sentint-te? Val més que 

me’n rigui! 
MARTA- Doncs vés-te’n tu! Ves-te’n i deixa'm! I cala foc al molí si vols i 

mata-m'hi dintre.  
SEBASTIÀ- Per qui m’has pres tu a mi? Mira, mira si et deixo sortir (tanca 

la porta) 
MARTA- Obre! 
SEBASTIÀ- Aquí tancats, tu i jo, sols. Aquí s’acaba el món per nosaltres; i 

tot lo món, terra i cel, tot, tot és aquí dintre. Jo ho he sacrificat tot 
per tu; jo he sofert com un condemnat, portant-te aquest home.... 
Saps què vull? Que em diguis que l’estimes. 

MARTA- Si, si l’estimo, l’estimo amb tota la meva vida, i amb tota la 
meva sang i amb tota la meva ànima, l’estimo, l’estimo... 

SEBASTIÀ- Calla! Calla! 
MARTA- Encara que m’escanyessis t’ho diria. Si és lo únic que puc dir 

sense que me’n doni vergonya. 
SEBASTIÀ- Tu vens amb mi a casa. Tu has sigut meva, ets meva i seràs 

meva!  
MARTA- A trossos m’hi duràs, viva no! 
SEBASTIÀ- Viva o morta vindràs! 
MARTA- No! Aparta’t no! No! 
SEBASTIÀ- Així, com més rabiosa, més t’estimo... 
MARTA- No! Manelic! (Entra Manelic, Marta va cap a ell) Manelic! 
SEBASTIÀ- Per on has entrat? 
MANELIC- Per on entraves tu! Per la porta de l’amo i del lladre, que et 

pensaves? T’hai espiat, t’hai seguit, i ara estem sols, cara a cara! 
SEBASTIÀ- Vés-te’n, o si no... 
MANELIC- Es creu que encara em mana a mi... doncs no. Ara qui mana 

sóc jo()! 
SEBASTIÀ- L’amo tu? 
MANELIC- No fugis covard! T’hai dit que sols tu i jo(). Que vinc per ella 

que é meua. Que vinc per tu, a matar-te! 
SEBASTIÀ- A mi!... Tu a mi? jo també sé matar homes 
MANELIC- Si, i jo() llops. Aquí la tens la Marta. No la volives? Doncs amb 

sang se guanya... 
SEBASTIÀ- Així ja podràs ja, covard. (Manelic tira l'arma.)  
MARTA- Què fas?  
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MANELIC- Ara ja estem iguals... a què esperes? 
LLUITA.  
ACTOR- Deixeu que us digui que en un principi l’autor tenia previst un 

altre final pel drama: (ho va deixar escrit en una carta destinada a 
Maria Guerrero, l’actriu que va estrenar Tierra Baja a Madrid el 30 
de novembre del 1896) “El Manelic al final del drama ofega la seva 
dona, dispara un tret al Sebastià; i fuig a les seves muntanyes amb 
Déu i la llibertat. – Angel Guimerà 17 de Febrer de 1895 – Pel que 
sembla a Maria Guerrero no li feia massa gràcia que la Marta 
morís.... 
El Manelic després de disparar un tret al Sebastià i ofegar amb les 
seves pròpies mans a la Marta, fuig a les muntanyes amb Déu i la 
llibertat. Àngel Guimerà, 17 de febrer de 1895. 
Aquest seria el final de la historia si no fos perquè a Maria Guerrero 
(l'actriu que va representar TIERRA BAJA a Madrid) no li va fer gens 
de gràcia que la Marta morís.  
 Què passa? 

MANELIC- Que us cridava l’amo 
ACTOR- Mort! 
MANELIC- Valtres a riure i tu Marta, vine! 
MARTA- Si, si anem.... (marxen) 
MANELIC- (Fora) He mort el llop! He mort el llop! 
ACTOR- Teló  
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