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Un salóa

casa dels Murray. Aspecte trist y sever. Tot revellit y
moda. La casa està situada en un dels barris ex-

passat de

trems de Londres Ab

tot, la

pessa es gran y conserva una
Al fondo, gran obertura,

certa apariencia de grandiositat,

en

la

que's veu una escala practicable, ab barana de fusta,

que va
dreta,

al primer pis, del quin s'ha de veure'l sostre. A la
primer terme y ben a la vista del públich, un moble

de xicaranda armari-secre/aire,

el

qual,

quan

s'obra, deixa

veure, en son interior, una caixa de ferro de caudals, ab
lletres pera obriria. A l'esquerra, primer
terme, una fiaestra. Al fondo, esquerra, y aprop de l'escala,
un'altra porta, que va al vestíbul o recibidor. A 1a dreta,

combinació de

en l'àngul del fondo, un piano. A la dreta y en segon terme, un'altra porta. En el fondo, més enllà de l'escala, una
finestra, ab cortines, que dona al carrer, y desde la
que's pot observar qui truca a la porta d'entrada de la casa;
perquè som a un entressol, quasi a peu plà del carrer. A la

ampla

esquerra, segon terme, una xemeoeya, ab un gran quadro
al demunt. En el pany de paret del fondo, esquerra, un moble, demunt del qual hi haurà un quinqué,
ab pantalla vermella, de punles. Taula gran, al raitj de la
escena, ab un servey de thè complert, y tot lo convenient

de tapicería

pera escriure. Alfombra, sillons, cadires, tot ben distribuït.
Del sostre, penja un aparell d'il-luminació. Es cap al tart.
Els llums y la xemeneya son encesos.

ESCENA PRIMERA
MADGE, ORLEBAR

y BENJAMÍ. La primera es una dóna
morena, d'uns trenta anys, d'aspecte agradós, mirada dol
sa. Vesteix ab elegància. El segon, entra portant una safata
damunt de la que hi ha un diari plegat. Es un majordom

d'aspecte irreprotxable.

Benja.

Ho

trovarà a

damunt de

Madg.
Benja.

la

la

tercera plana, senyora;

al

cap-

segona columna.

Gràcies.
Madge

aga/a'i diari. La senyoraja'm dispenperò la cambrera m'ha dit que voldria
parlar ab vostè.

Mentres

sarà,

Madg.

Qtie

ha desplegat

el

a uegir. Díguili

Benja.

Molt

Madg.

Pausa. Seme alsar

un

siUò 'sposa

ser.

bé, senyora.
els ulls del diari.

Teresa o

parlar, la

Benja.

diari y després d'asseures en

que ara no podrà

la

Quí

es la

que'm VOl

Berta?

La Teresa, senyora.
La Teresa!...

Madg.

Afectant sorpresa.

Benja.

Si,

Madg.

Que ho

Benja.

Madg.

No... senyor?».
Donchs, vegi de saberho. Pregiíntili de part

Bènja,

va que's lo que vol. jo no l'haig de veure
que sàpiga lo que ha de dirme.
Tal com vostè diu, se farà, senyora.

senyora.
sab, vostè,

de

lo que's tracta?

mefins

Se 'n va, tancant cuidadosament la porta det vestíbul

darrera d'eU.

atenció

el

diari.

Madge un cop

S' acosta al

sola,

examina ab

quinqué encès pera

poguer llegir ab més facilitat. Benjamí toma a entrar a poch a poch, sense qu'eUa se'n adongui.
Queda un moment aturat, observant a Madge, que
llegeix. De cop aquesta rebat el diari per terra ab

una revolada y s'

alsa tota irada. Eecull

el diari, el

plega y 'I deixa damunt del piano, anant cap al armari que conté la caixa de ferro. Obra 'I portell de
fusta y contempla ab gran interès les pesses rodones
de metall en les que hi ha ciseUades les combinacions
de

lletres.

Després tanca'l portell ab violència. S'

adona de Benjamí % 's calma inmediatament. Aquest
fa veure que

Benja.

No puch

Insisteix en

acaba d'entrar al

saló, dissimulant.

en ralió a la Teresa, senyora.
que ha de parlar ab vostè.

fer entrar

Madg.

Donchs haurà d'esperar

demà. Avuy

a

es im-

possible.

Es lo que jo li he dit, però ella m'ha respost
que demà ja no hi serà en aquesta casa.
Madg. Abextranyesa. Còm s'entén? Què vol dirab això?...
Benja. La senyora ja'm dispensarà, però si li haig de
ser franch, d'un quan temps ensà, jo no sé que
Benja.

li

Madg.

trovo d'extrany a

la Teresa...

Prou

comentaris!... Díguili que pot venir quan
vulgui. Benjamí saluda y va pera sortir. Cridantlo. Ah !. ..
Ells' atura Escolti: què li ha fet supoportantme aquest diari, que jo tindria interès en enterarme del casament de que 's parla
en la tercera plana?... Eh?. Contestim.
aò deferència. Com que havia sentit a la senyora
parlar, ab el senyor, de les persones que figuren
com a nuvis en aquesta relació de casament, he
cregut que la seva lectura podia interesar a la
senyora. Rès més
Sab, Benjami, que vostè es molt inteligent? Es
una qualitat que jo estimo molt en els meus servidors
Però, tingui ben present que si es una
qualitat remarcable en un majordom una mica
d'inteligencia, també podria ser un defecte'l tenirne una mica massa.
Ho tindré ben present, senyora.
Digui a la Teresa que vingui.
Molt bé diu, senyora, se'nvà.

Benjamíl...

,

sar,

.

Benja.

Madg.

..

Benja.

Madg.
Benja.

ESCENA

II

MADGE

y ORLEBAR. Madge queda un xich pensativa. Després torna a agafar el diari y torna a llegir. Se sent la porta
exterior de la casa que 's tanca ab violència. Madge alsa'l
cap y es dirigeix vivament cap a la porta del vestíbul. Entra per ella Orlebar. Es un home sapat, d'aspecte dur y resolut. Va vestit ab elegància, y fora fins atractiu si sa mirada no fós tan dura y malèvola, encare més que la de sa
esposa.

Madg.

vivament.

Y

bé?...

Has

trovat l'home que'ns fà

íalta?

OrLEB.

No. Va

al

tres vols als

casa.

No

armari. Obra nirviosament

poms de

les

lletres

tenim més remey que

nyà perquè ho

el portell.

y diu inquiet.

espanyil...

Dona

dos o

Era fora de

fer venir

un ma-

Vivament. Nó!... nól... Això may! De cap de les
maneres! Fora una imprudència!
Orleb. Donchs s'ha dependre una resolució. Qui es
capàs d'endevinar aquestes combinacions y
enginys del diable! Y que no hi ha temps a perdre!... Els moments son preciosos! Hi ha grans

Madg.

novetats!
? Ens poden perjudicar?
Orléb. En gran manera. Son inquietadores a més no

Madg.

Son d'importància

Has de saber qu'els alts personatjes
que tant gran interès tenen en esgarriar el nostre assumpto, han anat a trovar y acaben de
posar en joch contra nosaltres a Sherlock Holpoguer!...

mes.
aò sobresalt. Sherlock Holmes?... El detective aficionat, de' qui la Europa en pes celebra la
grandiosa perspicàcia?... El que acaba de descubrir els lladres de la Mala de les Índies?... Y
'1 que ha
endevinat que, l'únich culpable en 1'
assumpto dels diamants de Lady Melrose, era
ella mateixa, que'ls havia malvenut, pera pagar
deutes de joch d'un séu amant?...
Orleb. Y donchs, quin Holmes vols que sigui? No n'hi

Madg.

ha més que un de Sherlock Holmes en

la terra!...

Madg. Còm ho has

sapigut tu, tot això?...
Orleb. Per confidències de gent interessada en espiar
tot lo que fa, o deixa de fer, Sherlock Holmes...
Cada vegada que s'encarrega d'un assumpto
nou, ho saben desseguida.
Madg. Bé... però .. quin mal ens pot fer a nosaltres en

Orléb.

Madg.

Sherlock Holmes?...
No ho sé... però estich segur de que tenim despertada contra nosaltres la vigilància d'un enemich terrible!... Per més detective aficionat que
sigui, hi veu més clar y molt més a fons que
tota la policia de Londres plegada. Y la prova
de lo que't dich la tens en que, quan en algun
punt del mon civilisat hi ha un misteri* impenetrable, un problema que sembla no tenir solució, o un cas estrany d'explicació dificil, es
a n' ell sol a qui 's va a demanar concell y ajuda.
Y, un cop ell s'ha encarregat de la direcció del
assuniDto, no triga pas gayre a deixar sentir la
seva influencia.
Aleshores, no cal perdre temps en converses
inútils. Si no has pogut trovar an en Bribb,
convé buscarne un altre, tant viu y tant espavilat

com

ell,

que'ns tregui d'aquesta situació insos-

tenible.

Orleb. Encara pot venir en Bribb. L'hi deixat quatre
lletres en el séu pubUchaus habitual y he disparat, en son seguiment, alguns companys. Ah un
wdoZ de mai Aumor. Quina mala sortl... Pensar que
fa divuyt mesos que tenim a casa a n' aquestes
dugués dones; que les tractem, a cor que vols
cor que desitjes; que les mimem y les amoixem,
ab tot carinyo, y quant arrivèm al moment preciós, al punt,

per nosaltres tant desitjat, aquesta

malehida mossa tira per terra tols els nostres
plans, obrant d'una manera tant inesperada!...
Contemplant la escala. Qui sab!... Potser si hí pujés a
veurela?... Parlant un xiquet ab ella... potser V
arrivaría a convèncer.
Madg. Veshi .. probaho. Però recordat que ab violències no'n treuràs rès.
Orleb. Bé, ja probaré si tractantla ab dolcesa... per
més que això de la dolcesa no s'hi avé pas ab
el méu temperament. Entra Teresa per la poria del vestíbul.

Madg.

Ah!... Es vostè, Teresa!... Esperis una mica,
parlar vostè y jo. Anant cap ai jons. Sobre-

hem de

tot, James, serenitat y sang freda!... Rès que pugui deixar marques!... Això'ns podria compro-

mètrer de mala manera!...

Orléb.

No

tinguis por. Estigues tranquila

!

sen

raescaía

amunt.

ESCENA
MADGE, TERESA,
Tir.

Madg.

Tèr.

Madg.
TüR.

Madg.

després

III

la

senyora

BRENT

En Benjamí, el majordom, m'ha dit que la
senyora volia parlarn\e.
No, vostè es qui sembla que desitja parlar ab
mi... Es veritat lo que m'han dit: que se'n vol
anar?
senyora.
per quin motiu, si's pot sapiguer?
Tinch moltes ganes de tornarmen a Paris.
Aquesta terra y aquest clima no'm proven. Li
seré franca: m'anyoro!...
Si qu'es estrany tot això!.. Y fins ara no se'n
Si,

Y

Ter.

Madg.

ha adonat? Fa més de dos anys qu'es a casa y
no s'havia queixat may !...
Potser te rahò, senyora, pero'ls temps cambíen.
Avuy no es com ara fa dos anys!... Y després
de tot, si li haig de dir la veritat, d'un quant
temps ensà, succeíeixen unes coses a n' aquesta
casa' que no m'agraden gens ni mica, velíaqui.
Vivament.

Ahl..

Parli clar.

Ter.

Prego

refereix,

Teresa?

senyora que no m' obligui a dir
Me refereixo a lo que's
trama en aquesta casa!.. Ala manera com '^1
senyor tracta ala senyoreta que viu a dalt!...
Tot això'm repugna, m'exasperal... No, no, no!
la li he dit, m'estimo més anarmen.
Vostè no sab lo que's diu, Teresa! La senyoreta de qui parla està malalta. Pateix una malaltia
nirviosa El cap se n'hi vàdevegades. Creguim
que aquesta malaltia ens té seriament preocupats... y tot lo que fèm es pera procurar sa curació, desvivintnos pera que no li falti rès, creguim.
En aquest moment se sent un gemech prollongaf,
tot lo

Madg.

A que's

sí?..

Espliquis.

a

la

que jo penso!

banda de la escala.
Madge y Teresa deixen de parlar, quedant inmovils
per un moment. Baixant ràpidament la escala, entra en escena la senyora Brent, una dóna d'edat,
venint del pis de dalt per la

d' aire distingit, de cabells blanchs,

vestida d'estar

per casa y presa d' un gran sobresalt.

Brent.

Madg

Tremolant, ¥í\\2í

Còm

meva!..

meva

es

que l'han de

maltractar aixis a

la

A

violència y entre dents

la senyora Brent, ab

a fer, vostè, aquí? Eh?..

prohibit

el sortir

de

la

filla?

Què hi ve
Que no sab que ho te

seva cambra? La

vella se-

nyora Brent fà un gest de terror, davant de la cara terrible de
Madge. Apa!.. Vingui! .. Segueiximl..
L- agafa pel
bras y I' empeny cap al fondo. Torna a sentirse 'I gemech a dalt.

Ter,

Madg.

Li dich que'm segueixi!
Senyora...
Cambiant de

to

..

y parlant a la vella quasi ab afecte.

No

tin-

gui por, dóna!... Això es que la seva filla avuy
dèu passar un mal dia... Te'l cap moll fluix eriçaré, pero'm sembla que no trigarà pas gaire
temps a restablirse. Imperiosament a la Teresa. Teresa!... Demà al matí acabarem de parlar vostè y
jo!... A la senyora Brent. Vingui ab mi, apa. dóna,
íassim el favor!... En veu baixa amenassantla. Ho sent
lo que li dich?

-

-
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L'agafa ab

lafà pujar ab eüa

viol•'ncia pel bràs,

escala amunt,

La

En

ia contríslada.

Teresa
el

les

segueix ab la vista, to-

moment en que Madgeyla

senyora Brent desapareixen per dalt de
entra Benjamí, va cap a Teresa,

miren un moment sente dirse

ESCENA
benjamí

Bbnja.

Y

escala,

Pausa.

IV^

TERESA

y

hi ha de nou, Teresa? Ja s'han
senyora? Aixís, no'ns deixa, eh?
Al contrari, Benjamí. Ara més que may, estich
decidida a anarmen Que no l'ha sentida cridar a n' aquesta desgraciada? Però, què me li

donchs? Què

entès ab

Ter.

rès.

l'

yVuny V altra '»

la

!

fan?

Benja. Potser es que avuy se trova pitjor.
Son ells els que na la deixen estar bona a forTer*
sa de mals tractes! No! no! No vull estarmhi
més aquí. Això'm trenca'l cor! fa trovaré un
altra casa.

Benja. Potser jo'n sabria una de molt bona pera vostè,
Teresa.

Ter.
Benja.

a mitja veu. De veres? Y ahont?
^6 mw/en. Tingui, aquí tela direcció.

Eíctíu

a^srw-

nesparaules en una targeta.

Ter.

Però, es una casa seria, de gent

com

cal?

De

tota confiansa^

Benja.

Estigui tranquila. De tota confiansa! lí dona ta
Pero, sobretot, amàguisela bé aquesta
targeta. No l'ensenyi a ningú.
targeta.

Senyor Sherlock Holmcs

Ter.

Liegintmentres Benjamí vigila.

Benja.

baix!.. Podrien sentirnos!... Vagi
a n' aquesta casa, desde demà'l matí, sens falta.
jo li prometo que no se'n arrepentirà. sòna'i timPst!...

Més

bre elèctrieh de la porta del carrer-

Ter.
Benja.

Truquen
Sí...

a la porta del carrer.
Entesos, eh? Vaig a obrir.
Teresa se'n va per

una porta

d'en Bribb.

Benjamí
acompanyat

interior.

surt per la del vestíbul y al poch entra

!

-
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ESCENA V
benjamí

y BRIBB. En Bribb es un jove elegant, simpàtich,
Du uu sach de viatge petit a la ma.

bellugadís, quasi ballarí.

Bribb.

Benja.
Bribb.

No perdi pas temps en salamalechs, senyor majordom, y digui als senyors que ja soch aquí
Es al senyor o a la senyora Murray, a qui vostè
demana?
Ta comensèm ab cerimònies? Qualsevol diria,
al contemplarho, que jo no soch un amich de
casa! Be, vaja, ja que s'hi empenya. Ah impa.
Anuncíhí als seus amos, que acaba de
arrivar el senyor John Alfred-Napoleó Bribb.

la

ciència.

Posa

el

sach de viatge damut de la taula.

Benja. Descuidi'l senyor. Vaig a anunciarlo inmediatament.
Sen va per l'escala; Bribb se treu el barret y 'Is
guants, que posa damunt del sach. Escampa una
mirada investigadora a son entorn y adonantsen
del armari, hi va de dret, obra'l portell y examina
ab gran atenció la caixa de ferro.

Bribb.

Me

sembla que aquest dèu ser l'obgecte de

que's tracta.
yfà rodar els poms de lletres. S'aixeca,
abrich y 'Ifrach y queda en mànigues de

S'agenolla
se treu

I'

camisa. Va a la taula, obra 'I sach y furgant treu
unes genolUre» de goma y cuiro, que, tot ballant, se
coloca.

ESCENA
BRIBB,

MADGE

y

ORLEBAR.

VI

Aquets dos entren, venint de

r escala.

Madg.

Per

fi,

es vostè

Bribb?

Orleb. Ab quina impaciència
but la tarjeta meva?
Bribb.

t'

esperàvem I... Has

re-

el sach. Naturalment, home !... que no'm
veus que ja soch aquí? Signant V armari abelcap. M'
has enviat a buscar per mor d'aquesta baluer-

Furgant en

na, oy?...

Madg. Es

clar!

Y

l'engunia

no venia! Tant, que

qu'hem passat veyent que
ja

estàvem decidits

a enviar

-
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a buscar un desconegut. Aixís donchs no's pot

perdre temps!...
BrIBB.

'^O^n parlem mésl Es inútil
En Br^bb se disposa a 1*
atach! Deixeulo fer a n'en Bribb! Ta sab ahont
te la ma dreta !. En Bribb se cuida de tot I... Y
entre parèntesis— estan segurs de que val la penatot això?

Donantse importància.

En Bribb

ia arrivat!...

Orleb. ío te'n responchl...
Donchs, apa, noyi... Amunt y crits! va capai'armari, portant varies eynes a la mà que haurà tret del sach. Ex-

Bribb.

ten aterra

Madg..
Orleb.
Bribb.

un drap hlanch Escolta, Orlebar

1

Pstl...

No m'anomenis

aixís

Tingues compte Aqui

1...

I

'm dich Murray.
Dispensem, noyl Es una vella costum d'aquells
temps venturosos, en que feyem l'aprenentatge
plegats.

Orleb.
Bribb.

temps d'això.
Qui'ns ho havia de dir aleshores, quan
travallavem en la línea de vapors que anaven
de Liverpool a New-York, que un dia arrivaJa fa

Y

tali...

riem a ser grans senyors.

Orleb.

Madg.

No me'n parlis d' això
Lo que'ns convé ara, Bribb,
I

aviat millor aquesta caixa

quan més

es obrir

de

ferro.

No podem

perdre temps.
Estigui tranquilal Aviat estarem
Aquesta vella carcassa no podrà pas
resistir per gayre temps els instruments per
feccionats y l'habilitat y destressa reconegudes
d'en fohn Alfred-Napoleó Bribb! Ahont redimoni l'haveu anat a buscar un modelo com
aquest? Juraria que va néixer avans qu'el meu
avi, y això que jo no l' he conegut may a n'aquest
respectable jayo, molt senyor meul... Alflcaruna
eyna al pany. diu: Se pot travallar Lcnse por y ab
tota comoditat, oy? No hi ha ningú que'ns vigili, eh?
Orleb. Estigues tranquil. No hi ha ningú.

Bribb.

Trian

les

llestos

eynes.

1

Ell y

Madge miren ab

ansietat a Bribb,

que s'ha

agenollat davant del armari y travalla de valent,
provant y fent jugar tota mena d' eynes per afer un

gros forat en

Bribb.

el ferro

y fer saltar

dit

pany.

ho sabia, ja, que viuna pila de vegades
a mi mateix: «Hi has d'anar un dia

Tot travaiiant y cambiant de tó. T»
vies en aquest barri, noy, y

m'havia

el

—

i6

—

a donar un copet a l'esquena de l'Orlebar...
Ay!.. Dispensem, noyl Vull dir d'en Murray!...
Però un te tant que fer a Londres, sobretot en
aquets tentips, qu'es quan la ciutat fa'l ple...
S' alsa

y va a buscar un fllabarqui y ab

el ferro.

ell comensa a foradar
Aixís, donchs, hi ha panís per aqui dins,

oy? y panís d'importància, segons sembla?
Orleb. No hi toques pas.
Bribb
Ah! no? Donchs què hi ha?
Madg. No més que un pleoh de papers
Bribb. Ah! Ja hi soci. Obligacions, accions, títuls,

va-

lors?...

No ho son de valors, però'n tenen molt, y'ns
han de produhir una fortuna
Bribb. Un moment... Ja que's tracta d' un negoci, jo hi
deuré tenir la meva part, oy?
Madg. Es clar que si, Bribb, y donchs?... La pena que
un se dona bé val un bon premi.
Bribb. En bon' hora! Jo'ls hi prometo que li faré badar la boca a n' aquest tossut y li faré escupir lo
que guarda al pap Ja veuran, jal Però, mentres
travallo, possintme al corrent de lo que's tracta.
Orleb. Què'n treuràs de sapiguerho?
Bribb. Noy, si haig de ser asociat en aquest negoci,
tinch dret a sapiguer de quin peu se dol la criaMadg.

I

tura.

Madg.

Perquè no li has de dir?
Pensa que si la cosa 's complica, jo sempre guardo una poma per la sed. y 'n se un niu. Mira que
'n Bribb, aquí hont el veus, e^ un bon guia y pot
donarte més d'un bon concelU
Orleb. Bé, vaja, no hi tinch cap inconvenient. Però, ab
la condició de que m'abstindré de dirte'ls noms
de les persones que intervenen en la combinaBribb.

ció.

Bribb.

Els

noms

ray!...

Vès que se m'endona

a

mi dels

noms!

Orleb

Acostantse a Bribb y ab misten, Tu sabs que aq'iestos
darrers anys, la Madge y jo, hem travallat en el
Continent, a Fransa, a Alemania, a Itàlia...

Bribb.

Si.

Orleb. Va

ho he

sentit a dir.

Ostende que's va presentar l'ocasió...
Vàrem fer coneixensa ab una noya... una senyoreta molt maca, de la millor societat, però, desgraciadament contristada per disgustos de familia. La seva germana feya poch temps que
havia mort, y la seva mare després del cop
ser a

fatal,

Bkibb.

Orleb.

-
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havia caigut Seriaüient malalta.

Y

vosaltres vos vàreu compadir d'ella?... En
això s'hi veu el téu bon cor!... Ab ironia.
La Madge, que havia guanyat la seva confiansa,

no va

trigar pas gaire a enterarse

de que

la ger-

mana en qüestió...
Bribb. La morta?
Orleb. Precisament. Donchs que

Bribb.

la morta havia tingut una intriga amorosa ab... Pausa. VacHa, però
continua. Ab un gran senyor extranger. Però, ab
allò que se'n diu un gran senyor, en la més alta
acepció de la paraula.
Un home de la més alta posició social? Un nú-

ro hu?

Madg.

Formant

Insistint.

principalíssima,

part,

familia colocada en

el

més

d'una

alt nivell social.

Bribb.

Un emperador?

Orleb.

vacUant. Tant com un emperador, no. Però es ua
home, qual situació no té pas avuy rival en
tota Europa.

Bribb

aò una

ganyota.

tranger!.

.

Humí.

.

M'estimo més que 's
en semblants casos.

gent.
tes,

Orleb.

Bribb

Un princep exaquesta mena de
tracti de compatrio-

Vajal..

No m'agraden
.

Abunsonris Què hi faràs?... To no tinch tants escrúpols com tú, m'entens?
Es clar que sí.. Els negocis son lo que son...
No's poden triar. Apa, digues, que va succehir

entre

noya morta y el séu gran promès.
que s'hi casaria.

la

Orleb.

Ell l'hi havia jurat

Bribb.

Y com

es molt natural, va faltar a sa paraula?

Orleb.

No

va

sols

faltar a sa paraula, sinó

que va aban-

donaria.

aò un sospir còmich. Ta sé lo qu'es això! Ayl... Y la
desesperació's .'a ensenyorir de la infortunada!
com diuhen en les noveles de folleti.
Orleb. D'aytal manera, que'n va morir.
Bribb. Però, en tot això, jo no hi veig pas apuntar el
nostre negoci.
Orleb. Esperat, home... El promès infidel, en els hermosos temps de sa passió, havia escrit, com es
natural, a sa estimada; l'hi^havía fetregalos y enviat fotografies seves, ab dedicatòries ardentes

Bribb.

Bribb.

Orleb.

Si... si... es clar... lo de sempre!... Que'n som de
bèsties els homes!...
Douchs, les fotografies y la correspondència

formen un conjunt de documents de gran
El detective Sherlock Holmes.

2.

in.

-
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documents que han quedat en mans de
germana de la morta, que viu ab nosaltres y
sota la nostra vigilància... Y ara?... Ho comenterés,

la

ses a entendre?...

Bribb.

Xiulant.

home,

Ah!...

aixís,

entesos!.

si,

la

Y

.

que viu aquí dalt?.. Si
que'n pensa fer ella d'

aquestos documents?

Orlep

Vol

servirsen,

com arma

poderosa, pera com-

proniètrel.

Bribb.

Mireu,

la

que això

Es clar, com que sab
ne vol treure!.. Fa bé, la

gata moixal..
val diners,

xicota!...

ÜRLEB,

No

Bribb.

Això

Ella busca un' altre cosa: Vol venjarse.
si que ho trovo mesquí. La vostra com-

binació es més pràctica.

Orleb.

Aixís, l'has

endevinada.

Y

donclis? Aquesta colecciò d' autògrafs, en
mans de gent espavilada, es una mina d'or!...
Orleb. Ja ho pots ben dir!... Un personatje de la posició del que ha escrit aquestes cartes, no pot
pàs pensar en casarse, sense haversen apoderat
pera cremaries y evitar tot compromís... El jove
ho sab això, y, lo qu'es més interessant encara,
la seva família n'està igualment persuadida.

Bribb.

Es rica la familia,
Orleb. Més que rica.

Bribb.
Bribb.

Obrint uns grans

eh?...

Més que

ulls.

rica,

dius?... Ales-

hores, es lo que jo no gosava suposar, ., Veyam,
tòra embuts!.. Me sembla que a un confrare
tant antich com jo, be l'hi pots obrir el cor de

Madg.

bat a bati... Què son aquesta gent?..,
Ah!... ah!... mestre Bribb!.. Sembla que la
batxillería comensa a picarvos de valent?
.

Orlebar

Bribb.

Orleb.
Bribb.

s'

acosta a Bribb y a cau d' orella

li

imir.

mura un nom.
Xiulant ab adonració. Borrann^ol... Si que't tractes
ab gent Uuhida!... Però perquè opereu de tant
lluny? Perquè no tracteu directament ab els
interessats^
Aixís anem inés segurs.
Be, si, ja ho veig! Allà baix, no més ab un gesto d'ells, ja vos engarjolarien. Mentres que aquí,
en la lliure Anglaterra, tot ciutadà es invíolablek Visca la pairial... Però, escoltem; la noya
aquesta, la germana de la promesa morta... com
va ser que volgués venirsen ab vosaltres, a Londres?
.

!

-
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Orleb. Va

Madg.

ser cosa de la Madge.
Vaig guanyar, a poch a poch sa simpatia. Vai^
sapiguer polsar, ab tanta destresa, la corda sensible del consol, que la noya se'm va entregar
per complert. L'hi vaig fer compendre lo convenient que fora, per la decandida salut desa
mare, un cambi de clima
y com que vaig
.

nostre casa a la seva disposició, va
aceptarho agraidissima. En James, mentrestant,
va venir a llogar aquesta casa; la va amoblar,
y quant al cap de vuyt dies, vaig arrivar ab la
noya y sa mare, tot estava a punt de solfa; fins
haviem pensat en aquest moble, que vàrem
comprar expresament pera que ella hi pogués
tancar les cartes, ies fotografies y les joyes.
Orleb. Y tot va anar com una seda, fins al mes passat,
en que vàrem rebre la visita de dos procuradors,
molt correctes, els quals, sense fer cap proposició directe, venien a explorar el terreno, lo
que volia dir que la pera ja era ben madura. La
familia — varen dir
desitjaria tornar en possesió
de les famoses cartes. To no 'Is vaig respondre
ni si ni no; quan tot de sobte, les negociacions
van deturarse. Eclipse total dels dos emisaris.
Aleshores, va semblarme que havia arrivat 1'
líora de comensar a ensenyar les dents... Però,
quan vaig volguer obrir la caixa de ferro, pera
repassar la correspondti.cia, a íí y efecte de
documentarme més a fondo sobre la qüestió,
'm trovo ab que les lletres de la combinació
pera obrir la caixa, havien sigut cambiades, d'
amagat nostre. El cop venia de la mateixa
noya!., Y cap amenassa ha lograt arrencarli
la paraula nova, ab que havia estat sustituida la
posarli

la

—

vella

Bribb.

De manera

qu'el pot de la confitura es aqui

dins?

Orleb

Y'ns

Bribb.

home! Aquest pany no resistirà pas
gayre als meus aiachs y experiència. Conttnua
triivaiiantdeferm. Lo que'm dona mala espina y no

es impossible

entench, es

!...

el perquè'ls dos procuradors varen
d'un modo tant sech tota relació ab tú.
Aquest mitj dia ho he sapigut el perquè... Mirada
interrogadora d'en Bríbb. Es qu'ells ja nO la porten
la direcció del assumpto, que ha estat confiada
desde fa poch temps, a Sherlock Holmes.

tallar

Orleb

apoderarnosen

Paciència,

—
Bribb.

Ab

sobresalt,

com

si
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—

V hagués picat un escorsó, fa un bot y para
dius ara?... Sherlock Hol-

detravaiiar. Eh?...

Què

mesl
Grleb. Tal com t'ho dich. Però, què't passa?
Bribb. Depressa... una ploma! .. Tinta!... Un llapis!...
Tens un llapis? Saltant com un boig.
Madg. Ab estupefacció. Però, què l'hi agaía, Bribb?
Bribb. Adonantsedeiatauia. Ah! Aqui hi ha lo que necessito!... No's poi perdre ni un moment! Desseguida continuaré'l méu travall, però avans, es
urgent que telegrafihi Escriu ràpidament. Hi ha un
despatx telegràfich per aqui aprop?
Madg. Si, a dos passos, a la cantonada de Glover
Street.

Bribb.

Donant a Orlebar el paper escrit. Carregat les cames a
coll, noy!... Orlebar llegeix el telegrama Aquest telegrama es per en Bassick, el secretari y'l confident del professor Moriarty.

Que

iio'l

coneixes

an en Moriarty?

Orleb. N'he
Bribb.

sentit a parlar.

En

Moriarty, noy, això entre nosaltres ja's pot
dir, es com si diguéssim el rey del crim. Fauna
pila de teínps qu'en Moriarty sent en tots els
seus assumptos y al davant d'ell, un adversari
misteriós, invisible, desconegut, que tira per terra tots els seus plans. Aquest enemich subterrani, de qui tan sols acaba de descobrir el
nom, es Sherlock Holmes. Ja pots compendre,
ab lo que't dich, si en Moriarty s'interesarà pel

negoci nostre, donchs li proporcionarà l'ocasió
de lluytar ab en Holmes, cara a cara. Entre en
Moriarty y Sherlock Holmes, hi ha una partida
de desafio k mort, el guant està llensat per les
dugués bandes, y si pogués trovar un corredor
ben aixerit, que m' acceptés una juguesca, jo't
juro que'm jugaria'l cap a favor d'en Moriarty

Orleb. Què
Bribb.

has escrit a n'en Bassick?
que l'haig de veure de precís demà al
matí, per un assumpto de gran importància...
li

No més

Te... llegeix...

Però cuyta, no

t'entretinguis...

Ab

en Sherlock Holmes contra nosaltres, s'ha
d'esperar tot.
Madg. Vèsten, cuyta, James!...
Orleb. Vigileu, bé, mentres jo soch fora.
Se'n va per la porta del vestíbul. Se sent la porta
com se tanca darrera d'ell. Bribb torna a

del carrer

!
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travallar ab

gran dalera. Madge ha agafat un

bre y prova de llegir.

Però

al

lli-

cap de poch temps

alsa'ls ulls.

Orleb.

Aixís, donchs, es

un home

extri<

ordinari aquest

profesor Moriarty?

Bribb.

Madg
Bribb.

Es un home imposant, espatarrant, abracadabrant! No's trama pas cap assumpto que valgui la pena, ja sigui robo, assesinat, desaparició
o seguestre de persona, chantage o mort violenta, a París, a Londres, a BerHn. a New-York, a
Viena o a Chicago, que no sigui concebut, combinat y dirigit per en Moriarty
Però, còm s'ho fà per'eitar present en totes
aquestes ciutats, a la vegada?
Ell?.,. No's mou may del séu silló!... Es, desde
'1 séu laboratori, fredament, metodicament, matemàticament, que ho manega tot. En totes
les cinch parts del mon hi té gent de la més

desanimada qu'està a les seves ordres. Els té
puny y'ls fà maniobrar, no més que mo-

tots al

vent els dits, com si fossin les pesses del joch
d'escachs!. Y lo mes salat, es que la policia,
fins quant el pressent en un assumpto, no gosa
.

a íerli rèsl...

Madg.
Bribb.

Y

perquè?
Segurament, perquè sab

lo

que

s'hi

pesca mo-

Moriarty, .. Tots els detectives
que han volgut atacarlo decididament, s'han
trovat— quan s'han trovat — assesinats en un carreró esgarriat del barri de Westminster, o surant per les ones negroses del Tàmesis, ab una
lestant a n'en

punyalada al corl... Quan ell ha amenassat a un
home, aquest no trova terra prou llunyana, casa
prou misteriosa, ni cau prou fondo pera amagarse

Madg
Bribb.

Madg.

Que'l coneix, vostè?.
l'he vist may.. ni jo ni ningú, perquè ell
no's mostra may. Fins els mateixos que travaUen a les seves ordres, no's poden alabar d'haberli vist may brillar la punta del nas. En Bassick es l'únich que'l veu y es el que li serveix
d'intermediari. Lo que si se sab del cert, es que
no plany pas els diners. Els llensa a grapats pera
lograr lo qu'ell vol. Y quan està content d'algú,
dels que'l serveixen, es generós com un Nabab!
Vol dir que un home aixís, nó'l trovarà de poca
importància'l nostre assumpto?
.

No

—
Bkibjí.

No, dóna

..

I
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No veu que

permet

li

^rà

combatre

obertaraent a n'en bherlock Holmes?... Què
busca en Moriarty, sinó un medi que'l coloqui
en la mateixa via qu'en Holmes, y en direcció
contraria? No més que baix aquest punt de vista
de Uuytar ab el seu rival, ja te gran importància, per ell, el nostre assumpte!...
Per fi ha logratfer un Jorat gròf en el ferro, en
quin forat hi va ficant eynes. Però regent qu'el forat

e.<í

comensa afer un

insuficient ne

altre.

Entra

I'

Orlebar totfadigat per la porta del vestíbul.

Orleb.

Y

Bribb.

Tot marxa

Y

bé?

posat

Orleb.

aquest pany?...
bé. fa

comenso

a

veurehi clar.

Has

telegrama?...
D'aqui mitj'hora.'l tindran.
el

ifadge y Orlebar s' agrupan a vora d' en Bribb,
mirantlo ab ansietat com travalla. Bribb fica noves
eynes en els forats que ha obert. Se sent a dins remor
de baldes y forrellat que cauhen y's trenquen. L'exitació dels tres per sonatjes arriva al paroxisme, fins
al

moment en que

se sent cedir el pariy principal,

Bribb. aleshores, estira cap a n'ell

el portell d€ ferro.
caixa de cnudals reUa oberta. Tots tres s'hi aboquen, ab els ulls fora del cap, Madge y Orlebar reculen, ab una exclamació de sorpresa y d'ira. Bribb
contempla ab gran atenció Vinterior de la caixa qu'

La

es buit

Madg

Buit!...

y

se'ls

mira ab extranyesa.

Bribb

Els papers n'^ hi son pas!.

Orleb.

Ella'ls

ha

Bribb.

Qui?...

De

.

tret!...

qui parles?.

.

Orleb. Home!... D'aquest redimoni de noya

!...

Tots tres furguen per l'interior del moble.

Madg.

No

hi

ha dubte possible.,

els

ha

tret ella

ma-

teixa.

Bribb.

Qui sab si se'n ha
compte propi...

Madg.

Còm

vol dir?,..

Bribb.

Vull

dir,

servit ja, posantlos a

preu per

que potser els vol enviar ella mateixa,
que's te de casar ab l'ex-promès de sa germana...
Madg. No pot ser. Si no surt de casa.
Orleb Ni medis te d'escriure La nostra vigilància na
pot ésser més estreta !...
Madg Què farem ara ?
Orleb. No hi ha més que un medi. Vaig a feria baixar
desseguida, y que ella mateixa'ns confessi la
a

1j

Bribb.

veritat. Se'n va ràpidament escala amunt.
ho farà?...

Madg.

No ho

Còm

sé pas. Però, d'una

manera o

d' un' altre

.

—
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se ]i ha de desfer
morta s'ha fet a

qu'hem

inútil tot lo

nus que aquesta mosca

el

la

llengua... Aixís resultaria

fet

de dos anys

Se sent

Bribb.

Diable!...

Gratantse'icap.

ensà!...

un crit ofegat de Alma. dintre.
Diable!.
Diable!... L'
.

assumpto va prenem una fesomia que no m'
agrada pas! Jo soch un minyó d'allò mes tranquil, molt estimat en tot el meu barri, y pagant
el lloguer ab tota puntualitat. No m'agrada a
mi tot això! L'hi haig d' ésser franch!
..

Madg.

No

Abdespreci.

s'espanti,

home! No

s'espanti! Si

passa alguna cosa, nosaltres serem
sables;

Oh!

Bribb.

..

ho

bé.

ben entès?...
Això es bò pera
si.

respon-

els

te
.

.

dir!.

.

Se senten els passos de Orlebar y sa veu irada
Baixa V escala,' quasi arrossegant y donant empentes
a Miss Alina Brent, çü es una noya d'uns vintidós
anys, finissima, hermosa y molt interessant.

ESCENA
BRIBB, MADGE,

VII

ORLEBAR

y AI.INA

BRENT

Orleb. Ja en escena. Ja veurèm

si està, o no, decidida a
obeirnos. Ab una revolada Alina se separa d'ell y resta
inmòvil un zich apartada, sens dir rès,però mirantsels fixament,
ab tota dignitat. AMadge. Dígall tU, lo que VOlèm d'

ella.

Alina.

lo

Madg.

ts inútil No's molestin Be ho
que vostès volen de mi.

Fredament,

sé

prou

un somi is y ab veu melosa y cautelosa.
Alina, ja sab que jo la estimo! ..
Tingui coníïansa en mi!... Ara no's tracta de
claus, ni panys, ni de combinacions de lletres.
Acostantse a la noya, ab

Vinguim

aqui,

Seny alantl' armari.

n'ha

fet,

Volem saber

senzillament, quC

que

vostè, dels papers

dins. Alina mira a Madge ab calma y no
acosta apretant

les

hi

havia allà

contesta.

dents y perdent la pacicncia.

Madge

Que nO

s'hi

m

ha sentit? L'hi he preguntat ahont les té amagades les cartes que ha pres d'allà dins!
Alina. Ab calma. No l'hi diré pas.
Orleb. Ab violència, però sense alsar la veu. Y si que'ns ho dirà
No'ns ho ha de dir?... Aixís acabarem més
!

aviat!

Madg. Calma,

James!...

Orleb. Aquestes cartes deuhen

estar

en algun reco d'aquesta

amagades per aqui,

sala,

o qui sab ahont,

-
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però com que no poden haver sortit de casa, jo
sabré fer cantar ahont les ha entafurades.

li

MadG. Deixem

fer

ami,

MentreteUa parla. VOrlehar se passeija

amunt y avaU. Escoltim, Alina;me sembla que
ja ha arrivat l'hora de que's recordi que te un

febres

Alina.

Madg.

deute de carinyo y d'agrahiment ab nosaltres...
Pensi que, quan vàrem trovarla a Ostande, sense
diners, ni ningú que li fes costat, ens vàrem portar molt bé ab vostè.
Es clar, com que ja tenien el séu plan.
Les vàrem fer venir ab nosaltres a Anglaterra,
a vostè y a la seva mamà. Els hi vam donar hospitalitat en la nostra pròpia casa. Les hem mantingudes, vestides,

y'm sembla que

ba

no'ls

faltat rés.,.

Alina.

Si,

Madg

Filla

però

tot ho han fet ab l'intent de robarme!...
meva, no's pot robar més que alsrichs!...
y vostè no te ni una mitja corona, donchs aquell
paquet de cartes no val ni sis pénichsl...
Alina. Si no val rès, còm es que'l desitjen tant?...
Perquè'm persegueixen nit y dia, donchs?...
Perquè'm seguestren, eh ? perquè'm fan morir
de fam, ab l'intent de que, rendida, 'Is el entregui?... Tots els seus bons tractes pera la pobre
mamà y pera mi, no han sigut més qu'excusesl...
Lo que vostès volien era inspirar me confiansa,
a fi d'arrebassarme lo que ab tanta dalera desitjen...

Madg. Còm pot suposar en

un intent sem-

nosaltres

blant?

Alina.

Fóra hipocresies! .. Ta no'ls crech de rès Y ara
que ja sé qui son vostès, encara que no tinch
rès més que la roba que porto, encara que Fa
mamà no estigui bé, me'n vull anar d'aquesta
I

casa!

Orleb.

Pero, avants d'anarsen,
avants de pasar la porta d' aquest saló, me dirà
lo que n'ha fet d'aquelles cartes.
Abtravalls pera dominar se.

Alina, aò por, pero ab molta
ho sabrà pas.

Orleb.

Aga/antiapeibras.

Tinch

altres

calma.

No'n

Màtim,

si

vol

!...

Pero no

treuría pas rès matantlal...

medis pera lograr

lo

que jo

Subjecta brutatment a la noya per

les

vull.
munyeques,

les hi passa darrera de l'esquena y les hi torsaElla fa un crit de dolor. Madge s'hi acosta com
per ofegar els crits. Bribb. ho contempla, pero's
véu que la escena li repugna.

Bribb.

^

ifarfsre

Eyl... ey!...

Prou, ja

n' hi

ha prou La
1

!

.
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cosa's va tornant lletja
Ab vèu sorda a Alina. Digui ahont son les cartes y la
deixarem anarl...
Orleb Que no l.o veus que no vol parlar? Un'altra
volta donchs I... Lí torta més eU brassos.
Alina. Reprimint un crit de dolor. Ay 1... me fan mal!

Madg.

Madg. Ah >nt sont les
Orleb Confessihol...

cartes ?
Depressa!... Si

dono un

altra vol-

Madg. En veu baixa. Ves en compte, James !..
Orléb Deixem estar!... Furiós. ío vull el séu

secret y

ta, el

dolor

no pararé
d'AUna

la farà parlar.

fins

No

que

li

arrenqui. Torsamés

vol parlar encara?

Donchs,

elsbras$oi

tingui!...

El timbre elèctrich de la porta del carrer sona
ab gran forsa, bruscament

Bribb.

noy

Alerta

tres personatjes paren la orella. Alina
desmayada, insensible a lo que passa «

Pausa. Els
està mitj

son entorn,

Orleb. A Madge

ab veu ronca- Vés...

mira qui

per les

hi ha...

Quasi llensa a Alina damunt d'un silló a vora de
la xemeneya y's coloca al davant d'ella, com pera privar de que
la vegin. Madge corra a les vidrieres del fons de tot y apartant

vidrieres

!

ab gran precaució

les cortineles

observa'l carter Entra

Benjamí

per la porta de la dreta y va cap a la del vestíbul- Esperis un
moment, avants d obrir la porta, Benjamí

Btnj amí's detura sense cap sorpresa. Pausa. Espectació.

Madg.

Es im senyor

Desde'lfons.

alt,

prim, d'uns trenta

a trenta cinch anys; porta un abrich llarch, iin
barret tou. Va tot afeitat y està molt pàlit.
També porta bastó.

Bribb.

Com

si

li

escapés.

Sherlock Holmes!...

les eynes en el sach, que amaga
darrera del armari, del quin tanca'ls portells

Ràpidament, desa

Orleb.

Apaga'ls llums, Bribb!

Bribb.

Què'n

treurà? ... Què't penses que no ho ha vist
de les persianes, que hi ha. llum?
rahó. L'hem de rebre, no hi ha mes.

a través

Orleb

Tens

Bribb.

Però, y

Orleb

La Madge

senyoreta?
se l'endurà cap a

la

dalt.

Ala!.. De-

pressa!...
Alina torna
l'

Madg.

Dissimulant.

hi

dona

'I

en

si, 's

dona compte de

tot.

Madge

bras.

La pobre noya

està malalta y

no

pot,

rebre a ningú, M'entents ?... a OriebarOrleb. Si, si. Tàncala en la seva cambra y guarda la
porta. Madge y Alina se'n van ràpidament escala amunt. A
person a
Benjamí. Ara, Benjamí, obri la porta a la

que truca
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entrar. Benjamise'n

va. Orlebar

obra un moble y 'n treu una

mena de trenca caps d£ ferrro y 'I
Tu, te'n vas per aquesta finestra,

dóna an'en Bribb.
que dóna al terradet,

quan Sherlock Holnnes
poch a poch, en el

sigui aquí. tornes a entrar, a

vestíbul per

la

porta del

i'drdí. Senyala la finestra de

la esquerra.

Bríbb.

Per

la

porta del jardí!
Y desorésr.
darrera dels cortinatjes. Y en cas de
.

.

Orleb Amàguet

que aquest dimoni d'home logri apoderarse de
cartes, jo xiularé dugués vegades. Si no
sents rès, dèixel marxar tranquil
Bribb. Y si sento que xiules?
Orleb. Aleshores, prova qu'ets un home que sab' fer
us de les armes que se l'hi entreguen!...
Bribb.
Diablel. Diable!... Diable!... Potser es massa
diíïcil aquest encàrrech pera un jove tant sossegat com jo... Però, què hi farem No hi ha més
remey que fer el ^ue'ns manen
les

..

!

1

Se'n va, saltant per la finestra de la esquerra, pri-

mer

terme.

Orlebar ha agafat

pip.no y fa esforsos pera pendre

un llibre àe sobre'l
ima actitut calmosa

y desinteresada.

ESCENA

VIII

ORLEBAR, SHERLOCK HOLMES.

Entra per

la

porta del

En sa mà enguantada hi dú el barret tou gris clar
yM bastó. Va ab un abrich, molt elegant, gris també. Quan

vestíbul.

descorda o se'l treu se veu que va de frach, corbata
blanca, bota de xarol. Continent irreproxatble. Cabell gris,
molt ben pentinat, ab ratlla al mitj. Completament aíeitat.
Es fi, atent, reposat, calmós, ab un no sé que, en el gest,
de sacerdotal. Observa contínuament y de tant en tant se
dibuixa en sos llavis un lleuger somriure y al mateix temps
brillen ab forsa sos ulls, ab mirada íonda y penetranta. Se
detura un instant a la porta, fent veure que no ha vist a 1'
Orlebar, deixa bastó y barret en la cadira més pròxima, y
ab tota calma 's treu els guants. Després avansa cap al prosceni y s'asseu vora la taula, com una visita qu'espera que
li diguin si'l senyor o la senyora
estan visibles. L'Orlebar,
al cap de poca estona, deixa '1 llibre sobre'l piano y's
se'l

tomba.

Orleb. Ab estranyesa fingida.
lock

Holmes

..

si

Ahl... vostè es el senyor Sher-

no vaig

errat.
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Sher.

com

Alsantse,

l'aparició de l'Orlebar l'hagués sorprès

si

Ori.eb.

Y

Sher.

Parlant molt poch a poch.

que

Però

una

senyor.

mica. Sí,

desitja
ja

he

iordòm,

senyor Holmes?
Gracies
No's

,.

a la

.

molesli.

meva tarjeta, pel mapersona qüe'm convé veure en
passar

fet

aquesta casa,
Orlkb. Ah!... Molt bé!

la

pausa.

.

Entra Benjamí, baixant per la escala. Orlebar
torna a vora'l piano, parant per això la orella, interès at per lo que dirà en Benjamí.

Bknja.

Ab
lut

Sher.

Miss Brent prega al senyor Holmes
Però no's trova prou bé de saaquest vespre pera rebre visites de cap mena.

veu

que

alta-

la

dispensi

Impassible, treu d'una butxaca un carnet y un llapis y escriu
algunes paraules en un full, que després separa y arrenca de
carnet; mira'l rellotge, que's treu de sa ermilla y entrega élfuU

a n'en Benjamí Fàssini l' obsequi de porlar
això a Miss Brent, y díguili qu' espero contes-

escrit

.

tació.

Orleb

interrompentio.

Dispènsim, senyor Holn?es, pero'm

sembla que's pren una pena ben

Sher.

Girantse tranquilament cap a Orlebar.

què,

Orleb

Sher.

si

no

inútil.

Ah !...

SÍ?...

Y

per-

es indiscreció?

Perquè Miss Brent, per desgracia, està molt malament, pateix molt y li es impossible veure a
ningú, siga qui siga
No podria ser que aquesta falta de salut, fós
produhida per estar Miss Brent un xich massa
tancada en aquesta casa? Els dos homes se miren flt a
nt Pausa. A Benjamí. Pero això no fa'l cas... Tingui la bondat d'entregar aquest paper a Miss
Brent. Benjamí se'n va escala amunt.

Orleb. Rúnt ab afectació. Vostè mateix, senyor Holmes!
Es clar... qu'el nostre majordom està a les seves ordres, en tot y per tot, ja ho sabí No li
haig de dir. [o no més li he fet aquesta indicació, pera eviíarli una pena inútil.
Shei
Y jo i'hi'n dono mil gracies, per més qu'es una
pena ben repetita, com vostè compendrà molt
bé,'l passar una tarjeta de visita.
Toma a asseures, ab molta calma y molia naturalitat,

hi

Orleb

Ab

una tranquilitat que no sent y miSab, senyor Holmes, qu'
molt interessant, vostè?

esforsos pera aparentar

rant de tant en tant

es

Sher.

Si

vora la taula, agafa un diari ilustrat; que
al damunt y el mira ab atenció.

haurà

l'

armari.

un home
que me'n alegro.. Ab

fredor.

Orleb.

-
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L' Anglaterra en pès coneix avuy el séu nom, y
per tot arreu no's parla d'altra cosa que del séu
admirable mètode d'investigació, de la seva sorprenenta clarividència y del séu enginy en descobrir els misteris més impenetrables. Diuhen
que vostè es capàs de desxifrar els enigmes, davant dels qué els més hàbils policies s'han declarat impotents !... Y sembla que sab tr^ ure un
partit maravellós del detall més vulgar y de }o
més insignificant en apariencia. Y vegi si es aixís,
que— ja'm dispensarà — però estich segur, que,
durant la poca estona que íà què parlem, ja dèu
haber fet, sobre mi mateix, una pila de descobriments!... Ho encerto?
Oh!., lant com això, no, senyor Murray!... No
més m'ne preguntat a mi mateix, el perquè vostè havia sortit tan precipitadanjent de casa, fà
cosa de dèu minuts, per' anar a posar un telegrama El perquè estava tan excitat, fins al punt
de qué, per calmar sa excitació, ha entrat, al
tornar a casa, en el bar de la cantonada y s'ha
begut d'un sol cop, aquella gran copa d'ayguardent .. També 'm preocupa sapiguer perquè
aquell amich séu, tan aixerit, que sempre salta,
se n'ha anat, al arrivarjo, no per cap porta, com
e^ natural, sinó saltant per aquesta finestra, lo
que ja es més extrany... Y també m'intriga lo
que pot haberhi adintre d'aquell armari, pera
cridar d'un modo tan nirviós la seva atenció.
Ab un riure afectat. Molt bé I... De primera, senyor
Holmes!... Es maravellós I... Sab que si tot això
..

Sher.

'

Opleb

fós veritat,

jamí baixant

una

safata.

Es

la

^nl

quasi'm

Holmes

faria por, vostè?... Entra Ben-

Va cap

la escala.

se'l

a Orlebar portant un paper en

mira sense

Dispensiml...

interès.

contestació de Miss Brent

.

Llegint.

Còm?

Està disposada a rèbrel, senyor Holmes. Fins diu que desitja tenir una entrevista ?b vostè. Holmes resta im..

passible

sí}...

com

hi farem,

Alsnnt

si lo

cap ab gran sorpresa.

el

que diu

desde'i

l'

Orlebar no Vinteresés gayre.

moment

tinch rès que dir.

qu' ella

ho

vol,

Que
no

hi

a Benjamí Benjamí, digui a
Miss Brent que tingui la bondat de baixar al
saló, y aíegeixili qu'el senyor Holmes l'espera.
En Benjamí fà una inclinació y s'eniorna escala amunt. Si
que m'extranya!.... Seré indiscret si li pregunto
què l'hi ha pogut escriure pera decidiria tant
sobtadament a rèbrel?

Sher.

3°

-

Al contrari. Senzillament, que, si avans de cinch
minuts no havia baixat al saló, jo pujaria a la
seva cambril.
Se treu l'abrich, que plega y deixa en

una

cadira.

Orleb. Ah 1.. Caram! Era això?.. Sí que
Sher
Paraula per paraula! Tal com li dich!
Orleb. Me sembla qe ja baixa Sento les seves passes
.

per

Sher.

la

Mirant

escala.
ei rellotge-

S'ha anticipat d'un minut y mitj.
Se passeija pel saló. observantho

ESCENA

IX

ORLEBAR, SHERl.OCK HOl.MES
JAMÍ. Madge baixa

la

tot.

MADGE,

després BENsi no's trovés
devant d'en Holmes.

y
escala, lentament,

com

Vol íerse passar per Miss Brent al
Porta una mena de bata blanca pera ser més pàlida y una
mantellina de blonda blanca ales espatlles. Camina apoyantse per tot, com si estès molt dèbil.
bé.

Orleb.

Miss Brent. permètim que
senyor Sherlock Holms.

Acostantse a n'ella

senti al

pre-

li

Madge dóna un pas cap a Holmes, allarg anli la
ma; Holmes la estreny ab la mes complerta confiansa.
Orlebar s'asseu tranquilament a vora

Ma DG. Senyor
Sher.

Ma DG.

I

piano,

Holmes.

Saludant. Miss orent...
Fins estich tota contenta

de que vostè m'haigi

meva cambra. Tenia tantes ganes de conèixell El metje m'ha privat de que
fet sortir

de

la

veges a ningií; pro ja que'l meu cosi ha llevat
consigna, ja estich a cobert de tota responsa-

la

bilitat.»

Sher.

Madg.
Sher.

Li agraieixo en l'ànima el que haigi consentit
en rebrem, Miss Brent, però sento que s'haigi
molestat, cambiant tan ràpidament de vestit,
Còm vol dir? Perquè m'ho diu això?

Perquè, quan un du pressa, es facil descuidarse
de cordar el primer botó y comensar pel segon.
Veu, vostè ho ha fet aixís, y ha deixat el primer
botó sense trau Miriho vostè mateixa si tinch
rahó
Senyalant
com,

Madg.

ell

ha

el vestit

de

Madge

qu'està cordat tal

dit.

Emocionada de por de veures traida, prova de dissimxilar. Té
rahó... he anat un xich depressa. Miri que fixar-

se en aquest petit detall

Holmes

es

ben bé

lo

1...

Se veu que'l senyor

que diuhen.

Un

dels

més

famosos cbser\adors qne
sembla Freddy r

rLon

al

hi

hagi!

..

No

fa

una

't

Orleb

En aquest moment, potser que si, però
estona que no ha estat pas tan felís

Madg.

I)«

veres

?

vols

k

Orleb. Ne
quç

Madg.

hi

prova?...

havia dintre

d'

dés tant l'atenció
somrient Que't cridés

poch interessant

es lo

Donchs m'ha preguntat
aquest armari que'm cril'

atenció? Y arar... Ben
hi ha a dins, en bona

que

fè.

OrLc B

Oh

1

y tal

!

obrint l'armari

.

y'l portell

de la caixa de ferro-

Miriho, vostè mateix.

Madg.

Eient.

Aquesta vegada si que ho haurà de consenyor Holhnes.. S'ha errrat de mitja
La seva clarividència no s'ha vist en-

fessar,
raitj.

lloch. Holmes

Un

Orleb

Rient.

Madg.

tarem
Pot provar

se'ls

atra

mira a

tots

dos sense dir

rès.

vegada estarà més encertat. Que

hi

1

si

Orlíib. Tenscahó!...

ab mi

hi té

Veyàm, què

més

sort.

trova vostè d'espe-

l'hi

Miss Brent?
Què'ls hi diré jo ara?.. En primer lloch una
particularitat ja'm salta a la vista; y es que Miss
Brent es una concertista de piano distingida,
una ferventa adoradora de la bona musica. La
seva digitació es exquisida y toca ab una excial a

Sher.

pressió mcomparable. Te una passió per Chopin, Litz y Schubert. Y's pas«a una gran part
del dia assentada al pianol... Y lo que'm sor-

prèn en gran manera, es que no l'haigi obert
desde fa més de tres dies.

Madg. Això si qu'es extraordinari!,
Orleb. Quan jo't deya que ja sabria rescabalarse.
.

Sher.

Me

felicito d'haver lograt la revenja tan depreY, pera recompensarme, espero de la amabilitat de Miss Brent, l'obsequi de ferme sentir
el preludi, número quinze, de Chopin, del que
'n soch particular entusiasta.
Ab molt de gust. Precisament es un dels meus
sa.

Madg.

afavorits.

S'alsa, oblidantse de fingir la malaltia yvaal
això li ha de donar gust...
Infinit, Miss Brent, 1' hi asseguro. Com que jo
per la meva part també rasco una mica el

piano.

Sher,

Y

si

Chopin es el méu compositor
un ohient devotissim!
assentar se. Còm ho sab, vostè, senyor

violoncel-lo, y
preferit, tindrà

Madp.

Al moment

d'
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Sher.

Holmes, que jo soch una concertista de digitació exquisida?
he sapigut, no niés que contemplant els seus

Ho

dits.

Madg.
Sher.

Y qui l'ha enterat tant bé, de
leccions musicals?
Les mateixes

Madg. Y com ho

niaves predi-

partitures. SenyalamVarmariet de par-

que hi haurà vora

titures

les

'I

piano,

més de tres dies que no
he tocat?
Sher.
M'ho han dit les tecles.
Madg. Les tecles?
Miri, aquesta lleugera capa de pols que hi ha
Sher.
al demunt. Al menys es d'avàns d'ahir.
Madg. Es veritat 1.. Atxugant ei teclat ah el seu mocador. Aquesta Teresa sempre te temps El preludi se l'ha
ben guanyat, senyor Holmes.
Sher.
Mil gràcies 1...
sab, que fa

.

1

tam.
mirant alternativament a n' en Hslmes y aV
armari- Madge toca el preludi. Un moment despré*
y quan ni Madge ni Orlebar se'n adonen, Holmes
s' alsa tranquilament y va a tocar un timbre qu^hi
hà en la paret y que no s' ha de sentir. Al poch, entra
Benjamí y 's detura en la porta del vestíbul. Quan
V Orlebar el veu, s' alsa y va a dir algunes paraules
a l'orella de Madge. Aquesta alsa'ls ulls del piano
y al veurer a Benjamí para de tocar.
S' asseu vora'l piano. Orlebar s'ha assentat

bé,

Madg. Què

hi fa aqui, vostè,

Benja.

He

Madg.

fo?...

vingut per

Orleb. Qui
Benja.

Y

si la

Benjami

f

senyora desitjava rès;

ara?...

l'ha cridat?

El senyor ja'm dispensarà,
timbre del saló...

però,

com qu'he

sentit el

Orleb. Què diu ara? Qu'es boig?... Si ningú ha trucat!
El séu majordom te rahó. senyor Murray L'ha
Sher.
d'haver sentit perfectament,

Orleb Còm ho

el

timbre del saló.

sab, vostè, això?

Perquè jo he sigut qui ha trucat
Sher.
Orleb. Ah sí?... Que desitjava alguna cosa?
!

Sher.

Trevent

una

targeta de sa cartera-

pugessin aquesta targeta

Si

.

meva

..

Desitjaria que'm
a Miss Brent.

Donantla a n'en Benjami.

Orleb.
Sher.

Pot saberse ab quin dret gosa a donar
ordres a dins de casa meva?
Aisant també la veu. Pot saherse ab quin dret, posa
vostè obstacles pera que les meves targetes no
arrivin a mans de la persona a qu' van destinaFuriós.

!

—

d,2>

Y com pot ser qre vostè y la senyora de
vostè emplein semblant subterfugi y semblanta
mistificació pera privarme de veure y de parlar
ab Miss Brent? a Benjamí. Per un motiu— que jo
no vull sapiguet — cap de les targetes que jo li
he entregat, ha arrivat a mans de la persona a
qui anaven dirigides. Fassi de manera que
aquest error no's reprodueixi.
Les ordres senyor!
Ah!... l'hi havien donat ordres?
No diré tant... però ..
Li havien manat que no entregués les meves

des?...

Benja.
Sher.
Benja.

Sher.

..

targetes?

Orleb Qui

li ha
donat el dret de fer preguntes a n'
aquest criat?
Sher.
Ho sabrà desseguida, senyor Murray.
Orleb, Lo que ha de saber vostè desseguida es que no
es prudent ficarse en els meus assumptos! Fassim l'obsequi de passar desseguida aquesta porta, si no vol que jo mateix, a empentes, el tregui
de casa meva!... Soch capàs d'avisar a la policia pera veure si...
Això si que no ho farà pas! Al contrari! S' esSher
perarà, ab tota calma, aqui, fins que jo hauré
parlat ab la persona que m'interesa.
Orleb Còm es que parla ab aquesta seguretat?
Molt senzill. Perquè tinch la convicció de que
Sher.

a vostè,

senyor Oúthd.r... MoU marcat

ge al sentir aquest

nom, queden esgarrifais.

Orlebar y

Mad-

podría por-

el cridar l'atenció de l'auapropòsit de sa estranya conducta.
Atenció que 's depertaría totseguit, si vostè y
la seva senyora tinguessin la intenció d'esgarriar els meus plans OestdeMadge. Si, si. he dit
ela seva senyora» Senyora, per que si en la
pressa pera ferse passar al drvant méu per
un' altra persona, s'ha tret, ab tota precipitació,
el séu anell de prometatge, no ha pogut esborrar la marca qu'ell ha deixat en el séu dit
Senyalant la mà de Madge. BenjamÜ... Fassim l' obsequi de cumplir lo que l'hi he encarregat.
Benja. A Orlebar. Què haig de fer, senyor?

tarli

complicacions

toritat,

Orleb

un müment.
se val

Dtibtant

Tant

Cumpleixi

lo

que

Benjamí se'n va

Madg.

Baixa

Orlebar.

qu'ella

li

Y

si

li

manen!

escala amunt.

aquest dimoni d'home logra

entregui les cartes?

II detective Sherlock Holmes.

3.

'

Orleb.

ho

Si
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logrés, ja hi ha en Bribb apunt, pera tor-

narleshi a pendre.

ESCENA X
ALINA BRENT.

Els mateixos y Miss

lentament.

Holmes,

al

Alina baixa la escala
dèbil y pàlit que avans,
vèurela s'alsa, deixant un llibre que s'havia poEl séu aspecte es

més

sat a llegir.

Sher.

A

Oriebar.

Si

no volen

vista, vostès diran. EIs

estar presents en la entrealtres

nodiuhenrès ni'amouhen.

Volen quedarse?... Vostès mateixos!
Anant cap a Alina.

Alina

.

Es vostè'l senyor Sherlock Holmes?

Sher.
Alina,
Sher.

Si, miss Brent.
Desitja parlar ab mi?
Sí, miss Brent, desitjo parlar ab vostè. Lo que
sento es que'l séu estat de salut sigui tan poch

Alina.

Dona un

satisfactori.
paif

cap a Holmes, però Orlebar darrera d'aquest

Es ben

amenassa furtivament.

cert... pero...

I'

Calla al

veure'l gest de Orlebar.

Sher.

Avansant cap a

n'ella

y agafantli

la

mà

ab tota delicadesa.

Dispensin), pero, serà indiscreció el preguntarli
de que prevenen aquestes senyals vermelles que
té

Alina.
Sher.
Alina.
Sher.

en

els

brassos?

Mirant a Orlebar. Ahl... No...

es...

pas

..

rès.

Vol dir?

Uhi

asseguro.

Y

què hi té? Semblen
que hi porta la marca dels
dits d'un home! Vol dir que això tampoch no
tís rès? PausaM'agradaria molt que vostè mateixa m'expliqués el significat d'aquestes marques tan especials. A menos que'l senyor Orlebar, fós tan amable que me les volgués donar
Ah!...

unglades.

ell

Orleb. To?

aquí, en el coll...

Un

diria

mateix aquestes explicacions?

Còm

vol que ho sàpiga jo lo que això sig-

nifica?

Sher.

Per la sencilla rahò de que aquest fet extrany,
ha succehit a casa seva, y, un observador tan
viu com vostè, no ha d'ignorar rès de lo que en
ella hi passa.

Orleb. Es possible

.

pero, per segona vegada,

li

prego
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que no's

fiqui

en assumptes que tant sols a mi

m'interessen.
Ahl... ah!...

Es

a dir

del séu interès?
Gest d'ira de Orïebar-

el

que confessa que això

es

No'm

dol pas haverli fet dir!
Pero, segui, miss Brent, fassim

favor.
Acosta una cadira a n'ella, qui dubta un moment
a restar dreta. Orlebar s'acosta a Madge
y tots dos é'asseuhen, ben decidits a no perdre ni
una paraula de lo que puga succehir.
y's decideix

el gust de conèixel, senyor Holmes,
encara, per quin motiu es aquí.
Vl•llg a esplicarli. La meva targeta li ha dit ja
els meus nom, domicili y professió
Vostè es un detectivel Un detective que
Sí
exerceix pel seu compte propi, fora de tota aju-

]o no tinch

y no

sé,

da de

la policia oficial.

Precisament. Y es, ab aquesta calitat, que certes persones han recorregut a mi, fa poch temps,
ab r obgecte d' obtenir de vostè, unes cartes y
alguna cosa mes, que se suposen en el séu poder, y que son d'una gran importància pera les
persones de que l'hi parlo, y a les quals ara jo
represento.

Es veritat, senyor
que vostè ha fet alusió,
les tinch en el méu poder. Pero ha de sapiguer
que son meves y que no leo puch ni vull entregar! N'hi han hagut d' altres, avans que vostè
que també han provat de pendrèmeles, pero
no ho han pogut lograr.
Que altres no ho hagin pogut realisar, no té d'
influir pas gens en els meus propòsits. Miss
Brent, jo'm presento a vostè, ab tota franquesa
y ab tota Ilealtat, a fi de despertarli'l cor, de
Perdent tota timidesa y humilitat.

Holmes. Les

convidaria
es

Alina.
Sher.

cartes, a

a la

misericòrdia! Miss Brent,

com

que no'l vol perdonar?

Hi ha crims al món qu' estan per sobre de tot
perdó y de tota misericòrdia!
Si jo pogués convencerla, miss Brent, del greu
profond, del sincer arrepeniiment, dels remordiments de conciencia, que, a hores d'ara, sent
el criminal, y sobretot del séu gran desitj de reparar, en lo possible, la seva falta!

Alina.

El seu arrepentiment,

Sher.

no podrà lessucitara

la

morir de pena.
Aò compassió sincera. Es veritat, per desgracia! Pero,
si jo insisteixo, tant y tant, es, precisament, perquè la seva manera de castigar al culpable, no
dona cap satisfacció a la pobra víctima. Creu

que

ell

va

fer
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vostè, que, fent mal als vius, se fa un bé als
morts?... Jo crech que no. Y, en tot cas, no serà
pas la morta qui's venja, sinó vostè!

Alina,

Jo sé prou bé, y vostè no m'ho
negarà, que's tracta del casament del home a
favor del que vostè parla com un advocat de-

Després d'un moment.

fensor.

Es veritat No ho nego.
Sher.
Alina. Ab amargura y indignació. Per fí's casa! Ahl... nO la
deurà pas trair a n' aquesta nova promesa, de la
manera que va trair a 1' altra! La seva posició
social es més elevada. Es més rica. Es d'una de
les famílies més poderoses del mon. La meva
pobra germ-ana, Edita, no li portava altra dot
qu'el seu amor! El séu amor y la seva bellesa!
Era tan ditxosa! Tan felissa se sentia, que, al
matí, no més que de sentiria, la mamà y jo, ja
fèiem una provisió de felicitat per tot el dia!
Y pensar que va ser ell qui la va fer morir de

Sher.
Alina.

pena!
Miss Brent. Aquest casament era impossible.
Reflexioniho bé!
Donchs perquè li feya creure ell? Perquè l'enganyava, ell, a qui el séu lloch elevat exigia no
incorre en semblantes infàmies? No,noynoI
No puch perdonarlo! Obrant aixís no faig més
que cumpiir lo que vaig jurar a la meva germana, en 1' hora santa de la seva mort; es a dir,

que
un
tra

venjaria. Holmes va apariar, però ella'l detura ab
inútil insistir! Holmes s'ha acostat ala finesy sense ser vist de ningú. Ja una senyal. Passiho bé, sela

gest.

Es

nyor Holmes

ÒHER.

!

Se'n va en direcció a l'escala.

Provant de deturaria,

Miss Brent! ]o

l'hi

prego!

Una

paraula!

Alina.

Ab

decisió.

Es en và. La meva decisió

es irrevo-

cable!

Sher.

Però... es possible
ment,

un

vestíbul.
ció.

que no

soroll confús de veus

y

consenti... Ènaquestmx>-

crits

de terror, ve de dintre, del

Se semen també passes precipitades. Escoltant ab aten-

Què

es això?
Alina
escala.
dintre.

al sentir el soroll, se detura també,

Tot" quatre

escolten.

El

soroll

a mitja

aumerUa

-

ò7

-
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XI

BENJAMÍ.

Benjarai, entra per la porta del
la porta qu'ell ha obert,
entra una nuvolada de fura que quasi invadeix el saló, y
's veu resplandor de foch. Se sent també trencadissa de

Els mateixos y
yestíbul,

pàlit

y pantejant. Per

vidres dintre.

Benja.

Senyor!
ha?
passa?

Abpanteig.

Madg. Què
Orleb. Què

.

Senyor Murray!

hi

Rolmes s'ha colocat a vora del piano y contempla
ab gran atenció a miss Brent, qui dona mostres d*
una vtva inquietut.

Bbnja.

cuyna, senyor, el Uurn de petroli!
inflamat y, en un tancar
y obrir d'ulls, tot s'ha encès! tin el vestíbul, tot
El llum de

Ha

caygut

la

a terra, s'ha

crema!
a casal Un incendi! Cuyta, James, que
ha de íer?
Orleb. Vingui ab nosaltres, Benjamí.

Madg. Foch

s'

Madge V Orlebar se'n van pel vestíbul, seguits de
Benjamí. Creix el soroll dintre. Alina, quan Madge
diu-- 'Foch a easa»fa un xiscle y llensa una mirada
ràpida damunt d'una cadira, d'assiento y respatller
de roba capitonada. que hi ha a l'esquerra de la
taula, al mateix temps quefà un moviment pera correhi, però la detura la mirada de Holmes que no
la deixa. Tot això es rapidissim.

A

dintre, el soroll

mimva.

Sher.

Ab gran

no

No

calma.

hi

la senzilla

Alina.

Hes espantada que av ans,

Sher.

no hi ha incendi?
No; tot això del llum de
la

miss Brent, no hi ha
rahó de que

s'espanti,

de cap mena, per
ha incendi.

perill

pel tò ab que parla Holmes,

Que

petroli, del fum y de
trencadissa de vidres, ha estat preparat per

mi, ab l'anticipació deguda.

Tot ha

sigut obra

meva.
Alina.

Què
ella

diu ara, vostè? Desde

ha

devallat, se

ei

mira a Holmes,

peu de

l'escala, fins

qui, perdent tota

cap a la cadira que ha contemplat Alina fa poch.

ahont

calma, va

Que

VOl

dir tot això?

Sher

ai arrivar vora

la cadira,

capitonat, y, ab

un

Holmes.

talla la roba, Alina avansa cap a
tenirlo,

però es

tart.

s agenolla,

palpa

l'assiento

fa un
ndl, esglaiada, volguent de-

ganivetef que s'ha tret de la butxaca,

Alina recula fins al tamboret del piano.

-38ahont cau assentada, com sense /orses y vensuda. Holmes. d'
entre la clin de la cadira, ha tret unpleeh de papers, s'alsa y
vacap an'ellapresentanüi. Son les famoses cartes. Tot això es
rapidissim.

Rès, miss Brent, que jo volia aquest

paquet de cartes

y ia'l tinch. Ella se'l mira espantada
Holmes se fica el paquet de cartes a
la butxaca delfrach. Quan ses mirades se creuhen ella's cobreix
la cara ab les mans y arrenca a plorar amargament. Holmes,
ab calma que glassa, y ab una impassibilitat d'autòmata, se po'
sa l'abrich, els guants y agafa el barret y el bastó. Al disposarse a sortir s'adona de la desesperació de miss Brent y se la mira
un moment ab llàstima. Ella, sentintse contemplada, s'aixuga
sense dir rès, sense mòures.

els ulls

qual

ab la mà, ràpidament.

tots

en una

Un moment

de

silenci,

durant

ei

dos se miren. Després, Holmes, deixa'l barret y el bastó
cadira y treientse el paquet de caries de la butxaca s'

Prengui aquestes cartes, miss
Com vostè ha vist,
aquest incendi ha sigut imaginat per mi, ab el
sol obgecte de que vostè mateixa, trahintse ab
l'esgarrifansa del perill, m'indiqués l'amagatall
que guardava aquestes cartes. He lograt lo que
volia, y me'n he pogut apoderar. Però, al devant del séu desconsol y de la seva desesperació, me sembla que no tinch cap dret a quedarme ab aquestos papers, a menos que vostè mateixa consentis en entregàrmels bonament! La
mira Ella fa que no ab el cap. M'ha semblat COmpendre, que, vostè— per ara- no té pas aquesta intenció. Queda restituhit, donchs, lo que exclusivament es de vostè.
acosta cap a n'eiia.

Brent. Aturantse

y contemplantla.

ESCENA
Els mateixos,

les

Orleb
Sher.

.

yORLEBAR.

que ja les té les famoses cartes? Y se
emporta, tot orgullós de la seva habilitat?
S'equivoca, senyor Orlebar. Y, tant es aixís^
que'm trova a punt de tornaries a la seva llegitima propietària.
Ab tota intenció. Fà molt ben fet, senyor Holmes,
d'obrar tan santament. Aixís allunya tot perill!
Mirantlo cara a cara. L' hi torno a dir que s' equivoca, senyor Orlebar! El motiu d'anarmen de casa
de vostè, sense les cartes, que jo havia vingut a
buscar, no es pas la por de lo que vostè pensi,

Orleb. Es
Sher.

Ma DG

XII

a dir

—
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de sapiguer que si jo me'n
com diuhen els cassadors,
es, únicament, perquè la meva conciencia m'ho
aconsella Y en lo que toca a les seves fanfarronades ridícules, pot ben creure que'm tenen
sense cuydado! Girantseamiss Breni. Miss Brent,
aquí té les cartes Consti que les torno en mans
de vostè. L'hi dona el paquet de cartes, qu'ella agafa ab
digui o
vaig ab

fassi.

el

Ha

sarró buit,

pressa. Desde que'l

ment.

Y

té,

contempla a Holmes fixament, ardentcamBrent Si

may

ara, escòltini, miss

Si la generositat y la
misericòrdia l'hi aconcellesin el tornar les cartes a n' aquell que les va escriure, ja te la meva
direcció. Lo que jo si li puch assegurar, desde
ara, es que les crudeltats, els mals tractes y les

biés de

modo

de pensar

..

.

persecucions, ja s'han acabat per vostè en aquesta casal fa no la segrestraràn més, y si desitja
un altre domicili, jo m'encarrego de trovarnhi
la seva mare, en el que les
seves persones y'l tresor que vostès guarden hi
estaran ab tota seguretat, perquè d'aqui enda-

un pera vostè y per

vant, hi haurà atot' hora, aprop de vostès, ulls
que les veuran y orelles que les sentiran. El

més petit crit d'auxili, farà sortir a la /ora séu
un defensor, y portarà conseqüències molt desagradables, per tots aquells que l' hauran provocat! Miss Brent, tinch l'honor de saludaria!...
mira un moment, com dubtant de lo que ha de fer.
« va escala amunt, ab la mirada sempre fixa an.
Holmes, fins que desapareix. Pausa. Orlebar dóna un pas, però
es deturat per la mirada d' en Holmes. Aquest ha anat mirant
Alina

se'l

Se decideix, se

a Ali7ia

Qunnja no

dirigintse

»-

la veu,

torna a agafar

Orlebar y a Madge, div:

d

bastó y 'Ibarrety

M'han ben

entès,

Senyor Orlebar? Y vostè també,
senyora? Desde ara, vostès me responen d'aquesta senyoreta! Y pensin, que, en el precís minut

no

es veritat?

qu' ella'm necesiti, pera defensaria, jo seré al séu
costat.

Tindré moltissim gust en no haverlos de

tornar a veure

1

Se 'n va lentament per la porta del vestíbul.

ESCENA ULTIMA
ORI-EBAR, MADGE, BRIBB
BriBB.

Entrant ràpidament per

OrlEB. Ab

veu sorda. Si.

y

més

la finestra.

tart

Que

HOLMES

ja es fora?

—
Bribb,
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No's dèu pas haver endut les cartes, oy ? perquè
no t'he pas sentit xiular... Orlebar, abatut, fa que

jo

no ab

el

cap. Bribb se

mira sense compendre

'I

cara en Tames,
tit ab la seva?

Madg

Si ja les tenia les cartes

i

mosca balba

a n' aquesta

Bribb.

si

Còm

lo

que passa. Des-

que

fa aquesta
Sherlock Holmes no s'ha sor-

près diu dirígintse a Madge.

es

Però
!.

ha tornades

les

.

Però còra ppt ser aixòl Ara si que no ho entenchl
Es a dir que les torna a tenir ella? Signo afirmatiu
delíadge. Y donchs? Què hi fan aqui, parats?,..
Pre guinleshi, avans qu'ella tingui temps d'en..

tafurarles un'aitra vegada. Dóna un pas cap ala

Madg. Impossible! Sherlock Holmes

escala,

protegeix. Ens
ha dit que'ns veuria, que'ns sentiria., a totes

Sempre! impressionada.
Quines bestieses! Vaja, horne! Una ocasió

hores...

Bribb.

la

..

com

aquesta, te la deixaràs escapar?

OrLEB

No!... lenS rahó!.. No ho puch
consentir, de cap de les maneres jo, que aquest

Decídintse bruscament.

home's

burli

de mi Vinal

Madg. No hi vagis, James!
Orleb. Deixem estar! En Bribb

te

rahól Es

l'

única

ocasió que'ns queda.

Bribb.

No

faltaria

més!

En

el

moment en que Bribb y Orlebar pujen escala

amunt,

tres cops fortissims, solemnes, separats per
llarga pausa cada hú, fan tremolar tota la casa.
Orlebar y Bribb se deturen, y ab Madge reculen esgarrifats, al veure apareixe a dalt de la escala a
Sherlock Holmes, que baixa tranquilament ab el barret posat, com si vingués de la cambra de mist
Brent.

una

SHitR.

Repetint, al ser a baix de la escala,

En

les

paraules que ha

dit

aòan*

preci« minut qu' ella'm necessiti,
pera defensaria, jo seré al seu costat.

d'anarsen.

el

Orlebar y Bribb queden com peCauhen asseguts per les cadires,
com anorreats. Holmes se 'is mira ab des-^ladge.

trificats.

preci y se'n va tranquilament per
del vestibul.

FI

DEL ACTE PRIMER

la

porta

flCTE

SEGÓn

ElProtessor fDoriarti|— ba conspiració contra Sberlock Solni es

El laboratori del professor Moriarty. Es una pessa espayosa,
soterrania, ab parets de pedra grollera y cantelluda y sostre, fent volta, negrós y fumat, cono el dels túnels. Dóna la
idea d'un antich celler, coavertit en un despatx confortable,
en el que no hi manca cap dels perfeccionaments moderns.
No hi ha cap finestra. Al fons, cap a la dreta, un'ample j
macissa porta de roure y ferro, a la que's puja per una escala de pedra, dóna a uu passadís de murs també de pedra.
Aquesta porta, presenta tota una combinació de baldes j
forrellats, que maniobren de la manera que's descriurà
durant Tacte. Les parets de la pessa, estant revestides d'

una socolada de fusta de roure, sobriament cisellat, d'una
alsaria d'un home. Al demunt hi haurà grans mapes, molt
ben dibuixats y colorits, d'Anglaterra, Fransa, Alemanya y
Kusia. També hi haurà un gran plano de Londres, marcat
de punts y ratlles vermelles, en certs indrets. A terra, tofuda catifa verdosa y fosca.
Quasi al raitj de la escena, però un xich cap a la esquerra, una
taula ministre molt grat), plena de llibres, de papers v de
carpetes, de totes menes. Aprop de la taula, y eii sa banda
dreta, hi haurà un aparell de ferro, ab uns grans mànechs
d'acer, molt polits, que serveixen pera obrir y tancar, desde la taula, la gran porta del fons. Damunt de la taula hi
haurà, ademés, dos aparells telefònichs. túbos acústichs y
tota una seri-^ de botons de timbres elèctriclis. Sillóns j
cadires de roure y cuiro. A la dreta, un llarch pupitre pera
escriurehi de peu dret, com en les cases de comers,
cobert de grans llibiesde comptes y clarejat per un aparell

.

—
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de brillant llautó, cobert d'una pantalla de
porcellana verda. Vora'l pupitre, un tamboret alt. Aprop
del pupitre, un altre aparell telefònich enclavat en la paret.
A la esquerra, quasi en primer terme, una xemeneya raonuraental. al demunt de la que hi hà una gran esíera terrestre y nn rellotje gran y senzill. En la xemeneya hi
crema un gran pilot de carbó qu'escampa per la cripta una
gran resplandor rojenca. Aprop de la xemeneya, però més
al tons, una porta ab una reixeta.
Al alsarse'l teló, toquen les nou en el rellotge del damunt de
la xemeneya. El professor Moriarty està assentat a vora la
taula ministre. Ab tota calma va enterantse del correu del
dematí, va obrint cartes, teleírrames y plechs de totes menes.
Es un home de mitja edat, però ja decrèpit, alt, esprimatxat,
ab un cap estrany, quasi calvo, pochs cabells, ja blanquinosos y grisenchs, front enorme y bombat, molt proerainent; ulls enfonsats, com de mort, cara groguenca, completament afeitat, arrugues, però denunciant una energia
extraordinària y una remarcable íorsa intelectual. Barra
d'electricitat

inferior molt sortida, celles abundoses. Té quelcom d'
ascètich y d* home d'ciencia. Ses espatlles son un xich encorvades per l'estudi y'l séu cap tirat endavant, oscila, a
dreta y esquerra, com el d'una serp. Va molt ben vestit,
tot de negre, levita, molt net y pu cre.
Una foscor relativa regna en la cripta. Es al matí, L'aparell
electrich d'iluminació del pupitre es apagat. No més que
al damunt de la taula ministre, hi ha encesa una alta y
luxosa làmpara elèctrica, ab una gran pantalla de porcellana verda, que projecta sa resplendor damunt del cap
del professor Moriarty, el qual, clarejai també per la verraelleiica brillantor del foch de la xemeneya, pren tot 1'
aspecte d'un nigromàntich.

ESCENA PRIMERA
FUTON

MORIARTY

Un silenci, un cop el teló
y després
Moriarty apova un dit en un botó y a fora se sent ressonar un timbre. Un altre timbre diferent li contesta per
dugués vegades. Després agafa '1 luboacústich y se l'acosta
a la boca.
alsat.

MoRfA.

Parlant ab

el

orella, escolta,

Quin numero ?... Se posa'l tubo a V
y després se'l torna a possar a la boca pera parla'

tubo.

E^tà bé! Deixa
del aparell de
la

porta

s'

'I tubo y empunyant un dels mànechs d' ace^
vora la taula. 'Ifajtigar. Una de les baldases de

alsa tota sola ab ?in terreb èmol aterrador y la porta

S'obra Entra per ella Fitten.

Camina ab

escala, després de tancar la porta

quantes passes de Moriarty

.

Ah!

precaució.

Baixa

la

y queda dret inmovü a une'
es vostè, Fitton?

No

—
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robo de joyes de Diéppe?
No, senyor. No encara.
Moria. Y'ls memorials del dia d'ahir, han arrivat tots?
se sab rès, encare, del

Fit.

No més

senyor.

hi falta aquest.

Fit.

Si,

Moria.

una por que no'ns trovèm ab complicacions per aquest cantó! Es en Dickson qui va
encarregarsen, y'm sabria molt de greu que'ns
el agafessin!... Es un dels nostres millors ausiliars! Fàssim venir a n'en Bàssick. Fitton se'n va.

Me

Un

fa

cop ha

sortit, la

balda

'«

tanca.

Una pausa. Sona un

timbre

dintre dugués vegades. Moriarty agafa'l tubo acústich y fa'l

mateix que avanis.

Ab

el

mànech

Quin nÚmerO?

Escolta,

d' acer, obra la porta y entra

ESCENA

b^sta

bé!

en Bassick.

11

Bassick ha entrat també en silenporta s'ha tancat, ab soroll, darrera d'ell. Va fins a
la laula de Moriarty y espera. El professor li fa signe d'
assentarse.

MORIARTY, BASSICK. En
ci.

l,a

parlar d'altres assumptos, què hi ha
decidit respecte del banquer Davidson?
Ho té tot en una nota què li he fet jo mateix.

Moria Abans de
Bas.

Desde

la

darrera operació'ns torna a deure

di-

ners.

Moria.

Si, ja

ho

sé.

Me

sembla que's tracta de siscentes

lliures esterlines, veritat?

Mica més, mica menos.
Bas.
Moria. De tot això, convé que se'n encarregui en
Flétcher. Bassichpren notes en un block. Aixís que hagi

Moria,

pagat tot lo que'ns dèu, ens hem de desfer d'
aquest home! No m'agraden a mi'ls mals pagadors. Se'ls cOinpra y ensiborna ab massa faciHtatl Què se'n sab d'aquell negoci de falsificació
de bitllets de banch que'ns proposaven de Boston? Qu'es cosa que val la pena?
Ni un penich, senyor. Tota aquesta combinació
no es més que un parany.
fa m'ho semblava.

Bas.

Una

Bas.

ratera parada ab tota mala intenció.
les nostres insy les nostres cartes?

Moria. Però.,

Y

truccions? Suposo que les ha pogut recobrar,
pera cremaries desseguida, eh ?

—
Bas.
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Ha

sigut impossible El nostre representant ha
desaparegut, tot de sobte, y ab ell tots els do-

cuments.

Moria. Això no

es

més que un

altre

cop d'aquest

infer-

nal Sherlock Holmesl... Y'l procés Arlington?
Ha po^'ut lograr que's donessin llargues al as-

sumpto, el nostre advocat?
No, senyor. El tribunal s'hi ha oposat y'l judici
està senyalat per dimars vinent. Es un assumpte
que'm fa mala espinal...
Moria. Però quina influencia haurà sigut prou forta per
obligar als magistrats a pendre una determinaBas.

ció semblantaí*

Quina influencia vol que sigui? La mateixa de
sempre! Sherlock Holmesl
Moria. Sempre aquest home!... Ja no s'ha de preguntar! Ens ha declarat guerra a mort! Sento com
la xarxa de ses maquinacions ens va voltant, a
poch a poch, però extrenyentse, cada dia més!
Es a mi a qui ell apunta 46 un somrís sarcàstich. Però
s' ha empenyat en un joch perillós
Sir Reginald
I^óbson, el policia major, va volguer fer lo mateix ab mi, ara fa set anys, y sir Reginald Dóbson ja es mort. L'any passat, el séu sucesor Anderson, va volguer tornarhi. Fa unapila de temps
que no Sí- n'ha sentir a parlar de 1' Anderson,
Bas.

!

veritat,

Bassick?

Bas.

No, senyor.
Moria. No's pot negar que aquest Sherlock Holmes es
un home molt hàbil, vol comprometrem en el
procés d' Arlington. Però, entre avuy y dimars,
ne correrà molta d'aigua per sota'l pont de
Westminster. Aquest Holmes ignora— segons
sembla, -que no hi ha pas un carrer a Londres
segur per ell, si jo murmuro no més qu'el séu
nom, a l'orella d'en Klétcher!.
Bas.
Ah!... senyor!... màninshol Y acabarem d'una
vegada ab aquest home!
Moria. Severament. Crech que no tinch pas per costum el
demanarli concell pera rés, a vostè, Bassickl
Fàssim l'obsequi de no respondrem, no més
que quan jo l'hi fassi alguna pregunta! No!...
avans d'arrivar a tal extrem ab el senyor Sherlock Holmes, vull tenir la satisfacció de ferli
una visit.. en persona, jo mateix, encara que no
sigui més que per tenir el gust de coneixel...
Crech que viu a Baker Street?
.

!

Bas.

Si,

-
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senyor, cent vintitrès, Baker Street, a la vora

Thrógmorton.
Moria. Li serà fàcil assegurarse dels vehins, de manera
que poguèm ser amos absoluts del barri, durant
del carreró de

un' hora?

Bas.

podem fer lo de costum en semblants casos.
Primer, allunyar els pólicemens, ab una excusa
qualsevuUa. Després, una dóna que li ha agafat
un travall y la porten a pes de brassos a cal
apotecari. Y per l' altre banda, un cotxe que ha
Si,

atropellat a n'algú!.

Moria. No, això

.

vell. Lo millor ís apostar
aguait un home dels nostres a cada porta, en
un radi de cent metres. Fer sortir per un medi,
o altre tot el servey del senyor Holmes, fora de
casa y privar que hi torni, en tot el temps
que durarà (a meva visita. Vull anarhi avuy
mateix, al vespre, entre nou y dèu. Aquest home m'interessa infinitament! .. Es d'una inteligencia excepcional, y vull proposarli que'm
deixí'l cami ben desembrassat... que deixi d'
anar contra méu!... L'hi faré veure que's tracta
de la seva vida Ara, si refusa, pitjor per ell

ja es

massa

al

.

I

Treu d'un calaix dos revòlvers, els compara, ne
tria un, se'l fica a la butxaca y torna a desar V
altra. Sona'l timbre del telèfon de vora'l pupitre.
Moriarty fa senyal a Bassick que vagi a veure qui
truca, Basiiiek hi va y acosta'l recepto a sa orella.
Moriarty sempre assegut vora la taula, segueix exa.

minant papers.

Bas.

Sí... Sí... Sochj0...en
qui'm demana? en Bribb? Ah!... Si...

Parlant y escoltant per t^Mfon.

Bassick...

sí... que s'esperi... Vol sapiguer si vaig rebre el
séu telegrama d'ahir vespre?... Sí. sí... Diguili
que's possi al aparato... Pausa. Bon dia, Bribbl...
Sí, ja'l vaig rebre, ja,'l séu telegrama, però estich
mrlt ocupat. Haurà de tenir una mica de pa.

ciència!.

Qui?... Tot d'un cop ab gran

atenció.

Veyam!

N'està ben segur? Esperis, un minut no més.
Deixant el telèfon y dirigintse a Moriartg. Hi ha alguna
novetat, senyor!... En Bribb es a dalt. Vol parlarme d'un assumpte, que desitja confiar en
mans de vostè. Y afegeix, que, precisament, te
contra d'ell, com adversari en la operació, a n*
aquest dimoni de Sherlock Holmes!...
Moria. Ab gran interès. De veres? Demànili de que's tracta. Bassick reprèn
tura.

el telèfon.

Val més que

li

Un moment

..

digui que baixi.

Bassick

se de-

-
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Sorprès. Fins aquí?. .Però si may ningú l'ha vistl...
Ningú'l coneix!... Si precisament això es la forsa y la base de tot el nostre sistenna; y aquesta
mateixa prudència ha estat la millor garantia,
per una pila de temps, de la nostra seguritatl
Moria. No s'alarmi, en Bribb no m'ha de veure pera
rèsl... Serà vostè, Bassick, qui parlarà ab ell.

Bas.

ío'la escoltaré

serà

la

seva

desde

taula...

allà dintre.

m'entén?...

Aquesta taula
La seva.., Jo...

Seré allà.
Perfectament, senyor: està entès. Telefoníant. ^s
vostè, Bribb? Escolti: cstich massa enfeinat, pera poguer pujar a parlar ab vostè, però si vostè
volgués baixar pausa. Què dm, que no va sol?...
Que va ab dugués persones més? Quina mena
de gent son ?.
Escolta y després diu a Monarty. Diu
que va ab dugués persones, un senyor y una
senyora que's dmnen Orlebar, estan interessats
en r assumpte y es précis que asisteixin a la enSenyalant lapona deia esquerra.

Bas,

. .

trevista.

Moria.

Y

Bas.

Bribb, fassim el favor de dir a n'en
Fletcher que's posi al aparato Pausa- Sóu vós,
Fletcher? Baixant la veu. Quina mena de gent son
els que van ab en Bribb? Examineulos bél...

bé...

que baixin!

Aiteiefon,

Rès de sospitós? No? Donchs bé, féulos
baixar per la escala A. y fèulos passar pel túnel
del Nort, donant tota la volta Sí!... Sí!... Fins
aquí mateix!... Sobretot no'ls perdeu de vista..
Pausa,

M'enteneu? Penja'i receptor Huml Me sembla que
tampoch es gran cosa aquest assumpte.
Moria. No's pot dir rèsl Qui sab? Com que Sherlock
Holmes se'ns atravessa en tots els nostres progectes, no hem de perdre cap ocasió de defen..

sarnos, pera veure

si

podem acabar ab

ell

d'

una veg?da.
-Sona un timbre coloeat a
cripta per tres vegades.

Bas.

Ja'ls

un

altra indret de la

tenim aqui.

Moria. Entesos,

eh,

Bassick?

De

S'en va per la porta de l'esquerra.

mi, ni una paraula!"
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ESCENA
BASSICK,

després,

FITTON,

III

després BRIBB,

MADGE

y

ORLEBAR
Bas.

S'asseu a la taula gran.

Apreta un

botó.

Sona un timbre dufeurríe ^e-

gués vegades. Parla després, pel tubo acusiich.

nir

en

farvis. El timbre sona dugués vegades més,

ell

s'alsa

y obra la porta del fons, ab gran estrèpit, per medi dels ma.
nechs que té a vora la taula. Entra en Fitton baixant els grahonts y quedantse dret, a vora d'ell. La porta gran se torna a
tancar ab gran

s^oroll.

FíttOO, escolti. Kstan a pUüt de

venir tres persones. Vostè s'estarà vora'l pupitre, fent veure que tra valia, paro no me'ls perdrà de vista. En cai. de que notés en ells, alguna cosa sospitosa, deixi caure'l mocador. Si la
sospitosa fos la senyora, recúUil. Si fos un dels

homes,

deixil en terra

porta del fons Fitton se'n va
fent veure que íravalla.

número?

Escoltant.

Se sent trucar tres vegades a la
al pupitre,

Bassick agafa
I.es

tres

encent

el

el

llum elèctrica

tubo y parla.

Quin

persones qu' espero,

van ab vos?
Escolta. Posa'l tvbo en son lloch y fa jugar I'
aparell que obra la porta Aquesta s'obra. Entra
en Bribb, intredahit per en Fletcher, que 's queda a

Entren també Madge y Orlebar. La porta
gran, al tancarse, darrera d'ells, fa un gros terratrèmol Orlebar es tomba espahordit y emocionat, al
veures tancat en lloch tan misteriós En Bribb fa un
salt y e.« grata el cap. Tots dos se treuhen el barrat.
Van d'americana y abrich. Bassick designa una
cadira a Madge. Aquesta s'asseu. Orlebar queda
dret, darrera d'ella Bribb a son costat Fitton,. desde'l pupitre examina de reüll ah novells arribats.
Orlebar s'ayxuga'l front, ab el mocador de tant en
fora.

tant.

Bribb.
Fas.
Bribb.
Bas.

Salut,

Bon

senyor Bassick

dia, Bribb.

El senyor y la senyora Orlebar. Dos
bons amichs meus!
Tinch molt gust en conèixels. Madge y Orlebar. una
mtcatorbats, fan una inclinació dt cap
M'ha semblat
que'm deya, Bribb, pel telèfon, que tenien en
un assumpto contra vostès al senyor Sherlock

Presentant

Holmes

?

Bribb

Sí,-^senyor Bassick, y tant

Bas.

Si'm pogués donar alguns

en contra
detalls,

li

!

agr^ihiría.

Bribb.

Bas.
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Ta veurà... Els senyors,., en James y la Madge
Orlebar, varen conèixer a Ostande, a una senyoreta, quina germana havia tingut relacions
amoroses ab un gran senyor. Però no's pensí
pas ab un marquès, ni ab un duch, no!.. Cal

Picava més alt la noya de que'ls hi parlo! Se
tractava y se tracta d'un número hú, m'entén?
Naturalment, el galàn l'hi havia promès casarse.
Però la família del galàn, al saberho, va oposarshi, y ho va tirar tot per terra, logrant que I'
enamorat abandonés a sa estimada. Però, com
que van haverhi cartetes, retrats ab dedicatòria
y altres adminículs, y la noya's va morir de passió d'ànima, vetaquí que tota la correspondència,
y tot lo altre, va caure en mans de la germana,
qu'es, precisament, la senyoreta de qui'ls raéus
amichs s'han fet. araichs, arrivant son carinyo
y bona amistat fins a tenirla a n'ella y a la seva
mamà aquí a Londres, vivint en sa pròpia casa.
Veliaquí!
AOriebar. .\h\... Aquestes senyores viuhen a Londres ? Kn quin barri?

Orlbb. Vàrem llogar una casa, ab l'intent de donaleshi
hospitalitat, en un dels recóns de Mòrrington
Road.
Bas.
Prenent notes en un bloch de paper. Quan temps fà que
hí viuhen?
Orleb. El dia catorze del mès entrant, tarà un any.
Bas.
Y ques lo que'ls hi fa creure que aquestes cartes y aquestos documents puguin tenir tan valor?

Bribb.

Borrango!... Es ben senzill! No vèu que'l gran
senyor està a punt de casarse! Y s'han fet passos y oferiments pera recobrar les cartes!.,. Es,
perxò, que nosaltres les voliem escamotejar per

compte
Orleb.

Bas.

propi.

comprar un moble, ab una caixa de
caudals, de ferro, ab l'intent de que la noya hi
guardés els documents, esperant poguer apoderarmen en el moment oportú. Però, veliaqui,
que la desconfiada va cambiar, d'amagat la
combinació de lletres, pera obrir la caixa. Aleshores, vaig cridar a n'en Bribb, pera que'ns espanyés el moble. Tot va anar bé. Però, quan
vam obrirlo, vàrem- quedar de pedra! La caixa
era buida La mosca balba ho havia tret tot!
Què van fer a les hores? S'alsayva capaells.
ío v?rig

!

-
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Encara no'ns haviem doi at compte del fet, que
varen trucar a la poita Era Sherlock H.)lmes|
Bas.
Ell!... y que hi venia a fer a casa de vostès?
Orleb. A casa meval Se necesita aplom, veritat? Si jo
Bribb.

coneixia!

ni'l

Bas.

Però

Orleb.

Sí...

qui les té? Sherlock Holmes?
Les va tenir uns moments, però
després, les va tornar a la noya.
Bas.
Que les hi va tornar? Què significa tot això?
Orleb. Ah! Es un misteri! Jo no n'hi entès ni una paraula! Però, encara hi ha un' altre cosa que m'
intriga. Mentres aquell dimoni d'home era a
casa, hi va haverhi, tot de cop, un incendi. Un
llum de petroli, va caure d'una taula, y tot se va
inflamar. El majordom va pujar, cridant com
un boig: cFochl foch!* Jo vaig baixarhi desseguida ab la senyora. Sort que, ab unes quantes
galledes d'aygua vàrem poguer localisar l'inles cartes,

es a dir, no.

,

cendi y després apagarho

tot per complert.

ESCENA IV
Els mateixos y

Moria

.

Entra ràpidament per

la

MORIARTY.

porta de la esquerra y sense ésser

s'asseu a sa taula y exclama ab veu cavernosa.

To

vist

^ enca-

rrego del séu assumpto, oenyor Orlebar!
Tots se giren espantats,

Orleb.
Bribb.

Però...

Calla,

home Es
I

ell!

Es l'amo! Mira en Bassickl

Li mostra an en Bassick que fa una gran reverenda. Jo que
no l'había vist may! Ja podem dir qu'hem tin-

gut

xamba
Madge

n'haurà alsat. Tots el contemplen ab admibarrejada de por y de respecte. En Fitton y
en BassicJc s'han quadrat de cara a n'ell, com dos
ració,

ordenanses, davant d'un general.

Moria. Ab

to

sech y penetrant.

Lo primer que han de

fer, es

suprimir, inmediatament, a n'el séu majordom.
M'entenen? No, despatxarlo, no! Ferlho desaparèixer. ABassick. En Fletcher se n'encarregarà
aquesta nit mateixa. Dónguili dos homes pera
ajudarlo. El senyor Orlebar, enviarà al séu maal celler, ab una excusa qualsevol: allà,
l'esperaran els nostres tres homes! El carro d'

jordom,

El detective Sherlock Holmes.

4.

_
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en Dòulton anirà a recullir

el

cadavre pera

ti-

rarlo al riu. Moviment d'horror de Madge. Estigui tranquila, senyora! No'ls portarà cap complicació

Nosaltres ho fem tot a la

tot això, per vostès.

més

quieta, sense'l

desa A

Bassick,

!

Que

petit soroll,

té

ab tota delica-

feyna en Serafí?

a New York, ab
testament fals del milionari Clípton.
Moria. En Clípton està un xich millor. Ara he rebut un
telegrama anunciantmho. En Serafí podrà pendre'l vapor de la setmana entrant. Vull qu'en
Fletcher l'acompanyi.
Està bé, senyor!
Bas.
Moria. Anem al càs. Vostès les han vistes, aquestes
cartes, aquestes fotografies y aquets papers de
que parlen? Estan ben segurs de lasevaapariencia exterior? Del volum que representen?
Madg. Oh!... sí, senyor! Ja ho crech. Les hem tingudes
a les mans moltes vegades! Fins les hem llegi-

Bas.

Havia de marxar demà, cap
el

des!

Moria. Podrien, donchs, confeccionar un paquet, que
s'assemblés molt... més ben dit, que fós exacte,
al que Sherlock Holmes va tenir, per un mo'ment, en ses mans, ahir vespre?

Madg. Rès més
Moria. Donchs

fàcil

1

un xicot, molt trassut, que
peu de la lletra totes les instruccions
de vostès, pera conjuminar una imitació perfecta deies cartes. Bassick! Sab aquell calígraf
alemany? Es l'home que ho pot fer, veritat?
En Leufner?
Bas.^
Moria. Si, envihi en Leufner a casa dels senyors Orlebar, a les onze, ab les meves instruccions! Mira
Are es un quart d'onze. Tenen tres
el rellotge.
quarts, justos, pera tornar a casa. Aquest paquet fals me convé tenirlo aquest vespre, a les
dèu. Tenen, donchs, tot el dia pera conjuminar
seguirà

la

Madg.

jo'ls enviaré

al

imitació.

No tingui por.
Bassick, posi dugués ratlles an en
aquest vespre,'m tingui
farvis, dihentli que,
apunt la cambra de la son, de Stepney. La neEstarà apunt.

Moria. Molt

bé.

cesitaré.

Bas.

La cambra de
Orlebar,

Moria.

Sí, la

que

té

en Fletcher

les

boques de gas?

Madge y Bribb

hi

se

miren ab por l'un a

Valtre.

que dona al riu. Que
sigui a un quart de vuyt ab els

una

finestra

-
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seus homes. Senyor Orlebar, vostè pel séu cantó
hauria d'escriure una carta al senyor Sherlock
Holmes, concebuda en els termes que jo li enviaré. La seva assistència, 'm serà també necesaria y precisa en els aconteixements d'aquesta

Y

vostè, també convindrà que hi sigui preBribb. Vinguinme a buscar aquí, a les onze d' a questa nit, tots dos Ho senten ?
Orleb. Tot això està molt bé, senyor, però encara no
hem parlat de les condicions, en qu'hem de
portar a bon terme l'assumpto. Primerament,
hem de fer tractes, donchs també podria ser
nit.

sent,

que no estiguéssim d'acort.
Moria. Jo ja sé que no hi tinch rès que dir. Y en quan
a vostè, no té més remey que aceptar les meves
proposicions, siguen les que siguenl Abdespred.
Orleb. Abíra. Còm s' entén? Què vol dir?
Madge

el

calma. Fitton deixa caure

el

mocador,

Bassiek se disposa a intervenir.

Moria, aò una sang freda absoluta. Jo m' encarrego de tornar
a pendre a miss Brent, les cartes que ara estan
en poder séu, y jo ja'm cuydaré de negociaries
per una quantitat, dèu vegades més forta que la
que vostè sol ne podria treure. Vostè, ademés,
tindrà l'ocasió, aquesta nit, de vendre a bon
preu, a Sherlock Holmes, el fals paquet de cartes, que ja he donat ordres de confeccionar. Y
els diners, producte d'aquestes dugués operacions, seran partits entre nosaltres, de la manera
següenta: Vostè ho pendrà tot. Jo no pendré
rès.

Orleb. Ab sorpresa. Rès}
Moria.

No tinch costum de repetir may lo que dich.
Crech que ab una vegada ja n'hi ha prou de
dir les coses.

Bas.

Però, senyor, no podem pas pactar sense conèixer el nom del personatge que firma aquestes cartes! El senyor Orlebar, encara no'ns ho

ha dit!
Moria. El senyor Orlebar ha obrat ab tota prudència,
no revelantnos tot el séu secret. Ara, potser no
tindrà ja tants escrúpols y acabarà de parlar.
Madg. Acostaníse a Moriarty. No tenim Cap inconvenient en
revelar el nom de la persona que firmà les cartes,

però hauria

d' ésser a

vostè

sol,

senyor

I

-

-
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Designa a Bassick y Fttlon. Moriarty els hifà un
ells se tomben d'esquena, fent veure que &u«quen algun dato en els llibres del pupitre. Moriarty
pren un paper blanch y un llapis y'ls dona a Madge, fentli senyal de qu'escrígui el novi. Aquesta fu>
fà, donant el paper a Moriarty qui'l llegeix, ab etsigne y

,

tupejacció.

Moria. No!

No

certa del

pot ser! Però es possible? N'està ben
nom que acaba d'escriure, vostè?

Madg. Absolutament!
Moria.

Aixís, donchs, ja saben qu'es

una fortuna lo que

tenen entre mans?

Y

Madg. Ens ho pensem.
crificis

per xò

habèm

fet

tants sa-

!

Moria. Creguintme que

si

jo hagués sapigut el

nom

del

que firma les cartes, no'ls
pas semblants tractes, no, segura-

altíssim personatge
hi hauria fet

ment!
Orleb. Això no hi fa rès. Encara se'n pot desdir!
Moria. Mayl Això no's fa raay en aquesta casa! Els
pactes son sagrats! Bé prou remunerat que'm
consideraré, si gràcies a vostès, puch desembrassar definitivament el méu camí d'aquesta pe-,
drota que tanta nosa'm fàl Pedrota que porta
el nom de Sherlock Holmes! Pausa. Però... m'
hauran de dispensar. Es l'hora del correu, seyor Orlebar!... Senyora!... Servidor de vostès
I

Saluda y fa jugar els manechs d'acer. La porta
gran n'obra. Bassick fà signe an en Fitton, de que
'Is
acompanyi. Se'n van per dita porta Madge,
Orlebar y Bribb, després de saludar, ab Fitton. La
porta's tanca, darrera d'ells, ab gran terratrèmol.

ESCENA ULTIMA
MORIARTY

y

BASSICK.

Moria. Bassick, coloqui, vostè mateix, ben

apostats,

seus homes pels voltants de la casa de Sherlock Holmes!
Persisteix encara en la idea d' anarli a fer una
els

Bas.

visita?

Moria. Are més que may
Bas.

!

Pren un revòlver

S'ha de tenir apunt, també,
de Stepney ?

la

del calaix.

cambra de

la

sòn

Moria.
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perquè si no acabem d'una vegada ab
Sherlock Holmes, a casa seva... hi acabarem
definitivament, aquesta nit, en la cambra de la
sònl Apa, Bassick! Me sembla que ja es hora
de que'ns deixin travallar ab tota tranquilitat 2
Sí...

FÍ

DEL ACTE SEGON

=

(§)@(o)(o)(o)(o)(o)(o)=:

flCTE

TERCER

123, Baker Street.— 5faerIock5oImes s casa seca.

El salonet de travall. Una pessa bastant gran, alegra y decorada ab senzillesa. Mobles confortables, sense cap exageració d'elegància. Amples y cómodos sillóns. Un armari,
,un guarda partitures, uns quants violoncellos y un faristol.

En

algun grabat y uns quants quadros, ab fotomans de totes
mcBCs, d'uns ninots que ballen. L'aspecte general deia
pessa, ha de tenir quelcom del taller d'un artista. Al fondo,
les parets,

grafies de criminals cèlebres, de palmells de

porta que dóna a un vestíbul. A la dreta, un balcó que
al carrer, del que s'han de veure, a través dels vidres,
les cases del davant. En els vidres del balcó, unes cortinetes blanques ab puntes. En el march del balcó, grans
cortinatjes de vellut, vert íosch, que s' han de córrer, quant
convingui. A la esquerra, primer terme, una porta que
dóna al menjador. A la esquerra, segon terme, una xemeneya de marbre negre, en la que hi crema un bon foch de
carbó, qu'escampa pel salonet, una claror rojenca.
Aprop de la xemeneya, un gran silló protejit per un paravent
xinesch, contra les corrents de ayre de la porta del vestíbul.

dóna

Damunt de

la xemeneya, un enfilall de pipes, colocades en
cartela de fusta, molts pots y caixes de metall de tabach,
caixes de puros habanos, una gran mistera, molts llibres
y feixos de diaris. Al mitj de la escena, una taula ab un

una

una cadira a la esquerra, damunt de la
haurà ilustracións, magazines, una cigarrera plena
de cigarrets, y en el calaix dos revòlvers. Entre la porta
del fons y'l balcó de la dreta, una gran taula de fusta blanca, adossada a la paret y ab prestatje a sota. Al damunt d'
silló a la dreta y

que

hi

—

-
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ella, bocals, retortes y altres instruments de química, rengleres d'ampolles roiulades, ab liquits de colors, y en els
prestatjes, llibres enquardernats, caixes de medicaments

y molts instruments de cirugía y medicina. Un quadro de
fórmules y receptes, al damunt d'aquesta taula-armari»
Penjada del sostre, una preciosa llàntia persana, ab llums
elèctrichs.
l'acte, l'orquesta tocarà la famosa «Devérie»
de Schumann y a mitja pessa de concert, s'alsarà el teló,
apareixent el salonet quasi a les fosques, donchs, els cortinatjes del balcó, son tirats. Lo primer que's veurà,
serà la resplandor rogenca del íoch de ia xemeneya. Poch
a poch, s'anirà veyent a Sherlock Holmes, ajegut als peus
del silló, devora'l íoch, damunt d'una pila de coixins moreschs y persans.'.Vaab una bata grisenca, ab íí res escoceses
vermelles, pantufles, y ab el violoncello al damunt, y I'
arquet a la mà dreta, acabà de tocar la pessa de Schumenn
indicada, tot voltat d'espesos espiralls del íura blavench de
sa pipa qne té » la boca. L'actitut d'en Holmes, es la d'un
home submergit en una mena d'extasis, produit per les
vibracions emocionals de ia música y per el gust de fumar,
però en el fons, lo que ía es meditar seriament. A. son voltant hi ha'ls diaris del dia escampats y desplegats y uns
quants llibres oberts; quan acaba de tocar, deixa'l violoncello, al damunt d' un riquissim coixí y'l arquet al damunt
d'un altre. Pipa fortament treyent espeses glopades de íum.
Al cap d'una estona, entra per la porta del fondo en Billy^
el séu gróom. noy de setze anys molt espavilat. Porta
xaqueta vermella, ajustada y ab punta al darrera, -ab botons
daurats y pantalon negre.

Avàns de comensar

i

ESCENA PRIMERA
SHERLOCK HOLMES, BILLY
BiLLY.

La cuinera diu que

li

convindria veure

al se-

nyor.

Ahont

Sher.

Sense moures, mirant al foch

BiLLY.

Es abaíx, a

Sher.

Donchs, dígali que'm sembla que serà dificil
que'm pugui veure a n' aquesta distancia.
Diu que voldria sapiguer lo qu'el senyor desitja

BiLLY.

Sher.
BiLLY.

es, ara, la

cuinera?

cuina.

demà al matí pera esmorzar.
Lo mateix que aquest demati.
Però

si'l

a casa.

Sher.

la

senyor no

Com

Precisament,
matí.

v:^ue

hi

no

Billy...

ha esmorzat aquest matí

hi era?

Tampoch

hi seré

demà

al

BiLLY,

Sher.

-
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No vol pas rès el senyor?
obra'ls cortinatjes del balcó. En Büly ho
fà. iluminantse 'I saló, ab la claror esmortuida d' una tarda humida, fresca y ennuvolada. Truquen a la porta del pis. VeS a
veure qui hi ha. En BUly surt per la porta del forn, Paw
Ah!... Molt bé!

Sí, Billy,

sa.

Billy.

Hi ha

Sher.

el senyor doctor Watson,
que vostè m'ha dit, moltes vegades, que sempre hi era per ell, l'hi fet entrar.
Molt ben fet, Billy S'alsa. arregla 'is coixins y coloca'l

Billy.

Desde

Toriianta entrar

senyor.

violoncello.

Com

a vora la xemeneya, dret.

la porta, anunciant;

^\ senyor doctor

ESCENA
SHERLOCK HOLMES
Sher.

Wat.
Sher.

y'l

Watson,

II

Doctor

WATSON

Allargantlilamaabtotacordialitat.com

anem, Wat-

son? que diu de nou el bon amích?... quant de
temps sense veurens!
Còm va aquesta salut, estimat Holmes?
Molt bél...Estich contentíssim de veurel, company de glòries y fadigues i... Això'm recorda aquells temps en que ,'ivíem tots dos, en aquesta mateixa casa!... Quan vostè encara era solter,
Watson. La seva senyora es fóra de Londres,
veritat?

Wat.
Sher.

Per dos o tres dies... Però, còm ho sab?
Quina pregunta Del mateix modo que sé que
vostè, ahir. se va mullar d'una manera deplorarable; que te un criat molt deixat; y que ha cam!

biat

Wat.

de lloch

el

mirall del sèu dormitori!

Veyam, diguimho, còm ho sab

tot

això,

que,

per altra part, es veritat?

Sher.

Arronsant

les espatlles.

No

val ni

la

pena d'expli-

Carho. Mostrant les botes d'en Watson. En les botes, encare hi du fanch de la pluja d'ahir, lo que prova
qu'el sèu criat es una mica gans"^, deixat y que
no mira prim. En la galta dreta, encare hi té alguns pels de barba. En altres temps, la galta
que duya mal afeitada, sempre era la esquerra,
de lo que'n dedueixo que la llum li vé d'un altre cantó que avans, y com que no ha pogut
cambiar el balcó de lloch, ha d'esser, forsosa-

mení,

el
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mirall el qu' està

colocat en un' altra

banda.

Wat.

Maravellós Però, perquè ho suposa, vostè, que
meva senyora es fora de Londres?
Miri, a l'armilla li falta un botó. Y una senyora tan endressada y pulcra com la seva, vol
que'l deixi anar pel mon, sense cosirli'l botó
que li falta a 1' armilla? Es fora, no hi ha més, es
!

la

Sher.

fora!

Wat.
Sher.

Admirable!
Vostè se'n burla Però si es una cosa elemental.
Si un nen ho pot descobrir, la qüestió es fixar!

shi. Watson mira l'hora, en un rellotge d'

or.

ja

treu de la butxaca de V armilla. Observant Holmes,

atenció

vell,

que't

ab molaa

aprop. Caram! Còm es que no m'
may, que'l seu germà fós mort?
Còm} Això també ho sab? Qui l'hi

el rellotge d-

ho havia

dit

Wat.

Sobresaltat.

Sher.

Wat.

pot haver dit?
El séu rellotge.
El meu rellotge? Vaja, això ja passa de mida!

Sher.

No

tant

veure un
chatelaíne.

com vostè's pensa... Vol deixarmel
moment ? Watson V hi entrega el rellotge ab el

Pausa. Holmes l'observa,

H. W. gravades en

l'

obra.

etc.

Les inicials

no m'engadel séu malhaurat pare. Aquest rellotge

Wat.
Sher.

la tapa,

son,

si

nyo, les
va ser fabricat cinquanta anys enrera, per la generació que va precedir a la nostra. Gom qu'es
una joya y les joyes formen part, generalment,
de 1' herència que correspon al fill gran, jo'n
trech la conclusió de que aquest rellotge, debia
haver passat a mans del séu germà.
Està bé! Però, còm ho ha pogut endevinar qu'
era mort, veyàm, el méu germà?
Com que vostè'l ponal Y si'l porta, es que l'ha
heredat, y com que no més s' hereda dels morts.,
veliaqui! observant.
encare hi ha més. El séu.
germà, era un home molt deixat, mès que deixat, desordenat. Tenia'l séu pervenir assegurat;
però no va sapiguer aprofitarien.
Ja que va
passar una bona part de la seva vida en la mi-

Y

.

no coneixent més que de tant en tant,
alguns dies venturosos... Y com a remat de tanta desgracia, se va donar a la beguda y va morir
sèria,

alcoholisat.

Wat.

No està bé lo que ara
Sherlock! Vostè, sense cap dupte, s'ha
informat, prèviament, de la vida del méu desAlsanUedret, ab gran sorpresa.

fa vostè,

- 58graciat germà; y ara se'n aprofita pera fer veure
que ho endevina, ab ses famoses deduccions.
Dich això, perquè no'm ,farà pas creure que
aquest rellotge vell sigui qui li ha fer semblantes
revelaciónsl

Sher.

Dispensim, Watson,
nia,

m'he

se pensar

si

empès per una

que

la

vella

ma-

problema, senseva resolució l'hi pogués ésser

aficionat a estudiar

el

penosa.

Wat.
Sher.

Però, quin miracle

li

ha

fet

endevinar?

Jo no endevino may rès, Watson Es una costum detestabl que destrueix tota llògica... Vaig
a demostrarli que, en tot això, no hi ha rès ma!

í

He dit que'l seu germà era deixat y
y desordrenat. Contempli les dugués tapes del

ravellós...

rellotje, totes plenes de ratlles, abonyegades y
y esgratinyades... Això prova que tenia la costum de portar en la mateixa butxaca, objectes
dussos, com monedes o claus No's té d' ésser
gaire espavilat pera deduir qu' es un home poch
cuidadós, el que te tan poch cuidado en fer malbé un rellotge, com aquest que, al menos, val

cinquanta

Wat.
Sher.

Però,

lliures esterlines.

còm ho

sab que va passar misèria?
Les caixes d'empenyos d' Anglaterra, tenen per
costum la de gravar, ab una agulla, en interior
dels rellotges, el número del rebut qu' elles dol'

nen, en cambi... Miri, veu, aquest rellotge,

menos ne porta quatre d'aquesta mena de

al

nú-

meros, lo que prova que'l séu germà's trovava
sovint en una situació precària, y que de tant

en

cops de bona sort que li permeel rellotge. Finalment, miri
'I foradet en
el que'à fica la clau pera donar
la corda; els voltants son tots ratllats y escarbotats, les ratlletes hi son a milsl Vol, vostè, que
un home que se'n va al llit- qu' es 1' hora acos.
tumada de donar corda als rellotges — ben serè
de cap, li costés tant el ficar la claueta en aquest
foradet? No, tots els rellotges dels borratxos
porten marques semblants. Com que'l cap els
dóna voltes, al donar corda, la mà'ls tremola..tant, tenia

tien

la

Wat.

desempenyar

clau s'escapa... y... veliaqui

I

Sab, Holmes, que si vostè hagués viscut dos o
tres sigles enrera l'haurien cremat com a brui
xot?

!

Sher.

Hauria

estat
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un medi de privarme de moltes

hores d'aburriíiient!
Vn a la iaula del fons y treu un estoig de cuyro.
obra y 'n treu una xeringueta de morfina, a la que
ajusta ab tot quidado una agulla, Ompla la xeringa d' un liqutt contingut en una de les ampolles
rotulades que hi ha en la taida. S'estira la màniga amunt, se descorda 'Is punys y s'arrebossa les
mànigues de la camisa, deixant mitj bras nú. Introduheix l' agulla en la pell y fa jugar el pistó de la
xeringa. Watson se 'I mira ab tristesa y brandant et
l'

cap.

Wat.

De que

Sher.

Avuy

Wat.

avuy ? De morfina o de cocaína ?
entrem de cocaína, doctor! He tornat

hi entra

hi

a les meves antigues aficiónsl No s'espanti! La
solució no es més que al setè! Ne vol?
No, gràcies! No tinch ganes de ferme malbé
tant prematurament el sistema nirviós
Te molta rahó, Watson Però'l meu sistema nirviós està tant íet ïnalbé que ja no li ve d'aqui.
!

Sher.

!

Torna a posar la xeringa y V ampolla en V estoig
que tanca. Després com si ja sentis els efectes viviflcadors de la droga, s' ajeu ab delícia en els coixins
devora'l foch-

Wat.

Que'n

fa

de temps que

a n' aquesta droga

Sher.

Wat.

del

hi està

dimoni

entregat de plè,
Y les dosis van

!

augmentant, y aniran sent més grosses, cada vegada més... fins a la fi
Que'n fa de temps que cada dia esmorzo, Watson! Y fins que'm mori no penso pas deixar d*
esmorzar!
Esmorzant, un se nodreix! Y, prenent morfina,
un no fa més qu'enmetzinarse

Sher.

Tant se m'endona!
Holmes! Per l'amor de Déu!
Parlem d'un altra cosa, Watson! Y, a propòsit:

Wat,

ha sentit parlar may del professor Moriarty?
Moriarty?... No, may! Qui es aquest home?

Sher.

Wat.

Sher.

Es un home interesantíssim. El primer criminal
mon! L'hi diuhen el Napoleón del crim,
donchs, a dintre del séu genero, es un geni, ni
més ni menos! Arrupit dintre del séu cau, com
una aranya verinosa al mitj de ses filagarses, té
'Is ulls fixos en les mosques que s'hi aventuren
y les atreu pera que hi caiguin. Y aquestes filagarses, tenen milers de ramificacions, que s'
extenen per damunt de tota la superficie del
del

planeta!

—
Sher.

Donchs
perquè

ara
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ho serà més que may d'interessant,

cosa està per arrivar al séu punt culminant. Quan demà tocaran les dèu del vespre, la
hora del professor Moriarty haurà sonat, y'l
Napoleón del crim, haurà arrivat- si tot me surt
bé al terme de sa carrera! Aleshores, asistirèm
al més gran procés criminal d'aquest segle! No
seran dèu ni cinquanta, sinó cent, més de cent,
els misteris inpenetrables fins avuy, que de cop,
s'aclariran tots a l'una! Més de cent crims, castigats tots ab la pena de mort, tindran de sobte
explicació complerta!
la

—

Wat.

Però si aquest criminal extraordinari se veu
atrapat definitivament, vol dir que no's defensarà d'un modo terrible?

Sher.

Bé prou que's defensa, ja, Watson, y'm fa V
honor altíssim de concentrar totes les seves forces y tots els grans medis de la seva poderosa
organisació contra mi. Vol suprimirme d'un sol
cop del mon dels vius.
Caram! Això ja es perillós, de veres!
No tant com sembla! Si ell guanya, no tmdré
de demanar auxili a n' aquestes drogues, que
tanta por li fan, y aixís haurem acabat d'un
cop. La vida es tant monòtona!
Monòtona? Y vostè es qui ho diu això? Vostè,
que desxifrant enigmes l'un darrera de l' altre,

Wat.
Sher.

Wat.

converteix en palpitant! Sense anar més lluny,
mateix assumpte aquell de les cartes escrites
a una noya, per un alt personatge, de que'm va
parlar la darrera vegada que'ns varera veure!
Veliaquíun assumpte sensacional, capàs d'axiribir al més misantrop! Be prou que me'n recordo Y '1 medi que'm va dir se li havia acudit,
pera obligar a la propietària de les cartes, a que
designés ella mateixa el lloch ahont les tenia
la
el

!

amagades,

han donat bon resultat?

li

Sher.

Magnífichl Tal

Wat.

Va poguer

fer

majordom de

jo esperava.
entrar a n* en Benjamí,

com

a

casa?

Tal com jo m' ho habia proposat,
mateixa noya 's va trair?
Tant, que vaig apoderarme de les cartes famo-

Sher.

Sí, sí.

Wat.

Y

Sher.

la

com

la

ses! Ja les tenia a la butxaca. ..però les vaig tornar a miss Alina Brent.

Wat.

Que

les hi

va tornar?

Què

diu ara?

Y

perquè?

Sher.

Wat.
Sh£R.

6i
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Perquè el méu acte, tal com va anar, no era més
que un robol
Aixís, ha perdut el temps?
No, perquè he .sjuanyat la confiansa de la noya.
No podent apropiarme les cartes y les fotografies, sense'l consentiment d'ella,
únich recurs
que 'm quedava, era 'I decidiria a que me les
entregués de bon grat. El sol fet de restituirleshi,
quan ella ja les tenia per perdudes, va ser el
primer pàs...A.ra, '1 segon, depent de lo que succeheixi avuy; però ja ía estona qu' espero a n' en
Benjamí, perquè me'n digui alguna cosa.
1'

ESCENA
Els mateixos y

TERESA.

III

Entra Teresa, introduida per Billy.
si hagués vingut corrent
y

Sembla morta de cansanci, com
emocionadíssima.

TéR.

Dispensim, però el gróom, quan ha sapigut de
de qui venia, m'ha dit que vostè 'm re-

la part

bria desseguida.
de part de qui vé, senyoreta?

Sher.

Y

Ter.

Es en Benjamí... en Benjamí Formann, el majordom, qui m' envia,
Fú-amení Benvinguda sigui, senyoreta. Molt bè
Billy! Aixís m'agrada! Quin noy més espavilat ^iZZy, motó saíis/eí, saluda y se'n vd. Soch tOt Ore-

Sher.

I

lles,

Ter.

senyoreta!

—

Sher.

Tbr.
Sher.
Ter.
Sher.

Teb.
Sher.

—

Veurà, jo estich de cambrera en una casa una
casa, entre parentísis,ben extranyota
en la que
en Benjamí també hi serveix, y com que ahir
vaig dirli que tenia intenció d' anàrmen de la
casa, ell me va donar la direcció de vostè, pregantme que '1 vingués a veure.
Aixís vostè s'estava a casa de la senyora Murray?
Justament. Sí, senyor.
Fs francesa, vostè, veritat?
Sí senyor, va ser a París que la senyora Murray
'm va pendre.
Y que m'ha de dir ab tanta pressa? Donchs
sembla que l'hi falta l'alè y vé tota cansada?
Sí senyor, sí. No s'equivoca! Se tracta del majordom que'm va recomenar a vostè.

D'en Benjamí?

Ter.

Shbr.
Ter.
Sher.

-
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Tinch por, senyor Holmesl Estich certa de que
li ha succeit
alguna cosal... Per això no hi he
volgut baixar!...
Baixar? Y ahont?
Al celler d' aquella casa maleidal Ell
xat y... no n' ha tornat a p';jarl
Truca un timbre, va a

que fica a sa butxaca.

Què

diu ara

!

Y

qui

li

ha

bai-

un

re-

ha manat qu'hi baixés

al

la taula,

vòlver,

hi

obra

el

calaix y 'ntreu

celler?

Ter.

Qui vol que hagi
si!...

Vull dir

el

Ay! dispenque a París ho

sigut! El mico!...

senyor!...

Com

deyem!
Sher.
Ter.

L'Orlebar?
No ho sé si's diu Ürlebar. A casa

li

diuhen Mu-

rray.

Sher.

Que

Ter.

cap aquí?
No, perquè he sospitat desseguida...

Sher.

Ter.

feya molt de temps qu' en Benjamí había
baixat al celler, quan vostè ha sortit pera venir
al

sentir

aquell crit terrible!.. Tapantsela cara ab les mans. Ahl
Quin crit!,.. M'he esgarrifat tota jo!
De quin crit parlü, veyàm, senyoreta?. Miri de
calmarse y de contestarme ab tota promptitut..
Què podia significar aquell crit, per vostè?
Era, com el crit de dolor d'un home, que, tot de
sobte, se li tiressin al damunt, altres homes, fe.

ab traidoría. Biliy entra.
Depressa! L'abrich! Les botes! Després
»
aniràs a buscar un cotxe! Apa! Depressa!
rintlo

Sher.

Billy!

BiLLY.

Molt bé, senyor! Desseguida!
a Teresa S' ha fixat si algú baixava al celler darrera d'en Benjamí?
No, senyor Holmes! No m'hi he fixat!. Però
'm sembla que no!
a BUly, que ha posat damunt d' un silló abrich, y les botes, da.
munt dels coixins. Portem el bastó! Donant un revòlver a
Watson. Tingui, Watson, y vingui ab mi!
Y jo, que vol que vingui, també?
No! Al contrari. Esperim aquí, que torni. Se sen-

Preji

Sher.

Ter.
Sher.

Ter.
Sher.

un

altre revòlver del calaix

de la taula

I'

ten passos precipitats a fora.

Holmes para

la orella.

Ja n'està

ben segura de lo que ha dit? .Miri que'm sembla
que sento les passes d'en Benjamí.
Benjamí apareix a

Ter.

Ab

emoció y quasi desfalleixent.

la porta del fons.

Ay Quina
!

alegria

I

-
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ESCENA IV
BENJAMÍ. Benjamí

Els mateixos y

enirA ràpidament. Va de

írach, com al primer acte, però tot estripat y plé de carbó.
El séu desordre no ha de tenir rès de còmich. Té una ferida al front de la que li surt molta sang, tacantli bona part
de la petxera de la camisa, Holmes, que ja s'havia tret la
bata, se la lorna a posar.

BeNJa.

Ah gran domini de si mateix se quadra militarment y diu:
Desde que vostè se'n va anar, rès de pa ticular,
senyor Però, aquest dematí, allà a quarts de
nou.
1

Sher.

Fentli signe de callar.

y

li

senyala

fassim

la

Un moment

favor d'entrar al

el

1

Se toviba cap a Teresa

Senyoreta Teresa,
menjador y de repo-

porta deia esquerra.

sarhi una mica.

Es que no estich cansa-

Tkr.

Interesada per

Sher.

senyor!
Aleshores, passegishi amunt y avall. Ja

de Benjamí.

lo

di*,

quan
Molt bé
ré

Ter,
oHER.

Tanca

la

la crida-

la necesiti.

diu, senyor, Se

porta quan ella ha

y durant tota la escena, para V
tots els sorolls

'n

sortit.

va per dita porta.
Després

se dirigeix

orella, espiant

que pugan venir de Jora.

a Waison,

ab gran atenció,

DongUl un COp d

aquesta ferida, Watson.
Això no es rès, senyor.
Vegi, vegi, Doctor

ull a n'

Benja.
Sher.

!

Wat.

Examinant el cap d'en Benjamí. Es un mal COp, però,
felisment, no té gran importància

Sher.

Més

I

val aixísl

nou.., Watson
dels

Benja.

Deya donchs, que

allà a quarts

de

renta, cura la ferida d' en Benjamí, scrvintse

medicaments y cotó fenicat que hi ha en

la taula del fons.

El senyor Orlebar y la seva senyora, han
sortit allà a quarts de nou. Jo, 'Is he vist pendre
un cotxe, quasi al davant de la porta de casa.
La seyora, ha tornat al cap de dugués hores, tota
Sí..,

sola, y

ah pochs moments, un home que

parla-

va ab accent marcadament alemany, ha trucat
a la porta, preguntant ab gran insistència, per
la senyora. Ella l'ha rebut desseguida y s'ha
tancat ab ell, a la biblioteca. Alguna'n debíen
portar de cap! Jo'ls he observat, per un forat
que havia fet a la porta, y he vist qu'estaven
conteccionant un paquet de cartes igual que'l

-
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de miss Brent. Preparis a un parany, per aquest
cantó, senyor Holmesi
Sher.

Parany que servirà per agafarhi a tots aque)ls
que'ns el preparen, Henjamí! Y l'Orlebar, a
quina hora ha tornat a casa?

Benja. Cap allà les tres.
Sher.
Semblava qu* estès molt enfadat ab vostè?
Benja. Volia dissimularho, pero's veya que sí, que ho
estava molt d'enfadat ab roí!
Sher.
S'han aconcellat ab algú. No hi ha dubte! Y la
senyora? Quin paper hi ha fet?
Benja. Ara que hi penso, 'm recorda, que, al entrar, m'
ha donat una mala mirada,
Sher. Aixís ella també hi ha assistit al concell. Els
deuhen haver aconcellat que, com a primera
providencia, 's desfessin de vostè. Perxò l'Orlebar li ha manat, ab una excusa qualsevol, que
baixés al celler! Y un cop allà, vostè ha sigut
atacat en la íoscor per dof homes... potser per
tres. Ha rebut, al front, un cop terrible, ab una
d'aquestes saques, ben plenes de sorra, que son

Benja.

l'arma preferida dels criminals del dia. Però,
vostè ha tingut la sort de trovar a vora séu, pera
defensarse, un d'aquestos barrots de fusta, que
serveixen pera fer rodolar y estivar els barrils
de cervesa en els cellers. Moviment d' edupefacció de
Benjamí. Miri, encara té una estella' a l'ungla.
Senyal de que l'ha agafat ab forsa. Y aixís, pegant a tort y a dret en la foscor, s'ha pogut escapar per entre mitj de les piles de carbó. Encara'n porta (Is pantalons plens!
aò admiració. Aixís ha passat, senyor! Ho ha dit
al peu de la lletra! Sembla que ho hagi vist!

Wat.

Quin home!

Sher.

ha dubte, tenen un asociat. Y per
un home perillós No solzament
es obra d'ell aquest complot contra vostè, sinó
que també ho es la confecció d'aquest segon
paquet de cartes, de que vostè ha parlat. Tot ha
sortit de la seva inspiració Y també es probable que, dintre de poca estona, jo rebré una
proposició de l'Orlebar, de vendrem les famoses cartes. Farà veure que miss Brent ha camMeditant.

lo

No

hi

que 's veu,

es

!

!

biat d'intent y que's decideix a negociaries.
cita 'm serà donada pera parlarme, y en ella

Una

faran tots els esforsos possibles pera ferme pagar tant car com puguin el séu petit travall y
després, aprofitant la ocasió...

-
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ESCENA V
Els mateixos y

BiLLY.

Entra per

la

BILLY.

porta del Jons portant una carta en una sajaim

Senyor, acaben de portar aquesta carta.
dit que li entregués ab tota urgència.

ShER.

Wat.
Sher.

M'han

Agafant la carta. Qu'he dit jO? O jO m'equivOCO O
aquí tenen la proposició de que'ls acabo de
parlar. Tingui la bondat, Watson, de llegirme
aquesta carta! Tinch la vista bon xich cansada.
Efecte, sens dubte, d'aquelles drogues tan amigues de vostè.
Obrint el sobre y llegint. « Molt estimat senyor méu >
Ajegut en un cilló plé de coixins y mirant enlaire. Ola Quina franquesa! Qui es que m'escriu ab tanta fa!

1

miliaritat?

Wat

La firma

Sher.

Què

Wat.
Sher

Wat

«James Orlebar.»
si he posat el dit a la llaga, eh?
Veyàm, veyàm, lo que desitja de mi aquest sant
baró del senyor James Orlebar.
Llegint «Molt estimat senyor méu!»
Estich, allò que se'n diu, verament orgullós de
un calificatíu tan amable! Vagi llegint!
Llegint. «Tinch l'honor de manifestarli que miss
Brent ha mudat d'intent, en lo que's refereix a
ostè desitja obtenir d' ella.
les cartes que
Està disposada a entregarleshi, mitjansant certes condicions, que, com a delegat de miss
Brent, discutiré jo ab vostè. Ha de sapiguer,
donchs, que, a cambi de diner sonant, tots els
documents, ab les fotografies y tot, estan a la
disposició de vostè. Si desitja tenir una entrevista ab mi, pera tractar deTassumpto.'ns podríem veure aquesta nit mateixa, a casa d'un
amich méu, que viu a la Lité, a les onze. Sigui,
donchs, a dos quarts d'onze, al mitj del pont de
Waterloo. Allà, hi trovarà un cotxe tancat, a la
seva disposició. El cotxer ja tindrà l'ordre de
portarlo a la casa en qüestió. Però li adverteixo
que si's fà seguir, o prova qualsevulga altre tentativa hostil, aleshores l'assumpto proposat
abortarà tot de cop y no hi haurà rès de lo dit.
Pausa. Li agrahiré una contestació ràpida y afirmativa Si ho fà aixís, serà un bé pera tothom.
tal?

diu:

Vés

.

Bl detective Sherlock Holmes.

5.

!

Me
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repeteixo ab aquest motiu, de vostè sincer

amich y servidor, que besa

ses

mans: James

Orlebar.»
Wateon ha llegit, Holmes ha agafat un
paper de demunt de la xemeneya y ha es-

Mentres
bloch de
crit,

Sher,

De manera

ab

llapis,

indolentment, algunes paraules.

que, aquesta

nit,

a les onze,

un

cot-

pont de Waterloo. Tot sol. No
m'ha d'aco-mpanyar ningú. No m'ha de seguir
nmgú. o sinó l'assumpto se'n va rodar. Es

xe, al mitj del

.

això,

no

es veritat?

Wat.

Aixís sembla.

Sher.

Cloguent

BiLL•Y

Senyor!

Sher.

Dona

el

sobre escrit.

BiUy ?

BiLLY.

això a l'home que s'espera. Dantu
Es una dóna, senyor.

Sher.

Reflexionant.

BiLLY.

Molt

Sher.

Que ha

BiLLY.

Sher.
BiLLY.

Ah

!

..

la carta.

Vella O jova?

vella.

vingut en un cab?
No, senyor, en un cotxe tancat.
Que has conegut al cotxer?
Me sembla que la seva cara no m'es desconeguda. Però no'm puch recordar ahont l*he
vista

bHER.

DónR

això a la vella, y mirat bé

la

cara del

cotxer.

BiLLY.

Molt bé

diu, senyor, se'n va.

ESCENA

VI

WATSON, HOLMES, BENJAMÍ.
Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

Després

TERESA.

Potser ho he entès malament, Holmes... pero
que té intenció d'anarhi a n' aquesta cita?
Vostè ho ha dit.
Pero, què no ho veu que's tracta de vèndreli el
paquet de cartes falses?
Aquestes son, precisament, les que jo vull, les
falses.

Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

Y, que'n treurà de tenirles?
El medi de procurarrae les Uegítimes. vaaia
porta de l'esquerra y erida. Senyoreta.
Pero, miri que aquest home li vol mall
Totantse'i pu. Y aquest? Que potser se pensa que
li vol bé? A Teresa, que acaba d'entrar. Ara, li agrahíré
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senyoreta,

que

-

tingui

la

bondat

d' escoltar

me, ab tota l'atenció possible, en lo que vaig a
Aquesta nit, a les onze, tinch una entredirli.
vista ab el senyor Orlebar, pera comprarli el
paquet de cartes, de que vostè ja'ns ha sentit
ara mateix, tot escoltant pel forat del

parlar,

pany.
]o.. senyor?
dóna, que no hem pas de renyir
per tan poca cosa! Lo que jo desitjo es que miss
Brent sàpiga que jo, avuy, faig tal adquisició.

Tkr.
Sher.

Confosa, baixant

Ter.
Sher.

Ho

No

sabrà, senyor.
Li agrahiré moltíssim. Ah!.., lo

que no li ha de
ho sé que son falses. Explíquili
que les cartes han sigut íalsificades, y rès més.
A mi m'agradaria qu' ella's cregués que jo, ab
tota bona fè,'m penso que compro el plech Uegltim, m'entén?
dir, es

Ter.
Sher.

els ulls.

s'esveri,

que jo

ja

Prou, prou, senyor. Perfectament!
Un' altre cosa. També li agrahiría que demà,
cap al tart. me fés el favor d'acompanyar a miss
Brent a la clínica del doctor Watson, qu'està
situada... veu. Anant ab Teresa cap al balcó. Aquí, al
davant mateix, es la casa número cent dinou, al

Ab el permís de vostè, Watson?
Holmes, que vostè disposa de mi y de

entressol,

Wat.

Ja sab,

hora!
Gràcies! Perquè, precisament, demà, a les set y
quinze mmuts del vespre, hi tinch citats a dos
diplomàtichs extrangers, al senyor comte Sthal-

la clínica, a tot'

Sher.

el senyor Baró d'Altenheim, als que jo
tinch d'entregar certs documents, qu'ells van

berg y

encarregarme de recobrar. Y desitjaria que
miss Brent assistís a la entrevista. Però, de totes maneres, vostè ja rebrà, en lo tocant a n'
aquest punt, instruccions meves precises,

demà

al matí.

Ter.

Molt bé diu, senyor! saluda y se'n va.
Sher.
Benjamí!
Bknja, Senyor!
Vagis a disfressar, totseguit, de pobre número
Sher.
catorze y fassim l'obsequi d'explorar, en un
perímetre d'una milla, tots els publich-ouses,
que hi ha pels voltants de casa'ls Orlebar. Y si
pogués recuüir alguns indicis del séu nou asociat, fora una gran cosa. Es lo únich que'm falta
sapiguer. Comprèn? Y es de gran importància
Benja. Està entès!
.

—
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ESCENA

VII

SHERLOCK HOLMES, WATSON, BENJAMÍ
BiLLY.

Entrant.

la porta del carrer hi ha
vol parlar ab en Benjamí.

Senyor, a

home que
Sher.

de vèurel a

n'

un

Ah ah Tinch curioaquest home. Féslo entrar,

Deturantse en sech y reftttionant.
sitat

y BILLY.

1

I

Billy!

BiLLY.

Diu que no pot pujar, senyor. Perquè està vigiun altre home, que hi ha al carrer. Es un
detecti ve de Scotland Yard.
Un detecti ve? Potser que hi anés?
lant a

Benja.
Sher.

No!

Btnjami^s detura y Holmes rumia. Pero... potser
qui sab! Vegi quin aspecte te aquest home..
y estigui disposat a tot...
Ja sab que's pot fiar de mi, senyor. S'envai
Billy, corre al darrera de Benjamí, y vinam a
dir lo que hagi passat entre ell y'i detective.
SÍ...

Benja.

Sher.
BiLLY.

Wat.

Molt bé, senyor!.. S'en va corrents,
A Holmes, que para la orella y rumia Això's va fent interesant, cada vegada mès! JSolmesno re»pòn. EscoUa
ah gran atencw y va al baUó mirant al carrer. Escolti, hol-

mes, ja que ha tingut la bondat de donarme alguns antecedents d'aquest assumpte de les cartes
li

Sher.

agrairia que...

Interrumpentlo.

Un moment,

timbre.- Pausa. Billy entra

BiLLY.

Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

dispensim... Truca'l
^qu' encara es abaix en

Benjamí?
No, senyor, se'n ha anat ab aquell
Aixis, ho devia ser un detective?

home

Potser síI.. Molt bè, Billy... Biüys'enva Que'ra
deya, Watson, del assumpto de miss Brent?
Que m'agradaria coneixel en detall.
Si quasi ja li he dit totl. què vol saplguer més?
Què'n pot fer d'aquest paquet de cartes falses,
per quina adquisició està a punt de jugarse la
vida?
Mirant fixament a

Watson, durant alguns moments nvans de

meva

intenció es valdrem del paquet
pera decidir a miss Brent a que m' entregui'l llegítim. Pera arrivar a lo que'm proposo,
no tindré més remey que recorre a una estratagema, que quasi 'm fa vergonya, y de la que

parlar i^a
fals,

no m'hauria

servit

si... si

jo hagués conegut
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aquesta senyoreta,
dominat per un
que

-I

preocupa Si,ho

jo faig, perquè es
son!..

Wat.

com

altre idea,

jo la

conech

ara. semblant

absolutament extianya

a la qüettit

reconech.no síà pas belo que
adorable aquesta noya, Wat^

Adorablel

Què diu aTa? Avans, quan se
dedicava en cos y ànima a un assumpte, no
se'n preocupava pas gaire de si les dones que
hi intervenien eren adorables o no ho eren
Té molta rahól Però la meva indiferència s'ha
desfet, al davant d'aquesta noya !,
Mirantlo ab una sorpresa crctxení Ai xis estèm?.. Això
es un miracle!.. Es possible que aquest corinaMírantlo ab est-anyesa

!

Sher.

Wat.

tacable hagi per

BiLLY.

fi

cedit?.. Oh!.. Pausa.

Oispensim, senyor!., però 'i senyor Bengamí ha enviat un practicant de l'apotecari de
la cantonada, dient que hi ha hagut d'entrar,
Entrant.

perquè

la ferida del cap li fà molt mall Diu que
agrairia moltissim al doctor Watson que tingués

la

Wat.

Ja

bondat d'anarhi
ho crech!... Me'n

hi vaig desseguida !.. prén
qu'es estrany! Es una ferida que no
té cap \mportknci3i.
A Hoimea Dintre de cinch
minuts torno a ser aquf se'n va
el barret.

Si

.

Sher.

Billy!

BiLLY.

Senyor?

Sher.

Qui

BiLl.Y

Un

Sher.

Quin?

BiLLY.

perquè no l'he conegut
Corre darrera del Doctor. Tinch por que l'amenassi algun perill. Torna
desseguida a dirme lo que hi hagi. No pujis.
Truca desde la porta del carrer!. ..Cuital No t'en-

Sher.

l'ha portat aquest avis d'en Benjamí?
practicant de la farmàcia.

Dèu

ser nou,

Vivament Depressa, Billy!

tretinguis!

BiLLY.

Hi corro, Senyor.
Se'en và ràpidament. Holmes queda inmóvil,

dubtant.

Va cap

com

menjador, .^e detura y escolta.
Pren una pipa de la xemeneya, la ampla de tabach
y l'encén, tot parant la orella Ab la pipa entre dent»
va cap a la taula, treu elrevòlvtr y tot empunyantlo
se fica la ma a la butxaca de la bata, Sembla satisfet
y 's coloca un xic d 'esquena al publich, de cara a la
porta del fons, que està tancada. Tot de cop, aquesta
s obra ab violència
y entra, bruscament, el profegnor Moriarty Va ab barret de copa, un gran
abrich negre, bufanda blanca al coll. pantalon negr€
y bota ile xarol.
'

al

.

-

70

-

ESCENA
SHERLOCK HOLMES
solut, però

VIII

Y MORIARTY. Moriarty
la

mirada

entra re-

en Holmes. Portà sa
ma dreta al
el moment en que Moriarty dona
un pàs endavant, Holmes crispa involuntàriament la mà
qu'empunya el revòlver dintre de la butxaca de la bata
detura, ab
darrera. En

's

fixa

Moria, aò calma Es una costum molt perillosa'l portar
armes de foch a la butxaca de la bata.
Sher.
Si continua ab la mà darrera de la esquena,
dintre de tres minuts Thauràn de portar al ^Hospital. Deixil estar allà hont es el séu revòlver,
m'entén?
^ORIA. Ab una petita pausa, Moriarty deixa caure el brds dret al üarch
del cos. No hi ha cap inconvenient; sempre que
vostè

Sher.

fassi'l

mateix.

Tingui S'han de fer certes concesións a les
persones que un te'l gust de rebreles a casa seva.
I

Posa

'l

s

u

revòlver al

damunt de

la taula del mitj.

Moria. Vostè no 'ro déu conèixer,

veritat,

senyor Hol-

mes?
Sher.

Llensant una glopada

aquest honori

.

defúm

Y més

de sa pipa.
li

Perdoni Tinch
una estona
1

diré.. Ja fa

que l'esperava, Fassim 1' obsequi d' assentarse,
senyor Moriarty. Si com sembla, li convé parlar
ab mi, puch dedicarlicinch minuts Pausa. Moriarty
fà un moviment, ab sa mà dreta, com pera treures alguna
cosa de la butxaca del abrich. Se detura bruscament, al veure

que Holmes
postura

li

apunta

qtie al

el revòlver,

deturar se.

lo que anava a fer ?
Moria. Mirar 1' hora an'el méu

Sher.

mà en la mateixa
Se pOt SapigUCF

quedantli la

Dispensi

1..

rellotje, si

te 'el

temps

tan just.
No 's molesti, no,

no n *hi ha necesitat. Jo maquan els cinch minuts hagin pasEl méu cronòmetre no pot ser més exacte

teix l'avisaré,
sat,

Pausa.
Moriarty avansa lentament, fins al respatüer de la
cadira que Holmes li ha indicat, ab els ulls fixos en
el mateix. Se treu el barret y s'inclina suaument, fins*
apossarlo a terra, vora de la cadira. S'asseu. Holme
torna a posar el seu revòlver damunt de la tauia^
Però, en aquest moment, y un cop Holmes s'ha asH-

també enfront de Moriarty, a l 'altre banda d«
Mariarty alsa un altre cop la mà dreta.
Holmes reprèn tranquïlament el seu revòlver, disgut,

la taula,

-
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posat a tot. Moriarty al veure 'I gest de Holmes, se
posa la ma al coll, se desfà la bufanda de llana
blanca que porta, y la posa al damunt del séu
barret Holmes torna a deixar I 'arma.

probablement ja's dèu penque li vinch a dir.
Sher.
Y vostè, probablement, ja deu sapíguer també
lo que li haig de contestar, veritat?
Moria. Se pot sapiguer, senyor Sherlock Holmes, si te
la intenció de seguir ocupantse de mi, encara,
per molt de temps ?
Sher.
Fins que hagi arribat al fi que m'he proposat,
senyor Moriarty
Moria. Sento molt que hagi pres aquesta determinació;
y ho sento, no per mi, sinó per vostè.
Sher.
Jo també participo dels seus sentiments, profesor; però, solsament per part seva, y a conseqüència de la posició violenta en la que's trovara vostè molt aviat.
Moria, Puch esperar de la seva íimabilitat. que'm digui
a quina posició aludeix, vostè, ara?
Sher. Ab molt de gust. Donchs, sencillament, a la possició, generalment violenta, y a cinch o sis pams
per arrivar arran de terra, que ocupen els homes
als que la lley condempna a ser penjats.

Moria.

Aixis, donchs, vostè

sar lo

Moriarty s "alsa y fà un moviment contra Holmes,
però inmediataTïient torna a asseures, al veures que
la mà de Holmes va pera agafar el revòlver.

Moria Y
Sher.

Moria,

vostè's pensa que jo li proporcionaré'l gust de
contemplar un semblant espectacle?
No'm preocupa gens ni mica el que vostè me'l
proporcioni aquest gust ab el fet de que l'es-

pectacle tingui lloch, ja'n tinch prou.
Sab qu'el séu gosar no te fites? Miri que
ferme confessar a mi semblants monstruositats,

Abira.

es molt més perillós de lo que a primera vista
sembla Però aquest gosar séu vè, precisament,
de la seva ignorància Ha de sapiguer, que, si
soch aqui, es havent pres per endevant totes les
mides necesaries pera garantir la meva seguritatl
Sher Ja m'ho penso, professor... Y'l conech lo suficient,
pera sapiguer fins ahont arriva el séu valor.
Moría. Lo que dèu ja suposar, també, es qu'el séu
I

I

amich,

el

trigaran

doctor Watson, y'l séu fidel Benjami,
pila de temps a tornar a n 'aquesta

una

casa.

Sher.

M'ho penso.

Moria.

Aixís, donchs, ja

que

la

seva ausencia'ns permet

-
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nostra entrevista tant com vulpassar a tractar dels nostres
assumptes, ab tota tranquilitat, y sense por de
que ningú'ns destorbi!.. En primer Uoch, desitjaria cridar 1' atenció de vostè, sobre algunes
notes que porto en aquest carnet... ^6 rapidesa's

el perllongí^r la

podem

guem,

fica la

mà

a la butxaca interior de la

mans

levita.

^ tingui
les mans
quietes! Mortarty detura bruscament ei séu moviment. No
m'interesa lo que hi ha apuntat en aquest carnet.

:5HER.

Les

Moria,

Deixant caure sa

dich qu

quietesl.. Li

mà damunt de

Es ab l'objectC

son genoU.

de...

Sher.

Sigui ab l'objecte que sigui, ia li he dit que no
m'interesa.
Moria. Fent una nova tentativa pera alsarlamd. Es que VOldría
ensenyarli...

Sher.

No

vull veire lès!. Tot lo que hi pugui haver en
aquest carnet, me té sense cuidado. Però per
això!.

dreta,

S'alsa,

y tenint

va a trucar

el

el

mà
Vaig a provarli,
de ser amable ab

revòlver tempre apunt, en la

timbre ab la esquerra.

una vegada més, el méu desitj
les persones que'm fan l'honor de venir a

visi-

tarme, Pausa-

Moria.

Me

sembla que'l séu criat, no va pas gaire depressa en presentarse.
Sher.
Tranquilísis, Ja vindrà.
Moria. Potser trigarà molt mès de lo que vostè's pensaL

.^

Sher

Tornaré a

Moria

Fredament. Estich cert

Sher

Indignat,

trucar. Truca.

pobre xicot

Moria Quina

Sher.

de que no vindrà

Còm? També han

!

atacat a n

'

aquest

?

suposició!

Que no podia

haverse en-

tretingut en algun lloch, per algun cas imprevist,
de forsa major?
Es cert Tots hi estem exposats. Y tan es aixís,
.

1

que, qui sab si demà mateix vostè ho serà victima d'un accident imprevist!..

ESCENA

IX

Els mateixos y BII-LY.

BiUy entra

pel fons, corrent;

va

brut, estripat

y

ab algunes contusions a la cara.

BiLLY.

Perdónim, senyor! Però, quan corria, cap a la
farmàcia, un borratxo que venia en direcció

!

13
contrària, m'ha donat una empenta, y m'ha fet
caure al mitj del carrer
Y tanta estona has necesitat pera aixecarte?
1

Sher.
BiLLY.

Sher
BiLLY.

Sher

Es que, aleshores, venia un automòvil, corrent
com un llampi.. El chauffeur no ha tingut temps
de frenar, y...
Y. què?

Que

Somrient

l'automóvil m'ha passat per sobrel...

però com quesoch magre, m'he estirat tant com
he pogut, y aixís les rodes no m'han tocat. N'he
sortit, ab uns quans cops al cap y'l vestit fet
malbé! Que hi faràl. Mes hauria pogut serl..
Me'n alegro, Billy, de que t'hagis escapat
d* aquest perill Y eàtich segurissim que, aquest
senyor, encara se'n alegra raès que no pas jo..
Apa, dónali les gràcies.
A Moriarty Gracies, senyor !..
Ta qu' ell ha demostrat tant interès per tu, ara
hauries de ferli un favor. Com que té'l bras dret
impedit l'hi hauries de treure, tu mateix, una
cosa que porta en la butxaca interior de la levita
la de la esquerra.. Holmes ha designat lo quedin
ob sa mà armada sempre del revòlver. Moviment de Moriarty,
deturat, com avans, a la vista del arma. Apa, CUlta
.

BiLLY.

Sher.

..

BiLLY.

Obeint a Holmes, va cap a Moriarty y, treu de la butxaca indi-

cada un

Sher.

Si.

de

al seu amo. K- aiXÒ,senyor.
Posa aquesta arma al damunt
No, aqui, no. Una mica més cap a

ensenya

revòlver, qu'

Molt bé, noy
la taula...

!

mi.
BiLl.Y

Desprès d

'

haver passat el revòlver al damunt de la taula y apr»d

d- en Holmes.

Sher.

No, no; no

Que

que miri si .'hi ha cap més?
pena de que 't molestis Les

vol

val la

1

varies tentatives del senyor, pera treures aquesta
la mateixa butxaca, m' inclinen a creure que no'n porta cap més.
No vol rès més de rai, 'I senyor?
Ara que ja hem visi el séu... carnet, me sembla
que'ls serveys del méu groom ja no li son nece-

arma, sempre de

BiLLY
Sher.

saris, veritat?

No?

Ja pots retirarte, Billy.

Mentres BiUy se'n va, Holmes, que ha guardat el
séu revòlver a la butxaca, ha agafat, ab negliçeneia, el revòlver de Moriarty, hi juga y ab una llesiesa maravdlosa
aprofitant ela

de prestidigitador

moments en que

ty, flcantse les bales

Moria

el

descarrega,

la ira cega

a la butxaca de

a Moriar-

la bata.

hora de parlar
les dents, abira. Ha arrivat
poch y parlar bé! Ha de sapiguer que'l dia quatre de janer, vostè va comensar a ficarse en els
Apretant

1'

—
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meus assumptes. Qu'el

va perjudicar-

vintitréà,

me, en gran manera, y que avuf, dia catorze d'
Abril, ja sembla que, gràcies a les seves maquinacions,

la

meva

llibertat perilla

!

Shbr. Y quioa conclusió'n treu de tot això?
Moria. La que vaig a notificarli. Si vostè, senyor Sherlock Holmes, no para d'un cop per sempre, de
travallar contra mi desbaratant tots els meus
plans, jo li juro que desde'l minut present, no'n
donaré ni això de la seva vida.
Fa petar ses ungles en ses dents.
Sher.
Donchs, miri, senyor Moriarty, perquè no sigui
dit que soch intransigent, estich disposat a complaurell Moviment de Moriarty. Desde demà, a les
dèu de la nit, deixaré d'ocuparme de vostè!
Està content?
perquè, desde demà,
què no desde ara?

Moria

Y

Sher.

Perquè demà, a
la seva firma en

les

dèu de

a les

dèu de

la nit,

el llibre registre

la nit?

Per-

vostè posarà

dels qu'entren,

a detinguts, a la pressó de Newgate. Y
desde aquesta hora, crèguim que io per la meva part tampoch ne donaré ni això de la seva

com

vida

I

Fent petar ses ungies en

ses dents.

Moria. Si'm conegués a fons, no m'ho diria tot això.
D'aquí a demà, encara hi ha vintiquatre hores,
es a dir, vintiquatre hores de temps, pera desembrasar el méu cami de tot allò que m'hi fasi nosal
Sher.

Quan

jo era petit, senyor Moriarty, la

da ja'm va

meva

di-

perdre la por, al davant dels
llops y dels fantasmes!
Moria. La seva dida, senyor Holmes, debla se: una dóna que tenia sentit comú. Però li havia d'haver
dit que, perxò, també hi han llops|que mosseguen y fantasmes que maten Pausa.
fer

1

Tots dos se desafien ab la mirada,

encara té ala mà el revòtver
nlmitj de la taula.

Sher.

d- en

Holmes

Moriarty,

el

qW

deixa

Ho sento molt, professor, però l'encis de la
seva conversa'm fà oblidar que hi han una pila
d'assumptes que reclamen

la

meva

atenció.

Se tomba cap a la xemeneya com buscant un misto •
Moriarty, s'alsa a poch a poch, y agafa'l séu 6arr«'
de terra, ab els ulls fixos en Holmes. Al veure el séu
revòlver al mitj de la taula, s'hi acosta,

hi posa'l

damunt y s'embolica el coll ab la bufanda.
HolTnes encén un misto y cala foch a la pipa ab tota'
tranquilitat. Moriarty pren el barret y ab un gest ra
barret al

pidissim, s'apodera per

fi

del séu revòlver.

Moria.
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Ja l'he avisat del perill que corria! Però no ha
meus concells! Ab aquesta
rahó n'hi haurà prou pera convenceu

volgut fer cas dels

•I

Bapidament apunta 'I revòlver a Holmes y apreta
pera fer foch. Holmes se tomba ab iota tran-

gallet

quüitat de cara a n' ell, acabant de calar foch a la
manera que V arma està dirigida de plé a

pipa, de

sa cara. Se sent

el

clach-clach del gallet per tres ve-

gades sense que surti

Sher.

Dispensim

!...

'I

tret.

Llensal misto. y's

treu deia butxaca d€ la

bata unes quantes bales de revòlver, que deixa caure al

damunt

Però,
voldria fer us del
seu revòlver, he procurat treure les bales y ficàrmeles a la butxaca. Aquí les té. Vegi si hi
son totes?
Moria. Dominant son despUyabdespreci. AixÒ es un escamode

la taula,

ab tota tranquilitat, al davant de Moriarty.

com que ja'm pensava que'n

senyor Holmes
meu. en el nostre
piguer una mica de tot Va cap
teix,

Sher.

I

somrient. Fill

!

s'ha de sa-

ofici,

a la xemeneya y toca

'I

Moviment de ràbia de Moriarty.
Entrant pel fondo. Que ha trucat, senyorr

timbre.

BiLLY.

Sher.
Billy.

Si,

acompanya

fins a la

ab

tots els

son deguts.
el favor?

al senyor
miraments que
Per aqui, senyor. Vol fer

porta,

Billy,

li

Moria. Amenassam a Holmes, ab elpuny clos. ab ira fonda. Ens tornarem a veure, Sherlock Holmes!
Sher,
Sempre serà un gran gust per mi, senyor Moriarty

I

Llensant una glopada de fum de sa pipa, quati m

lacarà

d-

en Moriarty. Aquest, ab

un gesto furiós,

agafa'l barret y se'n va ràpidament pel fons, tn

quina porta hi ha
gran reverencia.

Tí

Billy,

que

DEL ACTE TERCER

al pasf-ar,

l'

hi fa

una

=

@@@@@@@@ =

flCTB
ba cambra de

la

QUART

sòn de Stepneij. -(Sherlock Bolmes cb

perill

de mort.)

Una

pessa espayosa y fosca, a dalt de tot d'una casa vella, que
a un dels molls més llunyans del Tàmesis. Les'parets
son rònegues y escarbotades. Grans caixes de totes menes
y mides, botes y barrils pels recóns. El sostre, de grosses
vigues, baix y desigual, dóna a la pessa l'aspecte d'un
graner o d'una golfa. Al ions, ampla porta de fusta, molt
sòlida, ab forrellats y barres de ferro. A la esquerra, portetà falsa. A la dreta, una finestra, quins vidres bruts y
plens de terenyines, priven de veure al defora. Darrera la
fineitra, barres de ferio crehuades, molt sòlides, que no
s'han de veure fins que s'obren éls portells. En primer
terme, cap a la dreta, una taula vella, bruta y ennegrida.
Dugués cadires de boga. La única llum que clareja la escena es la d'una llanterna sorda que porta en Fletcher.

dóna

ESCENA PRIMERA
FITTON

y JARVIS. Després FLETCHER. Kn Jarvis està assegut damunt d'una caixa, a la esquerra, quiet, com un
qu' espera a n'algú. Fitton està assegut al damunt de la
taula. La porta del fons s'obra y entra Fletcher que porta
una llanterna de seguritat. S'atura un moment y mira al
entorn, escudrinyant en la foscor.

Jarvis. Sou vós, Fletcher?

Flet.

M'ho ha manat
hi

Què

l'anao

haurà feyna aquesta

hi

veniu a

fer

aquí?

que vingués. Sembla que
nit.

!

—
Jarvis.

Flet.

-

77

Si.
a mi m'ha avisat en Bassick per telègraf.
L^ darrera vegada que la cambra de la sòn va

per qui va ser?
com se deya. Era un home que va
venir un vespre ab en Bassick, un comerciant
que havia viatjat molt ab ell en ferrocarril.
Fit.
Y avuy per qui operarem?
Flet.
No m'ho ha dit en Bassick.
Jarvls. Quan arrivi'l parròquia bé prou c^ue ho veurem, companys.
fer servey.

Jarvis.

No

se pas

ESCENA

II

BRÍBB. Després BASSICK. Bribb entra poch

Els mateixos,

poch examinantho

a

coses y persones, ab inquietut. La
porta's tanca, tota sola, darrera d'ell. Al sentir el soroll,
se tomba tot esparverat. Fletcher alsa la llanterna, pera
veure qui ha entrat.

Bribb.

Bona

tot,

nit tinguin,

dria la

senyors.

bondat de dirme

si

Algú de vostès tinque hi haig

es aqui

al senyor Bassick? Còm qi\e m'ha
n'aquesta hora!... siUnci general, Pausa. Dispensin! Que potser no m'han sentit lo que'ls
hi deya? Ho tornaré a dir.
No ho sabem nosaltres lo que vostè'ns pregunta,

de trovar

citat a

Flet.
Fit.

Jarvis.

Bribb.

minyó
La persona que vostè busca potser ja hi es aquí.
Qui sab... potser encara està per venir!
Ah! bé, aixís si que ja estich ben enteratl Un
milió de gràcies Pausa. Caram Quina casa més
especial! No's pot pas dir que sigui d'allò que
se'n diu alegra, no!.
Però, vaja, no està mal,
no està mall Te forsa caràcter!...
!

!

.

Se treu un cigarret de la petaca y se prepara aencendrer un misto que ha tret també de la capss.

Rès d'encendre mistosl
Bribb. Eh!... Còm?...
Jarvis. Hi ha perill!
En Bribb deiura instantàniament
Flet.

tot

moviment y

gira la vista al entorn ab precaució com si totes
aquelles caixes y barrils foísin plenes de nitro-gUee'
rina.

Bribb.

Que

hà

hi

perill?

Y

ahont es

el

perill? Jo no'l

sé pas veure.

Flet.

Si

encén

La porta

s'

el

misto,

potser el veurà desseguida.

obra y entra en Bassick.

!

-

Fas.

Ah!,.. Bribb,

ja es

-
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aquí? L'he esperat

una bona estona, però, veyent que no
Bribb.

al

moll

venia...

No'm

va dir que'ns trovaríem aquí dalt? Pera
això he pujat! Si haig de judicar per ies respostes d'aquestos senyors, aquí, vostè, no hi es pas

Bas.

gayre cr^negut.
Aquestos senyors son molt discrets. Es la consigna. Que s'ha recordat de la corda, Jarvis?

J ARVIS.

Mostrant un

Bas.

Qui

Fit,

Sí,

Bas.

Y

Flet.

Present!

rotllo de corda que hi ha darrera
es aquell del reco, en Fitton?

d'eU.

Mírisela!

senyor.

en Kletcher?
Parlen sense moures dels seus respectius Uochs y
tot extranyat els mira ara a l'un ara a I'

en Bribb
altre,

Bas.
Fit.

Bas.
FlET.
Jarvis.

Aquesta nit sí que haureu de fer el cap viu,
noysl Ens les haurem ab un minyó terrible!
Encara no'ns ha dit qui es,
Sherlock Holmes
Ab sorpresa y alegria. Què ho díu de debò?

Donchs

pot contar, senyor Bassick, que's
es poch— pera
fer honor a tan gran senyor!
Ja li asseguro jo qu' el rey dels detectives no'n
sortirà pas d'aquí.
Ja valdrà més que no'n surti, perquè si s'arrivava a escapar, estaríem allò que se'n díu ben
ja

que un sab- que no

farà tot lo

Flet.

Bas.

frescos.

Jarvis. Aquesta nit

si

que

les

faré voltar de gust les

aixetes.

Bas.

Sobretot que ho tingueu tot apunt y ab ordre.
El Professor vindrà a inspeccionar el camp de
batalla.

Fit.

Es possible! L'amo en persona, se molestarà
punt de venir?
Sí, vol veure ab els seus ulls, si la ratera està
ben parada. Mireu, ja'l sento que puja.

fins al

Bas.

ESCENA
Els mateixos,

III

MORIARTY

Moria.

Entrant. Ah!... ja es aquí,

Bas.

Sí,

senyor.

tal

com m'ha manat

He

y

ORLEBAR,

Bassick?
vingut a veure si tot estava apunt,
vostè.

-
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Moria. Qu'es aquí en Fletcher?
Aquí n'hi ha un tros, senyor.
Flet.
Moria. Teniu apunt els vostres homes?
Hi son tots y més esmolats que may.
Flet.
Moria. Heu pensat a fer una bona provisió de gas,
per un accident qualsevol la ciutat trenqués

Moria

distribució?
El depòsit es plè, senyor.
Que hi ha darrera d'aquesta porta, Bassick?

Bas.

Hi ha un armari, en

Jarvis.

Per
el

si

la

la porteta falsa de l'esquerra.

qual hi guardem

les

nos

tres eynes.
L'obra. Fletcher hifà llum ab sa llanterna.

Moria. No

pas cap sortida?
B\s.
Cap, senyor. Està tot aparednt. Tanca.
Moria. Y aquesta finestra?
Està barrada ja fà una pila de temps.
Bas.
Moria. Però si's trenquen els vidres...
El que ho provi's trovarà ab mitja dotzena de
Bas.
barrrots de ferro per la part de fora Y si'ls vol
trencar jo li asseguro que hi té feyna llarga.
Flet.
Bé prou que l' haurem lligat com un Crist a 1'
home que s'ho proposi, avans de que puga fer

Moria.
Bas.

té

trencadissa.
Ja està ben segur de que no hi ha escletxes, ni
insterticis, per ahont pugui entrar l'ayre?
Ni un torat d'agulla, senyor! La més petita es-

querda està cegada ab

cals, hermèticament.
aquesta porta?
Es de soca de roure. Y com vostè mateix pot
Bas.
veure, de doble fulla
Moria. Es per allà que 'Is homes surten, quan vana

Moria.

Y

1

obrir les aixetes?
Sí, senyor.
Bas.
Moria. Y no 'Is poden seguir.
Impossible! fa ha vist les baldes que hi ha al
Bas.
defora y les dugués barres de ferro transversals

pera més seguretat.

Com que de bones a

primeres ja comensém pera
home... no hi ha porl
Moria. Fletcher, feu jugar les baldes davant méu.
Flet.
Ab molt de gust, senyor.
Fit.

lligar al

S'alsayse'n va pel fons,
soroü de forrellats que

«•

sentintse al

obren y

's

poch gran

tanquen.

Es quasi el mateix sistema del despatx de vostè,
però una mica reforsat.
Moria. Molt bé Me sembla que tot està apunt, soroll de

Bas.

I

-

So

-

baldes y ferros. Fletcher entra.

Fletcher, VOS OS retirareu

homes, en el fons del passadís y
esperareu qu' el senyor Orlebar.. oetignantlo. hagi
tingut ab la persona qu'està per venir, la entrevista, en la que han d'arreglar un assumpte
personal. Que tots aquets senyors s'amaguin bé
y lo més allunyats poss ble, pera que Sherlock
Holmes no puga sospitar la seva presencia.
A Bassick. Qui guia el carruatje aquesta nil?
En Paddy Plum, senyor. Li he donat ordre de
Bas.
que fassi una volta d'una hora pera que'l que
porta a dintre, no sàpiga en quina direcció'l
porten, ni quina distancia ha corregut. El carruatje s' aturarà al capdevall del passeig, y en
Plum acompanyarà, a peu, a l'home, fins aquí.
Moria. Les portelles de fusta del carruatje son ben sòlides, y sense cap vidre, eh?
Sense cap vidre, senyor. Ben sòlides y tancades
Bas.
ab clau.
Moria. Adonatse de la llantema d'en Fletcher Qu* es això? Una
ab

Bas.

Moria.

els vostres

llanterna deseguritat?
Es per mor de les emanacions de gas que poguessin quedar en la cambra.
Això si que s'ha d'evitar a tota costa! Convé
que Sherlock Holmes no la vegi de cap de les
maneres, perquè si la veya ja sospitaria desseguida Ensumant. Fortor de gas no se'n sent pas
per això! Y les aixetes convé també que siguin
ben tancades! Digui a n'en Serafí que li dongui
!

un quinqué.

Bassick st'n va. Mirant al entorn. Possin
aquesta taula més cap al mitj En Fletcher y en Jarvíshofan. Molt bé Ara, Fletcher y vosaltres, escolteume. Tots s'hi acosten. T in gueho ben present.
El disparo de cap arma de foch està prohibit
aquest vespre! No cremeu ni un carlutxol Se
podria sentir el soroll desde'l passeig. Heu de
procurar, per tots els medis, apoderarvos del
i

revòlver qu' el nostre adversari porta sempre a
la butxaca, avants de que puga seivirsen. Dos
de vosaltres cridareu la seva atenció valentvos
d'un pretexte qualsevol! Y 1' altre, se li esmunyirà per darrera y li pendrà l'arma de sa butxaca. Tol lo demés, aleshores serà ben fàcil...
Vós sou trassut, Fletcher Vós, vòs podreu encarregar d'aquesta operació tant delicada.
Deixiho per mi, senyor. Entra Bassick ab un quinqué
..

Flet.

ab pantalla vermella, que posa

al

damunt de

la taula.

—
Bona

Bas.

Ta

nit!

—
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podeu apagar

la

vostra llanterna,

ara, vós, Fletcher!

JARVis.

No, qu'encare'ns farà servey, quan haurem apagat r altre.

Donchs, amaguèula
Moria. No l'apagueu, donchs, cobríula ab alguna cosa!
Bas.

1

IJom!

Fit.

Fletcher

li

dona

la llanterna

y

ell

l'amaga darrera d'una caixa.

Senyor, no es prudent que continuhi aquí, vostè Miri que'l carruatge està pera arrivar d'un

Bas.

moment

a

l'

altre!

Moria. Senyor Orlebar!

Orlebar que s'estava separat ah

Bnhh

ai

Ja ha sentit lo qu'he encarregat a
n' aquestos senyors! Ells no operaran que vostè
no hagi acabnt.
fon8,avansa.

Orleb. Està entès.
Moria. Aixís tindrà medi d'obtenir la quantitat de que
vàrem parlar. Però, tot lo que's trovi en el cadavre, ens ho partirem, segons les nostres regles
ordinàries,

Orleb.

fa

me'n encarregaré

jo de salvar els

meus

inte-

ressos.

Moria. Quan vostè

no
dugués vegades, ben
fon, ab aquest xiulet de plata que porta en la
cadena del rellotge. Els meus homes, compendràn que ha arrivat el moment d'entrar, pel
Séu cantó, en escena Donant uns quants passos cap a
els desitjo bona sort a tots! Aprola porta Y ara
pòsit, Fletcher: avants d'abandonar a Sherlock
Holmes, d'un cop per semore, li fareu present,
de part meva, que li desitjo de tot cor un bon

té

de

fer

ja tindrà'ls diners a la butxaca,

més que

xiular

,.

viatge

Se'n va ab Bassick.

I

ESCENA IV
FLETCHER, FITTON, JARVIS, ORLEBAR
Orleb.
Fit.

y BRIBB.

S'hauria d'amagar aquesta corda, jarvisho/a.
Examina
tat

la finestra y fa signe a Fletcher que tot eí'tà en segure,
per aqiieH cantó. Orlebar aprop del llum contempla el fals

de la butxaca. En fitlonseli
Nosaltres som al passadís,
darrera del revolt, pera que, al entrar aquí, no
'ns puguen veure.

paquet de caries que s'ha
acosta.

la

ho ha

tret

sentit.

El detecti ve Sherlock Holmes,

6.

!

-
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Orleb. Y, quan jo xiuli, amatents!
Estigui tranquil. No perdrem pas
Flet.

el

temps.

Se'n van FletcJier, Fitton y Jarvis, Bribb ab impaciència mira el rellotge.

Bribb.

Diable!. diablel... diable! Això ja va prenent
una mena de fesomia que no m'agrada pas
..

gens!

Orleb. Què remugues aquí entre dents, eh?
Qrataníse el cap. Si t' haig de parlar ab franquesa,
Bribb.
James, tot lo que aquí's va manegant, no hi entra en les meves cordes. Què hi vols íer? Jo
soch un minyó d'allò més reposat, y molt ben
volgut en tot el barri
Orleb. Sí... Y que paga'l lloguer ab tota regularitat. Ja
la sé de memòria, ja, la teva canso!
Bribb. Obrir la panxa d'una caixa de caudals, o be foradar el sostre d'una casa de banca... passa! A
la bon' hora! .. Això ja es del méu gust!... Però
això de... Abgeste de ferir. A un home, sol portar
sempre certes complicacions... Y a mi'm fan
horror

les

complicacions!

Orleb. Escoltem! Tot lo que jo't demano que fassis es
que baixis fins al carreró y m'avisis quan arribi
carruatge.
voldràs que torni a pujar pera dirtho?
No, es inútil. Portes aquell xiulet?

el

Bribb.

Frleb-

Que

Sempre, ja ho sabs.
Bribb.
Orleb. Donchs bé, quan vegis venir de lluny a Paddy
Plum, dalt del pescant, y aixís que dongui la
volta pera entrar al carreró, xiula ben fort per

dugués vegades.
Bpibb.

Entesos!...

Y

un cotxe de

si,

després d'haber xiulat, passés

plassa... buit?

agafes y te'n vas a casa?

Orleb.

L'

Bribb.

IMolt bé; aixís ja

no'm deuràs

necesitar?

Orleb No.
Bribb.

Vaja, noy! Bona sort, eh?

Y

veshi ab compte,

perquè... Be, vaja, salut!
Se'n va ràpidament, després d'haber encaixat ab Orlebar.

ESCENA V
després ALINA BRRNT. Orlebar s'acosta a la
laula y arregla el quinqué. Agafa dugués cidires y les coloca a cada banda de la taula. Para la orella com si hagués
sentit soroll. Li ha semblat. Se tranquilisa. S'asseu a una
de les cadires y reflexionant se treu un cigarro, va per en-

ORLEBAR,

-
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cendre un raisto, però's detura. Se guarda cigarro y capse
de mistos. En aquest monaent, s'obra la porta pel fons,
Orlebar s'alsa y's queda glassat al veure entrar a Miss Alina Brent.

Orleb. Vostè? Què

hi ve a fer vostè aqui?
Alina. Sense contestar a la pregunta. Aixís, era veritat?
Orleb. Com l'ha sapigut el camí d'aquesta casa?
Alina. L'he seguit en un cotxe de punt.
Orleb, Y potser ha avisat a la policia, també, eh?
Alina. No! Tenia por de veure venir a la persona a
qui vostè espera per xò espiava sa vinguda.
Orleb. Pera prevenirlo?
Alina. Pera prevenirlo, si.
Orleb. Aleshores, }»a fet molt bé de pujar.
Alina. He pujat pera tenir la certesa...
Orleb. De què?
Alina. De que no ha de passar rès més que lo que jo

ja sé.

Orleb. Ah! Vostè sab, doncbs, que aquí ha de passar
alguna cosa? Aixís, vostè contin»» tenint espies

meva?
Conech el projecte de vostè. Enganyar y robar
ala persona qu'està apunt de venir! Avansant
capa n'ell Però jo'm pregunto ara, si vostè no
a casa

Alina,

Orleb.

esià meditant alguna altra cosa!
que podria fer vostè, si fos veritat que jo
dités aquesta altre cosa, hermosa meva?

Y

me-

Comprarlo, pera que no ho fes lo que vostè
medita! Homes, com vostè, sempre estant a
punt de vendres!
Orleb, Això dependeix del preu. Quant me dóna?
Alina. El paquet de cartes que vostè tant y tant desitja.
L•l veritable! Toies les fotografies, tots els documents que vostè ha volgut arrebassarme, jo
Alina.

'Is hi dono!
Orleb. Què'ls porta? Què'ls té aquí?
Alina. No. Però si vuy els tindré dintre de pochs

Orleb.

minuts!
Ab un lleuger defalliment. Ah Va cap ata taula. Y es per
el senyor Sherlock Holmes que vostè farà un
sacrifici semblant? Aixís, es gran amich de vostè
'1 senyor Holmes?
No hi he pensat jo ab això.
!

Alina.
Orlub. Donchs reflexioni una mica y compendrà que
si vé aqui es pera comprar les cartes de vostè

I

-84 Alina. Les cartes meves, no! Les que vostè ha

falsi-

ficat, sil

se pensa que son llegítimes! Y tant es
que jo no crech qu'ell se molestés fins a
punt, si sàpigues la qualitat veritable de lo

Orleb. Però

ell

aixís,
tal

qu'estich disposat a vèndreli.
li diu que avans de fer cap tracte ab vostè,
no'm demanarà permís a mi pera semblant cosa?
Orleb. somrient. Si té temps, no li dich que noi
Alina. Si té temps Què vol dir? Ho veu com vostè té
un altre projecte?
Orleb. Fent ei desentès. Un altre projecte? Y quin es si es
pot sapiguer? Jo estich sol aqui. El senyor Sherlock Holmes y io, parlarem tranquilament dels
nostres assumptos. Quina mala intenció vol que

Alina. Qui

1

hi tingui

Alina.

contra

Ahont son

d' ell

?

homes que s'estaven ab vostè

els

ara mateix?

Orleb, Quins homes?
Alina. Tres homenots de mala fatxa qu' he

vist

entrar

per la porta del carrer.
Orleb. Ah negligència. Ah ja sé de qui parla! Han pujat
per un' altra escala. Son rellogats que se'n anaven cap als pisos del fons del pa ti. Miri !... Desde
aquesta finestra'ls pot veure.
1

Alina 's dirigeix rapidamen t cap a la finestra.
Dubia un moment veyent a Orlebar que camina en
direcció contraria, mira a través dels vidres, però la
brutícia deU mateixos no li permet veure res.

Voldría donar un COp
permètim.
Orleb, aò tò amennssador. Això si que no li puch permetre
de cap de les maneres
Alina. Suposo que no m'obligarà pas a esíarme aqui
Alina.

Gir antse y senyalant in porta.

d'ull a n'el passadís,

!

tota la nit! No es veritat?
no... Estigui tranquila,

Orleb. No!

Aqui precisament,

noi

Alina. Ahont son aquets homes? No'l puch creure de
rès de lo que m'ha dit.
Orleb. ]& que te tant interès en vèurels, vull complàurela desseguida.

Va cap

a la porta del fons y ztula poch a pochi

-
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ESCENA

VI

Els mateixos, FITTON, FLETCJHER y JARVIS. Entren vivament y sense íer soroll per la porta del ions y examinen
a Miss Brent ab sorpresa.

Alina.

Ja ho sabia jo qu' estaven amagats... Ara'l veig
clarament el séu plan. Tots vostès van contra
d'ell.
Se dirigeix

provar d'

ràpidament cap a la fiíiestra pera
no podent, va cap a la porta

obriria, però

de la esquerra.

Orleb. Nos'alarmi. No's tracta més que de una broma
sense conseqüències!

Alina.

Vostè desitja entrar en posessió de les
si o no? Dèixime'n anar, y les hi
porto desseguida, aquí o allà, ahont vostè m'
Escolti.

meves

cartes,

indiqui.

Orleb. No

cap necesitat de molestarse. Diguim ahont
Ab això n'hi ha ben bé prou.
Alina. Li diré, sempre que vostè'm prometi no fer cap
mal a la persona qu'éstà per venir.
Orleb. L'hi prometo.
Alina. M'ho jura?
Orleb. L'hi juro! Però, digui. Ahont son les cartes?
Alina. Apuntades ab agulles en un replech de la cortina esquerra de la finestra de la meva cambra.
Les trovarà fàcilment.
URLEB. Pot narse de mi Anant cap al fons y parlant en veu baixa
té

les tè

guardades.

!

Apodereuse d'aquesta senyoreta y
treyeula d'aqui fins que Sherlock Holmes hagi

ab eos

acòlits.

comparegut. Quan ell hagi passat aquesta porta
digueu a n'en Paddy Plum que guardi la galana
personeta ben tancada dintre del carruatje. No
convé que torni a casa fins que jo m'hagi apoFlet.

Orleb
Alina.

derat d'aquets documents preciosos.
Prepara la corda, íarvis!
Ho sento molt, coloraet del méu cor, però no
tenim més remey que ficaria dintre de la gavia.
Vostè m'ha jurat que si li revelaba el méu seBaix.

cret...

Orleb. No fer cap mal a Sherlock Holmes? Me sembla
que mantich el méu jurament, perquè aquest
bon senyor no's pot pas queixar de nosaltres!
Alina. Aleshores, despedeixi a n' aquestos homes
1

!

-
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OrlEB. Ab ironia. Rès més fàcil! Oirantse cap a n'ells. Anèusen,
companys, que ja no vos necessiten. No'gmouhen.
Alina. Miranmis aterrorizada. Ho veu com no *1 creuhen ?
Com que hi son per...
Jarvis I agafa Ella vol resistir, però en Fitton y
en Flelcher la subjecten y la lliguen estretament ab
cordes y ab tota rapidesa. Fletchtr se treu un mocador pera amo^dasarla Els moviments delalluyta
de la noya ab ells tres, els han portat a tots quatre
cap a la porta de la esquerra. En aquest moment, se
xiulet.

La

Qu' es això?
elll Es ShèrlockHolmes!
Flet.
Còm ho sab?
Orleb. El que ha xiulat es en Bribb. ]o l'he posat

al

sent dintre,
lluyta para.

com venint del carrer, un
Sona un altre xiulet.

Fit.

Orleb. Es

Flet.

aguayt!
Aixís no tenim pas temps de fer desaparèixer a
n' aquesta noya.

Orleb. Mireu... Tanquèula aquí!

senyalant la porta de la

esquerra.

Jarvis.

Molt ben pensat!

Flet.

Apa Depressa a Fitton. Obra
1

!

la porta, tu

!

Cuita

I

Fitton la obra En aquest moment Alina logra
etcaparse dels que la retenien, però en Jarvis la subjecta brutalment. Te un lleuger desmay y ells se 'n
aprofiten pera ficaria dintre del armari que se suposa hi ha porta endins. Jarvis tanca la porta.

Jarvis.

No

Flet.

Com

ha pany en aquest dimoni de portal
ho farem, ara? La donzella s' ha desmayat,

hi

però tornarà en

sí.

Orleb. Planteu una barricada, ab les botes y les caixes,
al davant de la porta
Flet.
No. Donem el teu ganivet, Jarvis. jarvu li dóna un
gran ganivet de molles que obra.

Orleb.

Un

FutT.

Més d'una vegada, senyor!

Fit.

Enfónsel bé

ganivet no es pas un pany,
1

Jarvis enfonsa ab violència el ganivet en la porta
de manera que afravessant la fusta, se fica en el
forat del bastiment.

Flet.

Si'ns entretenim, Sherlock
aquí.

Holmes ens trovarà

Millor! Aixís ens l'hi plantarem al damunt desseguida.
Orleb. No! Jo li haig de parlar primer
Jarvis. Te rahó. Aquestes son les ordres del amo. Apa,
cap al passadís falta gent
Flet.
Aleshores, prou garlar y mutis
Fit.

i

!
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Se'n van tots tres per la porta del fons, cap ala
esquerra. Orlebar va cap a la porta de la esquerra
y ab iotes ses forses hi enfonsa mes el ganivet. Va
després cap a la taula, se treu abrich y barret ràpidament, deixantlos damunt d'una bóta. S'asseu vora
la taula ab ayre tranquiltot mastegant el cigarro.

ESCENA

VII

ORLEBAR, SHERLOCK HOLMES
Sher.

Entra pel fons ab son pas ordinari, com si's trovés en Vindret
més apacible del mon, Mira al entorn ab la mitja rialla seca de

Que's extrany que tots els lladres escumateix indret pera dedicarse a les seves petites operacions. Jo'm pensava que després d'aquest passeig tan llarch m'haurien fet
veurer alguna cosa nova!
Orleb. Que ja hi havia vingut aquí, senyor Holmes?
Sher.
Uyl Moltes vegades... senyor Orlebar! Miri,
aquí hont séu vostè, vaig donar una punyalada
a un confrare séu, m el precís moment en que's
volia escapar per la finestra! Era en Corbet... el
costum.

lleíxin el

falsificador.

Orleb. En Corbet? No'l conech pas.
Sher.
Ta no hi es a temps, ara! Una parella de moneders falsos había triat aquesta sumptuosa habitació pera camp de les seves operacions, allà,
cap a la primavera de mil vuytcents vuytanta

nou. Precisament un d'ells també va amagarse
a dintre de l'armari que hi ha al darrera d'
aquella porta. El vàrem haver de treure esti-

Y

rantlo pels peus.
tres messos més tart me'l
varen estirar pel coll, perquè va morir penjat!
.

company?

Orleb.

Y'l séu

Sher.

Va

Orleb.

Respirant,

Sher.

avall, y el vàrem trovar
mort, esclafat, al bell mitj del carrer.
Tot això que'm conta es molt interessant, però

Orlilb

poderse escapar.

Ah!

Però va caure teules

temps han cambiat molt desde aleshores.
els temps han cambiat. Aleshores eren els
falsificadors, els moneders falsos, els lladregots,
els qui travallaven aquí... Però
avuy ..
Avuy què?
De vostè a mi, senyor Orlebar, però corren uns
rumors, que no tranquilisen pas gayre, respecte
'Is

Sher.

Sí,

..

Orleb
Sher.

..

!
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n' aquesta casa
Diuhen que s'hi fan coses
monstruoses! ÍSegóns bones referències, s'hi
han portat a efecte alguns asessinats d'un caràcter ben extrany... Y jo sempre he tingut la

a

sospita... Se detura de parlar y ensuma lleugerament.

Per-

fectament! Es ben be això! Va cap a la finestra y
passa la mà per les escletxes El méu bon nàs no s'-ha
pas errat! Es ben bé lo que jo'm pensava!
Orleb. Però que vol dir ab tot a xò?
Sher.
Que's veu que aquí tenen por de les corrents
d'ayrel

Orleb. Què s'empatolla
Sher.

Oh!

ara, vostè?

rès que'ns pugui interessar, ni a vostè, ni a

méu! Però la meva observació no
deixa de tenir importància pels pobres diables
que han vingut obligats a triar dessota d'aquest
sostre un domicili momentani.
Orleb. Y si'ns ocupéssim de! nostre assumpte, senyor
Sherlock? Miii que tenim el temps molt just!
Sher. Té rahól Però, com que tot lo que de lluny o
d' aprop se relaciona ab la meva professió, m'
encisa. Que hi farà? Precisament es aquesta mateixa preocupació la que m' empeny a preguntarli quin motiu ha pogut ferli escuUir una casa
tan especial pera tractar d'un assumpte com el
nostre?
Orleb. Ta l'hi diré'l perquè, senyor Holmes! Perquè
potser, aquí, no's pendrà tantes llibertats cona
el dia que va venir a casa.
Sher.
S'ha errat, donchs, de mitj a mitj, senyor Orlebar, perquè jo aqui, m'hi trovo com el peix a V
mi, senyor

aygua
S'asseu tranquilament vora la taula, treu

un

ei-

garropuro y Vencen.

Orleb.

Se treu de la butxaca

munt de

la taula.

el

paquet de caries falses y

En Holmes examina

misto encès sense que

l'

el

iira al da-

ab

l'empostissat

Orlebar se'n adonguí.

Aqui

te

1

ei

pa-

quet de cartes, obgecte de la nostra entrevista.
Me vol creure qu' encara no l'he obert? Pere
miss Brent m'ha dit que a dins hi havia tot allò
que a vostè l'interesa,
Sher. En aquest cas, senyor Orlebar, es inútil que I*
obrim.
Orleb. Dispensi!... Però jo no voldria que vostè's pensés...

Shbr.

Ab

r afirmació de miss tti ent jo ja'n tinch prou
Es una noya de la que un se pot fiar.

n
8q

Orleb. Anem, donchs, al fet. Vostè ja sab que la cosa
val la pena y que'l preu ha de ser una mica al-

Sher.

tet. Corn que miss Brent ha posat tots els seus
interessos en les meves mans, no voldria després qu'ella tingués queixes de mi.
Com qu'estich segur que miss Brent no hi té

que veure ab tot això, me sembla que faríem
molt santament deixant el séu nom fora de tota
discusió, no li sembla?
Orleb. Qui li ha dit a vostè, que miss Brent no hi té
rès que vdure en tot això?
Vostè mateix, senyor Orlebar! El séu tò, les
Sher.
seves mirades, els seus gestes! Totes les seves
paraules y tot lo que vostè ha fet, desde que jo
he entrat, me demostren clarament que miss
Brent hi es complertament extranya a n'aquest
assumpte. Es una operació extrictament personal de vostè.
Orleb. somrient. Aixís vostè pretén llegir en mi com en
un llibre?
Sher.
somnent també. No es pas gayre difícil. No hi arriva vostè a llibre No passa de cartell de pàrvuls!... Y encarà d'aquelles que tenen les lletres
rès

tan grosses!

Orleb. Tot lo que vostè vulgui. Però anem
Quant me'n dona d'aquestos papers?
Sher.

al

grà.

Mil lliures esterlines.
no'ns entendrem pas!
Quant ne vol, vostè?

Orleb Oh!

Sher.
Orleb. Cinch mil lliures.
Sher.
Té rahò, senyor Orlebar! No'ns entendrem.

Orleb. Ho sento molt, però...
No, no ho senti, perquè la entrevista, de totes
Sher.
maneres, no haurà estat inútil.
Orleií. El preu no es exagerat, perquè la familia ja
oferia cuatre mil lliures, no mès que per les
cartes Què no ho sabia vostè això?
Donchs, perquè no les va aceptar?
Sher.
Orleb. Perquè vaig creure que valien més; qui'n dóna
quatre, també' n dóna cinch.
S'equivoca. No l'hi donaran rès!..
Sher.
Ori>eb. Còm ho sab?
Sher.
Perquè aquells als quals interesa la possessió
d'aquets documents, m'han encarregat l' as!

sumpte a mi.
Orleb. Donchs miri,
parlem més!

tripliqui'l

ééu

oferiment y no'

!
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Senyor Orlebar, tinch

temps tan

el

just

com

l'hi

pugui tenir vostè. Porto mil lliures. Es el maximúm de lo que li puch oferir. Si està disp osat a
aceptarles, diguimho, perquè o sinó'm retiraré. Bonanitl S' alsa
Orleb. Desprès d' una pausa. Y bé! que hi farem! Ksta bé*
IM' hi conformo. Tirant el paquet damunt de la taula.
Ja véu que passo per tot! No podrà dir que
sigui repatani! Holmes se torna a asseure y's treudel^
butxaca una grossa cartera de la que treu un bon plech de bitllets
de banch. N'extreu tranquüament dèu Ullets de Ctnt lliuren que
compta escrupulosament, deixant el plech ddviunt de la tauta
apoyantli el colze al damunt y tornant a repassar els dèu bitllets

Me pensava que nO mès
se'l mira abcobdicia.
duya que mil lliures? Y veig que'n porta unes
quantes més
S'han de pendre precaucions, sab? au arga'ipa
Orlebar

Sher.

quet de bülets de banch a

Holmes posa

I'

Orlebar, que'

fuma

cignrro que

Is

al

pren

tot

mirantse'

damunt de

Is

la taula

y
ab la ma dreta açjafa 'I paquet de cartes flcantsel a la butxaca,
almateix temps que va /lera agafar ab la ma esquerra els altres
bitllets. Orlebar ab %in moviment rdpit els agafa avants qu' en
Holmes, y quant els té fa un bot endarrera, Holmes s' alsa viva .
altres.

Per

ment.

fi

'I

vos tinch, Tames Orlebar! Vos he

portat al pu.t qne jo hus volia. Heu estat
pila de temps habilidós y espavilat, de tal
nera,

ma

una

ma .

que m'ha sigut impossible'l posirvos la
aquesta distracció d'avuy vos

al coll! Però,

costarà cara!

Demà, vos

faré agafar per lladre!

Que' m fareu agafar ? Y sereu
vós qui'm denunciarà a la policia? Ja esteu ben
segur de que podreu sortir d' aqui quan vol gueu,
mestre Holmes ?
Sher. Sí, senyor Orlebar, n' estích segur!
Orleb. Me sembla que no trigareu gaire a cambiar

Orleb.

Rient descaradament

Sher.

A

d'opinió.
les

bones, o a

les

males, jo vos torno a dir

que

sortiré d' aquí, y me' n aniré de dret a de.
nunciarvos a la policia! Vos faré aga far.

ah ah! A. mi ? Y per
testimonis? Que no ho

Orleb. Que'm fareu agafar? Ah
lladre?

Sher.

Y

ahont son

els

I

I

veyeu que no' n teniu cap?
pregunta. Desde quan se tanquen les portes
de les habitacions, ab un ganivet, com veig que
aquesta està tancada? senyala la porta de la esquerra

Una

Un

coUa ab atenció
el

;

gemechlleugerissím sesentdela part de dintre. Holmes es

gavinet y'

I

y' s dirigeix

ràpidament cap a

la porta, arrenca

llensa per terra. Orlebar vol privar que obri.

Orleb. Deixeu

-
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estar aquesta porta,

si

vos plau! Hoime$ ha

lograt obriria y surt de dins migs Brenü.

ESCENA

VIII

ALINA BRENT, desprès FLETGHER,
FITTON y JARVIS.

Els mateixos

Enrera, bandoler Feume' favor d'explicarme
presencia d' aquesta senyoreta aquí y a
n' aquesta hora!
Orleb. Voleu explicacions? Aquí les teniu !..

Sher.

i

1

la

Xiula ab

Sher

.

el

xiulet de plata

de sa cadena.

Amparàn a miss Brent desUiganÜa ràpidament y donantWl brà$
Tinch por que no estigui ferida, eh, miss Brent ?
Ab gran carinyo. Entren Fletcher y Fitton, se deturen unmo'
ment vora la porta vigilant a Holmes
tranquilísis

Alina. No, senyor Holmes,

compte
Sher.

Li senyala

!

ais del fons.

els

!

Però vagi en

homei^ que acaben d' entrar.

Ah! caram! Bona

nit,

í:«'ittonl

Estich
a vós

Y

contentíssim de tornarvos a veure!.

també, Fletcher!.. Veig ab alegria que al menes
tot son persones conegudes.
Orleb. Som tres contra vos, mestre Holmes.
Sher.
Però jo ja endevino qui es el veritable capitost
y

r instigador

d'

Oiranise a miss Brent.

aquesta
Si ja's

petita conspiració.
trova un xich millor,

ens en anirem qnan vostè vulgui.

Alina.
Flet.

Sí, sí.

Anèmsen

Que ha avansatfins a

1

la taula.

rà de dispensar, però jo
comptes ab vostè. Jarvis

Senyor Holmes M'hautambé tinch de passar
!

entra y va poch a poch cap a
Holmes. Alina està apoyada contra la paret, aprop de la porta
de la' esquerra.

Sher.

Sempre
això, vos

Sher.

Fletcher.

Y

per

una visita demà
vostra celda de la pressó, a la

prometo venirvos

a fer

dematí en la
que no trigareu pas gaire a ingresar.
Me reca, però no puch esperar tant. Son comptes que s'han de passar aquesta nit mateixa,
Està bé, Fletcher; quan vulgueu podem comensar.
al

Flet.

a la vostra disposició,

En aquest moment Alina s' adona de que -Jarvis
s'acosta apas de llop darrera de Holmes a qui ella
avisa Holme.^ se tomba, però en Jarvis V ha agafat
pel bras. Lluyfen curts moments Holmes y Jarvis y
aquest rodola per terra a conseqüència d'un copfortissim de Holmes. Però Jarvis ha pogut apoderarte
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del revòlver de

Holmes,

Orlebar s' ha barrejat ab
a l'atach.

Flet.

En veu baixa
revòlver?

a Jarvis

Què

li

trayentli de la butxaca.
altres disposantse íoU'

els

has pogut agafar

el

Jarvis.

Míratel!

Sher.

Reconeguem a son agresor en la penombra. Caram, caràlïll
Si es el bon [arvisl No més hi faltavau vós en

aquesta contradansa!
carnet.

xat al

S'alsay escriu ràpidament en son
quinqué y agafa'l eigarro que ha deidamunt de la taula y fuma mentres escriu. Escrivint.

Aparta un zich

el

Sento molt que l'organisador d'aquesta reunió
no m'hagi volgut honorar ab la

tant agradable

Flet.

seva presencia.
Tinch encàrrech de desitjarli de part seva,
molta sort en el viatge que vostè està a punt d'

empendre.
Sher.

Tot escrivint y fumant. Es molt amable.
Orleb. Abmofa. Que potser fa testament.
Sher.
No. Es senzillament una nota pera la policia a
fi y efecte de facilitar la detenció
de dos o tres

d'aquestos senyors.
Y quan conta entregarla a qui va destinada,
senyor Holmes?
Sher.
D' aqui dèu minuts, exactament, amich Fitton!
Orleb. Y vos penseu que no més trigareu dèu minuts a
sortir d' aquí?
Sher.
Escribint sempre. No, ab un minut ne tinch prou.
Però'n necesito nou pera trovar un policemen.
No s'hi aventuren pas de bona gana en un
Fit.

barri tant perillós

com

aquest!

Orleb. Quan volgueu marxar, aviseunos.
Sher.

Alsantse, ficantse'l carnet a la butxaca y cordantse l'abiich.

Donchs

bé, ja estich llest.
Fletcher, Jarvis y Fitton se junten parlant en veu
baixa, combinant el séu plan pera llensarse al damvtnt de Holmes. Orlebar s'hi ajunta. Holmes recuÀa

cap allà ahont hi ha Alina que dóna un pas verseu.

Flet,

he de ésser franch. haig de confessarli que
la nostra missió es lligarlo!
Sher. Voleu dir. Fletcher? Mireu que això no estant
fàcil com a primera vista pot semblarvos.
Flet.
Miri que nosaltres som quatre y que vostè està
sol! Miri que com més resistència oposi, pitjor
pera vostè
Alina. Horrontsada. Oh senyor Holmes
Orleb. Apsrtis d'aquest home, si no vol ser ferida vostè
també! A AUna ab certa dolcesa.
Si

li

I

;

I
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Sher.

Agafant ala noy a per

Flet.

INo!

Fa malt

fet,

miss. Miri qu'els cops no's

home

pot caure

poden

de mort.
Millor. Aixís també'm mataran ami! En aquest

moment en Holmes

Sher.

mOgui

costat. Ella s'hi acosta
A Alina. No vol venir ab mi?

mesurar! Aquest

Alina.

mà. Miss Srent, no's

méu

del

Orleb.
Alina.

la

-

Que

ja

se

ferit

mira fixament a la noya.
lo que acaba

ho sab bé

de dir, miss
Brent?
Alina. Si, senyor Holmes, ja ho sé!
Sher.
Moventel cap. No, no! Això ne es pas possible!
Fora d'aqui, en altres circunstancies, no gosaria
pas repetiries aquestes paraules!
Alina. Per tot y sempre les hi repetiré, quan vostè vulgui.

Flet,

Flet.

Aixís, donchs, encare's pensa que'n
bé de tot això?
Ab la més gran facilitat, amich Fletcherl
Donchs bé, pera comensar, vaig a tractarlo com
aquest mitj dia he tractat a n'el séu factotum,
al senyor Benjamí.
A Alina. Tingui ben present la cara d' aquest
home, miss Brent, y recordis bé de les paraules
que ara vaig a dirli. D'aquí a tres dies, li demanaré que declari com a testimoni en el locutori
de la presó.
Ab ira. Això ja bo veurem

Sher

Ja

Avansant.

sortirà

Sher.
Flet.

Sher.

!

està

Veritablement, senyors 1... M'extranya moltíssim qu' estigueu tant segurs de vosaltres mateixos, quan encara no vos heu adonat d'aquesta finestra. Convenia haberhi posat
els barrots de ferro que hi falten pera tenir la
seguretat complerta de que jo no'm puch escapar per ella!
Orleb. Ta m'agr^ídarà veure com ho fsreu pera saltar
per aquesta finestra, mestre Holmes
Sher.
Hi ha tants medis, estimat amich Orlebar, que
jo ja no sé quin triar!
Flet.
Apa, donchs, fassiho depressa Avansant.
vist.

I

!

Sher.

Avansant també per darrera de la
l'he triat el medi que més

taula, nb

me

una veu

forta.

Ja

convé, Fletcherl

Veusel'aquí!
Al dir això, agafa una cadira y venta un copt
fortissim al quinqué que cau fet a miques y s'apaga.
La fosca invadeix la escena No's reu rés La nit
es complerta, absoluta
Tant sols la exlremUai. in
candescenla del cigarro d'en Holmes, pica un

pun

.

-
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vermell y brillant que va ondulant en la

foBcayen

direcció de la finestra.

Flet.

Espereusel Seguiu el foch del séu cigarrol
Mireu com brilla!
Flet.
Guierrse ab elll
Fit.
Sí, sí, seguim el cigarrol
Orleb, Atenció!... Va cap a la finestra!
Tarvis.

Jarvis va cap a la finestra.
soroll

Flet.
Fit.

Se sent en la fotca

de vidres que's trenquen

No '1 deixeu escapar!
Agafeulo!

al damunt!
Orleb. Acabem d'una vegada!

Jarvis. Tirèuseli

S'aboquen

tots

a

la finestra en la qus s'ha

parat

la llumneeta del cigarro.

Flet.
Fit.

Ahont has posat la llanterna, Fitton? F.h?... La
llanterna sorda?
Dintre de la caixa ..Vora la paret! Esperat...
ja la tinch!
Fitlon agafa la llanterna y alsantla fa llum.

La

bateria s'encén ab resplendor vermella. Tot s'aclareix

una mica. Y's veu a Holmes y a miss Brent a la
porta del fons que han oberta. Alina es ja gI passaHolmes
lama.

dís y

Sher.

Senyalant la finestra.

una de

al séu costat te la porta

Trovareu

les escletxes

el

agafada ab

cigarro clavat en

d'aquesta finestra.

Bona nit

tinguin, senyors!
Eií efecte, 'l cigarro quina punta rojenca brilla
encare està fixat en una de lef escletxes de la finestra.
Els quaire homes se precipiten cap al fons, jurant y
maleint.

Holmes

darrera

d- ell.

suri

ràpidament tancant la porta

S(roll de forrellat y baldes que tan-

quen vivament per la part defora. Fletcher, Jarvis
y Fitton empenyen la porta y fan esforsos inútiU
pera obriria.

Orleb. Ab ei puny clos

y ab un crit de ràbia. Ah El malehit bandolerl Se'ns ha escapat! Quina ràbia!

FI

!

del acte quart

flCTE QUinT

Els malalts del doctor Watson. (Sberlock Solmes està a punt
de quedar malament.)

Watson, en sa casa de Kensington. Moconfortable y luxós. A la esquerra, al ions. porta de
dugués fulles, obrint sobre'l vestíbol; a la dreta una porta
comunicant ab la biblioteca del Doctor. La taula del Doctor
a la dreta, al mi'j de l'escena, està plena d'ampolles, capses, llibres, dels instruments y dels diferents obgectes que
emplenen la taula d'un metge. Al raitj, al fons, la xemeneya, ab un gran silló, a la esquerra protegit per un paravent; a la dreta, al mitj de la escena, una gran cadira d'
operacions ab un respatller y coixins Sobre la part esquerra de la decoració una gran tribuna guarnida ab plantes.
Davant d'aquesta tribuna una taula sobre la qual hi ha una
lampara de metge, que va ab l'electricitat. A là esquerra
dugués biblioteques obertes. Son les vuyt del vespre.
Llums encesos.

El despatx del doctor
biliari

ESCENA PRIMERA
Doctor

WATSON, JOHN.

Al alsarse

el

teló,

acompanyada per Watson. Soroll de

una

clienta

porta del vestíbol que's tanca. El Doctor entra, toca'l timbre, y esperant qu'entri el criat mira papers. John entra.

surt

Wat.
Sher.

la

John, coneixeu la persona que acaba de sortir?
No, senyor. Me sembla qu' es la primera vegada

que

la veig.

-

9t>

Wat.

Es curiós. M' ha semblat que tenia un no sé qué
que m'ha intrigat, y mentres l'acompanyava a
la porta m'he figurat que donava al voltant séu
certa mirada d'investigació que m'ha extranyat

ÍOHN.

No

s'

Wat.

De

tots

molt.

equivoca'l senyor. Jo també ho he reparat.
modos, es possible que la seva mirada
no hagi tingut la significació que l'hi atnbuhim
y que aquesta pobra senyora sigui una bella
persona Ah! [ohn; hi ha algú més que s'esperi?

John.

No més

Wat.

Mirant

que un jove.

Està bé. Vaig a veurel, y si encare
venia algú més, enviil aqui al costat, al doctor
Harris. Ja li he telefonat prevenintlo. Tinch una
cita

el rellotge.

ab Sherlock Holmes a

la

que m*es impos-

sible faltar.

jOHN.

Molt bé, senyor. Faig entrar, donchs,

Wat.

Si.

John obra

la

ESCENA
WATSON
Bribb.

Wat.

al

jove?

porta del saló, Entra Bribb. John se retira.

y

II

BRIBB

Pa rlant molt enrog aliat; casi inenteligible. Bona nit, doctor.
Bona nit; fassi'l favor de sentarse. L'hi ensenya el
silló d' operacions.

Bribb.

Reculant ab por y nb la mateixa veu.

Gracies; no estich

pas cansat.
S'adelanía poch apoch y seu en una cadira del
costat de la taula.

Wat.
Bribb.

Wat.
Bribb.

lo que'l porta aqui? De que pateix?
D'aqui, Doctor, L' hi ensenya 'l coll. Tinch por d'
haber agafat un mal de coll dolentl

Qu'es

Ara ho veurem.
ay M'es impossible empasGemegant. Ay! ay
sarme rès. Are mateix he provat de beure un
vas de ginebra per cauterisarme y no l'he pogut
1

1

pas passar.
Watson

y pren alguns instruments; enfoca
agafa ab la mà esquerra una
làmpara y ab la dreta V abaixa llengües que fica dins
d'un vas d' aigua abans de servirsen.
s'alsa

so^rel cap

Wat.

Tingui
pugui.

la

el reflector,

bondat d'obrir

la

boca

tant cona

!

!

—

-
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Bribb.

Obra una gran bocn. Aixís, n'hi

Wat.

Preparaníse a colocar Vinstrument a

ha prOU?
boca del pacient.

la

Sí;

està bé.

Bribb.

Mirantse l'instrument que

volen ficar a la boca y espantantse

li

Ep ep
!

Wat.

No

Bribb.

Ab

tingui porl Digui:

Ah!

veu enregollada

e?fors que

acaba de fer

li

ali:

Se posa

el

hagués

fet

mocador a

la boca corn si

molt mal.

Ab por. Es

blanch, no es veritat?

Wat.

No.

Bribb

Ab més por. Ah; es roig, donchs?

Wat.

Tampoch.

Bpibb.

i>)onchs,

AVat.
Bribb.

de quin color es?
Es de color normal.
Dimontri! Això es més grave!
Eztranyat. Perquè?
Si'l mal no's declara, serà més

Wat.

Ab una mica

Bribb

Ficantse

Wat.
Bribb

d'incredulitat.

ment ahont

Wat.
Bribb

W^AT

Bkibb

difícil de curar.
V'eyam, díguim exacta-

mal.
Aquí, doclor! Veu? Ün xich
cap a la esquerra.
l5Í qu'es extrany; no sé veurehi rès.
Si vostè no hi veu rès, jo be prou que ho sento,
el dit

li

fa

a la boea.

y li prego que'm recepti alguna cosa pera deslliurarme d'aquest torment.
Estigui tranquil. Això no es rès. D'aquí dugués
o tres hores tot haurà passat. Fins extranyo que
la seva veu s'hagi afectat fins a tal punt!... Però

de totes maneres vaig a dictar a la meva dactilògrafa una formula per un gargarisme. Això no
li farà cap mal!
Molt ben pensat, doctor; un gargarisme! Un
gargarisme ben complert y ben fort.
Watson

se'n

vigila de reüll.

va per

Quan

la

porta de

pecciona bé tot el saló y va cap al
son, torna a entrar y l'atrapa.

Wat.

Què

Bribb

la dreta.

el

està segur de qu'esià sol, ins-

hi feya vostè allà fora?

Què

vestibol.

hi

En Wat-

buscava

al

vestibol, si's pot sapiguer?

Bribb

Rès.. ay!... no rès, doctor! Si no que m'ha
semblat que sentia una corrent d'ayre que m'ha
arrivat justament fins aquí dins a la gargamella,
Y com que jo'n pateixo tant, sab?
Perxó he volgut veure d'ahont venia l'aire watson

Wat.

John, acompanyi

va a la taula y toca 7 timbre. John entra.

mírisel bé. Si

may

El detective Sherlock Holmes.

al

senyor

torna,

li

a

la

dirà que

no

fins

porta y
hi

soch
7.
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Fribb,

Però, doctor, què diu ara ? Vostè no m'ha entès!
Potser li he entès massa
Una corrent d'aire en l'estat en que un servidor

Wat.

Bona

John.
Bribb.

Per

Bribb.

Wat.

!

se trova...

senyor, secament.
favor!
no'm dona la recepta?
nit,

t

í^quí, fassi'i

Que

Wat.

Es

Bribb.

Quina manera de
Aqui John agafa pel bras. Noy
tractar la gent que tenen a n' aquesta casa! D'
això se'n diu curar als malalts? ..Si's té de fiar
de mi, perquè li fassi venir clients, ja està ben
posat!

inútil

I

1

E71 aquest moment se sent un gran soroll que vé
del carrer. El que farien dos carruaíjes topant l'un

contra

Wat.
John.
Bribb.

l'altre.

Veus,

crits, etc.

Qu'es això, John ?
No ho sé, senyor; sembla que hi ha hagut alguna cosa al carrer.
Rès, gent qu'esvalota. Dispensim, però com qu'
estich tant nirviós!

En

aquest

tament y

John.

Es

el

se

moment el timbre del carrer sona far'
senten cops forts a la porta.

timbre; y piquen a

la

porta.

Deuhen

por-

perquè l'assisteixi.
Tant si's tracta d'un ferit com no, no vull rebrer a ningú; no tinch temps.
Anantsen. Molí bé diu, senyor.
Miri, doctor, jo crech qu' entra gent, ab tot y la
tar algun ferit

Wat.
John.
Bribb.

seva prohibició.

Wat. John! John cridant. Soroll de veus a fora.
Veu i. El Doctor m'ha de rebre de precís.
Veu n. Ahont vol que'l portem, si està ferit?
!

Dintre

No podem

h,

ferit al mitj

Veu

I.

John.

Bribb.

Wat.
Sher.

Wat.

no reb a ningú.
pas deixar a n'aquest

El doctor

John.

Veu

pobre

vell

del carrer.

Té

obligació de rebrens
No hi ha medi de fer entrar en rahó
a n' aquesta gent, senyor. Volen portar a n'el
ferit aquí de totes maneres. Es un capellà vellet
que parla italià. Un carruatge li ha passat per

Entrant depressa.

damunt.
Ay, pobre home! ei soroll de veus aumenta
Y bé, què hi farem? Feulo entrar.
Molt bé diu, senyor.
obsequi
Senyalant la porta de la drela a Bribb. Fassim
de passar per aquí. La primera porta que iroI'

varà a

la

esquerra dona també

al vestlbol.

puch

fer servey?...

Bribb.

Si

Wat,

No, estich massa

li

—
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Fassi

excitat,

el

favor d'anar-

sen.
Els interromp l'entrada d'un capellà, italià, vellet
a qui John acompanya, donantli el bras. L-acom
panya també, sostenintlo, un crtxer deplafsa. El capellà, coixeja, portant la sotana plena de fanch.
Bribb ha sortit per] la dreta després d'havír mirat

ab gran detenció al capellà y al cotxer deplassa.

ESCENA

III

SHERLOGK HOLMES

Els mateixos,
ve distressat de capellà;

Sher.

Ab veu fingida

el

y BENJAMÍ. El primer
segon de cotxer de plassa.

y exclamacions de dolor cada vegada que'l peu

Ay! ay! lo sofro! Piano, piano,
prego, pianissimo!
Calmis, no tingni ppr. El metge el curarà.
Asseyemlo aquí, a la cadira d'operacions.
Diavolol Questa poltrona nonm'yva; non lo
voglio, no!
dret

li

toca a terra.

vi

Benja.
John.
Sher.
ÍOHK.

No

hi

ha més remeyl

Es perquè '1 doctor li
dongui un cop djull.
Wat. Explíquim lo que li ha succehit.
Benja. Jo no hi tinch cap culpa, senyor; ha volgut atravessar el carrer en el precís moment en que jo
BenJA.

Ajtidantlo a seure en la cadira.

Sher.

passava.
lo vi conosco; voi siete
arrestaré

Benja.

Que'm

il

cocchiere. lo vi faró

1

farà agafar?

Amí? Còm

s'entén això?

Vostè vol ferme agafar?
Sher.
No, io, noi Ma il mio ambasciattore forse.
Benja. Quin mal he fet jo perquè m' agafin?
Voi siete un mascalzone. Vi converebbe meglio
Sher.
un àsino que un caval-lo.
Benja. caimantio. Que dimoni s'empatolla aquest home!
Dèixil estar; vull examinarli la cama.
Wat.
Sher. Mille grazzie, signor Dottore; ma io voglio il

mio ca pel-lo.
Benja.

Wat.

Però

^iíenja/rtz.

Fone

l'avete voi, laddrol

mà, home.
Tranquilisis, Reverent, que veurem
si'l té

a la

si

està

ferit.

Se'n va per la porta de la dreta pera buscar un
instrument. Quan Watson ha sortit, Bribb entra per
la mateixa porta y avansa cap a Holmes pera veurel d'aprop.

Bribb.

Qui redimoni deu ésser aquest capellà?
Desprts 'i'haverlo examinat fixament, dona un
la finestra. En aquest moment entra Wat-

pas cap a

al veurel, fà una ríalta y dona umü
quantes passes cap a la porta del vestibol Sherlock
aleshores s'aixeca y barra el pas a Bribb, saludantlo nfectuosament.

son. Bribb,

Sher.

Vi sentite meglio, mio caro amico?

Bribb.

bene.
l'abbevate il male?
Senyalant ei coll. Quí, al col-lo.
Ne siete sicuro di non havere male altrove?
Què vol dir?
Aquí a les mans es allà ahont teniu el mal; mirèuseles. Bribb instinüvamenl aliat ga les mans pera miraries.

Sher.
Bribb
Sher.
Bribb.

Sher.

Sí; stó

Do ve

Holmes, ràpidament,

les hi

que porta, parlant ab

tota naturalitat.

rat
ell,

Bribb.

Wat.
Sher.

1

Holmes

se treu la

correctament vestit

enmanilla ab uns grillóns de ferro

Vàja;

ja esteu CU-

sotana y la perruca y queda
de levita negra.

tal

com

es

Sherlock Holmes!
Es vostè?
Me sembla que sí.
Bribb, com un llampech, fuig per la porta del fons,
però Benjamí corra darrera d'ell.

Wat.
Sher.

Miri que'ns fuig.
Ab calma. No tingui por! Sèu vora la taula. Ah! ja!
doctor, vostè prohibeix als seus malalts que fumin, però vostè no's priva pas de fumar! Agafant
haurà en una capsa damunt de la faula y
els séus cigarrets, doctor.
Entrant pel fons portant an' en Bribb ab una cadeneta com un
ós. Ta hem cass:,t a l'aucell, senyor.

un

cigarret que hi

Son deliciosos

encenentio

Benja.

Wat.

Però

Sher.

Y

Benja.
Sher.

si

Benjamí! Això es art de bruixeria!
que ho es. Beniamí: Qu'es allà en

es en

es clar

Lestrade?
Are acaba d'arrivar, senyor.
Molt bé, Benjamí. Fassim el favor d'acompanyar al séu nou amich y presentil a n'el detective Lestrade, Senyor Bribb, si encara te mal al
coll, li recomano el metge de la presó. Es excelent!

Bribb.

Anantsen

iot

el dil•lble

escorregut ab en Benj ami.

en persona

1

Aquest home,

es

ESCENA
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Sher.

Com

ja vostè

s'

IV
y

WATSON.

ho pensarà per aquest

petit inci-

dent, els pillos a qui jo persegueixo'm

'

volten

cada vegada de més aprop, y ja veu de quin
medi m' he hagut de valdré per' entrar a casa de
vostè, sense que'm conexeissín. Ah! Ta comensen a ser masses els que'm volten! Quatre, ahir
vespre, en aquella cambra de la sòn, ahont esperaven adormirme pera sempre. Cinch, aquesta
tarde, als quals s'hi ha d'ajuntar el malalt d'
ara mateix Per desgracia, en Moriarty encara se
'ns escapa.

Wat.
Sher.

Ahont pensa que s'amaga?
el lloch ahont està més segur, al mitj del carrer, esperant sempre
ocasió de suprimir la
meva personalitat enutjosa.

En

1'

Wat.

Stnxjaiantia -porta. ^\y^\s,

vostè,

pensa que aquest

home...

Sher.

Es un

espia, enviat aqui pera indicar, per qual-

sevol senyal,

Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

si

jo m'hi trobava.

que li queden apenes cinch
minuts de temps?
Per fer què?
Ha olvidat que té una cita ab el Comte de Sthalberg y'l Baró d' Altenhaim?
Vindran aquí, si vostè m' ho permet.
Sorprès. Segurament! Però perquè no a casa seva?
La policia no'ls hipermetería en aqueslmoment
atravessar la munió de gent que volta la meva

Mirant

el reiiotje

Ja sab

casa.

Wat.
Sher.

La munió de gent?
Sí; ja sab que la gent sempre està desitjosa de
contemplar l'espectacle d' un incendi, de la maniobra de les escales, de les bombes de vapor y
intrepidesa dels bombers.
diu ara?
La veritat, Watson; aquets pillastres per obligarme a venir a viure aqui, han calat foch a casa

de
W.\T.

Sher.

Wat.
Sher.

la

Què

meva.
Que han calat foch? Aleshores les seves coleccións y'ls seus papers, s' hauran perdut?
Tot. No'n queda més que un muntde cendres.
Però, per ai<ò, no's pensi; en

el

fons

quasi

—
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me'n

alegro. Ja estich cansat d'aquesta vida
dolenteria dels homes, de tot lo que'm
volta. El méu mateix ofici ja no m'interessa, y,

de
la

la

d'avuy, serà

la

darrera de les meves aven-

tures; cregui m.

Wat.

Sigui franch, Holmes! Vol dir que en aquest
cansament y en aquesta resolució no hi té part

miss Brent?

Sher.

Watson, ella's va fiar de mil Eren quatre que
'm voltaven. La varen cridar. Van prometrerli
no ferli cap mal si'm deixava, però no'n va fer
cas! Va restar ferma al méu costat. Va'g sentií
la seva mà crispada que apretaba la meva. Vaig
sentir el séu cor batre ab la mateixa forsa que'l
méu. No trigarà gayre a venir. Tinch un gran
desitj de vèurerla, y al pensar que hi haig de
parlar, tremolo
Vol dir, Holmes, qu' el séu desitj de guanyar la
confiansa d'aquesta noya, no l'ha portat un
bon xich més lluny de lo que convenia?
Potser terahó, Watson!
!

Wat.

Sher.

Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

Wat.
Sher.

Wat.

Però, si vostè l'estima! Si ella està interessada
pera vostè! Si ella també l'estima!
Calli, Watson, no m'ho digui això! No'm tenti
ab aquest pensament! Ella es un ser exquisit,
deliciós, en la primavera de sa vida! Y a mi,
ja'm veu! Frissant la quarentena, cansat de viure,
saturat de totes aquestes drogues, que tant horror
li fan! No, No! Si ella per casualitat m'estimés
— lo que jo no puch creure— haig de deturar
aquest mal a tota costa. Encara hi soch a temps!
Haig de curaria! La curaré!
Que vindrà sola?
L'acompanyarà la Teresa. Quant sigui aqui^
voldria que miss Brent m'esperés a n'aquell saló.
Pot ser, veritat?
Ja ho crech; no hi ha cap inconvenient.
Es que voldria que la porta fos oberta, de manera qu'ella pugui sentir tot lo que's digui en
aquesta sala.
Se farà tal com vostè desi{]a. se sent ei umbre de la
porta.

Sher.

Han

trucat.

Es ella! Jo pujo un moment a la seva cambra,
Watson. Vull arreglarnoe una mica. Torno desseguida. Se'n va per

la porta de la dreta.

ESCENA
WATSON, JOH^,
[OHN.

Després

V
ALINA BRENT

Hi ha una senyoreta ab una cambrera, que

de-

parlar ab vostè, senyor.
Fàssila entrar tL\ comte Sthalberg y'l baró d'
Altenheim estan pera v( nir. Els tarà entrar
desseguida que siguin aqui.
sitja

Wat.

Wat.

Molt bé, senyor.
No hi seré per ningú més, m' entén?

John.

Sí,

John.

senyor.
Se 'n va per la porto del vestíbul desprès d' haver
iniroduit a miss Breni, Aquesta mira ab inquietat
al séu entorn, com si temés írovarse ab Holmes. Al
veure a Waison sal, se serena y va confiada cap a
n'ell

Alina

Soch

Wat.

Si senyoreta, y es el

Alina

Wat.
Alina.

Wat.
x^LiNA.

Watson, veritat?
doctor mateix qui té l'honor

H casa del doctor

de rebrerla.
Tindria la bondat de dirme si'l senyor Holmes...
si'l senyor Holmes, es aqui?
Ha pujat un moment a la meva cambra, miss...?
Miss Brentl Y baixarà desseguida?
Dintre de pochs minuts, perquè té citats a dos
senyors y jo l'haig d'avisar aixís que arrivin.
Serà molestarlo si li demano per esperarme fins
qu'ell hagi parlat ab aquets dos senyors, pera

Alina.

poderli parlar jo aleshores?
No senyoreta, de cap de les maneres, al contrari.
Un milió de gràcies, doctor. Si'm pogués esperar en aquell salonet, li agrahiría.
Si, si, vostè mateixa. Entrihi quan vulgui.
Gràcies p.^r la seva amabilitat, doctor.

Wat.

Aqui tenim

AliNa

A7iant cap a la porta de la dreta

Wat.
Alina

Wat.

Se

Quan

els

siguiu

senyor > qu'

fora,

el

--^ent el

timbre de la porta.

méu amich

espera.

Qliedèm aixíS, veritat?
tindrà la bondat de ferme

avisar.

Wat.
Alina.

La

avisaré jo mateix, senyoreta.
Gràcies, doctor. Se '« va per la porta

de

la dreta.

—
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ESCENA
WATSON,

el

Comte STHALBERG,

^^

AT.

VV AT.

Baro.

Baró

d'

ALTENHEIM

Entrant per la porta del forn y anunciant. El senyor Comte de Sth-ilberg. El senyor naró d' Altenheim.
St'nva.

Anantiosa

daries

OARO.

el

JOHN

y

John.

VI

trobar.

Senyors, tinch l'honor de salu-

I

Es un home mesurat, calmós, parla eccoltantse molt y ah
encarcarament de diplomàtv^h. El doctorWtSOn, si

cert

nO

vaig errat?
El mateix, Baró. ei Comte saluda lleugerament.
Soch el séii servidor, doctor. Hem de tenir una
entrevista ab el senyor Sheriock Holmes. Però
liem rebut un volant a'ell en que'ns diu que

aquesta entrevista ha de tenir lloch a casa de
vostè.

Wat.

Exactament, senyor Baró. Fassintme'l favor de
sentarse, senyors.

Com.

Es

altiu,

Me

parla secament ab ayre militar, però sense exageració.

sembla qu'el senyor Holmes no

es pas

prou

exacte.

A\ AT

Dispensim, senyor Comte. ía fa estona qu'es
que baixa l'escala.
Perfectament.
aquí. Mirin; ja'l sento

Baró.

ESCENA
Els mateixos y

oHER.

Entra per

la

plomàtichs,
tots

VII

SHERI.OCK HOLMES

porta del vestíbul. Saluda fredament a n' els diquaU s- aUen y li corresponen. Tornen a sentarse

els

menos Holmes que parla ab molta calma però

trail

per fonda

Fassintme'l favor d' assentarse, senyors,
els hi prego! paiíífl. L' assumpte que'ns reuneix
serà- 'm sembla ben promptament arreglat a
satisfacció de tothom. Els he pregat que vinguessin aqui, ab T intent d'entregalshi el paquet
de cartes que vostès me van encarregar de procurarme en nom de l'altíssima personalitat que
vostès representen, ai sent/r aquestes paraules els dos

emoció.

—

I05

Haig d'afegir, pera
que si jo no'ls hi hagués donat la meva
paraula de portera bon terme aquest assumpte,
hauria renunciat de tol cor a la tasca que m'
havia imposat Però. lligat per la meva paraula,
The complerta fins al capdeniunt. Els assump-

diplomàíícfis s'inclinen lleuíierament.

això,

tes

son

els

assumptes. Però, felisnient, aquest ja

està dat y benehit. Aquí tenen els documents
que jo vaig prometre que'ls hi entregaría.
Dóna'l paquet a

n'el

Baró

d' Allenheim, que

s'

alsa pera pèndrel.

Baró.

Permètim, abans que
de tot cor per

citarlo

desplfgat

y la

ha complert

tot,

senyor Holmes,

feli-

que vostè ha
rapidesa grandiosa ab que vostè

les

l'habilitat

clàusulas del nostre contracte.

Holmes saluda lleugerament y dona uns quants
passos cap ala taula El Baró trenca'l sagell de
lacre del paquet y examina detingudament el contingut. Dóna mostres de sorqresa al examinar una
dugués cartes y 's dirigeix a n' el Comte parlantli
a cav d' orella y iot." dos contemplen els papers ab
decepció y sorpresa.

COMP.

Pero, no, no! Això no pol ser

1

Això

es

una mix-

tificació!

Baró.

Í5HER.

Baró.
Sher.

COMP.

No

es pas això, en efecte, lo que nosaltres esperàvem. Holme>i gira'l cap y'U mira una mica extranyat.
Serè indiscret, senyor Holmes, si li pregunto
com se'ls ha procurat aquets documents?
Üe la manera més sencilla. Els he comprat.
Els ha comprat?
Si, a n'ls interessats y ab el consentiment expiés
de miss Brent.
Ab despreci Donchs bé, senyor Holmes, s'ha deixat
enganyar.

Què

Sher.

Aparenta7it sorpresa.

Baró

Aquest paquet que vostè ara'ns acaba d'entregar, no conté rès de lo que'ns interessa! Ni una
sola carta, ni un dels documents, que ab tanta
dalera volem recobrar! Això no son més que
imitacions grolleres, mal forjades Les mateixes
fotografies, ni tan sols son de la persona intere-

vol dir.'

!

sada!

COMP.

Com

pot ser que l'hagin enganyat aixíi, senyor
Com queden el seu bon nom y la seva

Holmes?
habilitat

de
J;H£R,

sis

famosa?

Ha

e^tat a l'alsària

d'un nen

anysl

Agitadissim

Pero es possible això?

Lo que

vostès

!

!

—
me

me

diiihen,

en un

silló

—

io6

confon, m'aclapara! caa

a.^foUat

ab defalliment

Baró.

Aquest abatiment, senyor Holmes. significa que
vostè renuncia a la lluita, que vostè creu impos-

Sher.

Desgraciadament, es exacte lo que vostès diuhen
Sembla mentida que després de les seguritats
que vostè ens havia donades, desprès del compromis formal que havia contret d' obtenir l'èxit
mes complert
Això es una caiguda indigna
de vostè! fcl seu honor y la seva reputació queden per terra!

sible recobrar aquets

Baró.

!

documents?

.
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Sher.

Mina compareix

a la porta

de

la

dreta

Els hi repeteixo qu'estich desesperat! Fs massa
tart!

Tota esperansa d'obtenir

els

documents

veritables fora ilusória
Es qu' es mes que una falta, senyor Holmes, lo
que vostè ha comès! Vostè no tenia el dret
!

Com.

d'enganyarnos d'aquesta manera! Vostè y ningú més que vostè serà' responsable de les conseqüències que pot tenir semblant lleugeresa. Y
tant es aixís que si no podem obtenir legalment
una reparació satisfactòria pera tothom, no tindrem més remey que possar ben bé en evidencia
1

seva ignorància y la seva incapacitat.
Estich confós, senyors,- no puch fer altra cosa
que baixarel cap davant de les seves justíssimes
la

Sher.

Alina

acusacions! Si, si! fa ho veig! ja ho conprench!
Estich perdut! Estich deshonrat
Avansant e intervenint- No, senyors El senyor Sherlock Holmes no esta ni perdut ni deshonrat,
perquè es a n'ell sols, únicament, a qui vostès
deuran l'haver recobrat aquets papers que ab
tant d'interès desitjen. Aqui'ls tenen.
!

Oferint a n'eh diplomatlchs un paquet de cartes que porta a la

a la mà'

oHER.

S'aixeca y ab

delanoya.

iin

gcd de

la

Un moment.

ma

esquerra detura

Pren

la qual queda admirada. Se treu el
rant l' hora recobra de moment tota

el

moviment

paquet de mans de Alina
rellotge de la butxaca y mi.

el

la

seva tranquilitat prover-

io7
bial y tota la seva calmo,

exclamant en ven ben segura pera

evi-

Senyors; la meva carta d'
aquest demati els hi avisava que'l consabut paquet seria entregat a mans de vostès a un
quart de dèu del vespre. A n'el méu rellotje no
son més queies nou y catorze minuts. Encara
tinch un minut. Aqui tenen els documents veritables. Sherlok Holmes, com vostès veuhen, ha
complert, com sempre, la seva paraula. Donchs
aquets documents que abans els hi he entregat,
no eren més, coai vostès han vist, que una grollera mixtificació, Ha estat una broma, perdonin.
tant la

mirada

tV Alina.

Holmesi gira lleugerament

el

cap cap Alina, que sembla glassada

d' estupefacció.

Com.

Ah! Perfecte! maravellósl La estratagema

es

admirable.

Baró.

Inméns, colossal, senyor Holmesl Vostè es més
que !in detective, vostè es un diplomàtich

oHER.

Girantse eap a Alina Brent, tornantli el paquet a n' ella y ab

!

Reprengui aquest paquet de carmiss Brent. Guàrdisel bé; no l'euíregui a
ningú!
Baró. Que diu are
Com.
Còm s'entén això
Sher.
Sencillament; poden fer tot lo que vulguin contra mi, però jo no vull perjudicar de cap manera
a n'aquesta senyoreta. Ab unamena d'explosió nirviosa.
Watson, procuri que aquets senyor se'n vagin.
To no'ls vull veure!
Alina. interposantse. Un moment, doctor Watson. Ab veu
ferma. Kls hi torno a dir, senyors, que aqui tenen
unaveuTibranta.
tes,

!

les cartes.

Sher.

Alina

Baró.

No

!

vull tornarleshi! Desde abans d'ahir que
guardo gravades en el méu cor les paraules
que vostè'm va dir *Quin bé farà a la morta fent
mal a n'el viu? No es pas ella qui's venja, es
vostè » Tenia tota la rahó, senyor Holmes!
Li estem profondament agrahits, miss Brent! Aaa-

Jo

fant

les cartes

qu' ella

'Is

hi entrega.

Com.

Ciracies a vostè

Baró.

en tot lo
sobirana inteligencia.
No'ns falta més que saber en quin preu tassa

també, senyor Holmes, perquè
que acaba de passar s'hi veu la seva

sigui, no
serveys. Sigui'l que
trovarèm pas exagerat AUna fàun gest volent dir
quenovoirès. Senyoreta, tenim un gran honor en

vostè'ls seus
'1

—

ic8

—

presentarli els nostres
natjes.
bé,
van

senyor
tots

més respectuosos homesenyors, y gràcies a vostè tamJFatson, per la seva gentilesa. ,Se 'n

Bona

nit,

dos acoynpaiiyals per en M'at-on

ESCENA
HOLMES
Sher.

Ab

IX

y ALINA.

tendresa va cap a n' ella sense miraria, quan veu qu' ella'

Ara que aquets senyors

ja son fora, miss
haig de dar compte de la sèrie d'estratagemes que'ns iian portat a n' el desenllàs de
la comèdia, en la qual vostè
y jo hi hem desempenyat els principals papers. El primer vespre
que la vaig veure, no'm vaig poguer emportar
aquelles carter, ab tot y haver lograt apoderarmen. Hauria estat un roljo, contra'l que vostè
hauria pogut demanar la protecció de la lley...
Y per això no he ti ngut mes remey que recorre
a n' aquesta estratagema, un^i es no es covarda
—ho haig de confessar— que l'ha decidida a renunciar de bon grat a la possessió d'aquets do-

í/ura.

Brent,

li

cuments.
Alina.

Acostàntseii. Y al trovarnos ahir vespre allà ahont
ens vàrem trovar, també va ser una estratagema?

Desempenyava també'l paper
Sher.

d'

una comèdia,

arriscant la seva vida?
Me convenia obtenir el paquet de cartes falses
pera servirmen a vuy de la manera que vostè acaba de veure. La meva professió m'apassiona
tant que jo ho sacrifico tot per ella. Si, tot; fins
la simpatia de que jo li he donat proves, no es
més que un pas de comèdia Ab veu traïda per ievw!

Ara t^ue ja ho sab tot, miss Brent, me sembla
que ja ha arribat l'hora de despedirnos.

cin.

Alina. No'l crech!
Sher.
Què li pot fer suposar...?
Alina Tot! La seva veu!... el tò ab que parla!.. La
seva mirada! Vostè vol arrencarse del séu cor
un sentiment que poch a poch el va invadint
Però no hò logra, senyor Holmes; y li torno a
dir: No'l crech!
.

ííHER.

Rendinise. Y bé, si, te rahó, miss Brent! Lo que
vostè suposa es veritat! Si; jo crech... no, n'
estich segur de que l'estimo! Però.. Ella se u acosta.
.

també comprench que un home com

jo

no

té'l

—

I09

—

dret de concebir certes ilusións de ser alguna
cosa en la seva vida! Jo!... Però, tant sols el
pensarho ja es una bogeria! ía veu, donchs,
que ha arrivat hora de separnos!
I'

Durant aquestes últimes paraules, ella, sense dir
rés posa la mà ala boca de Holmes. Aquest, emocionat, calla. Els ults d'

ell

y

'Is

d' ella

cambíen una

mirada de suprema eloqüència. Insensiblement el
bras esquer de Holmes rodeíja'l cos de la noya
mentres que sa mà drela agafa lama d' Alinay
la porta a sos llavis.

ireny contra si y

li

Després, j)erdent

fa un petó

al front.

el

cap,

l'

ex-

Watson entra.

ESCENA X
Els mateixos y

Wat.
Sher.
Alina.

SUER.

Wat.

WATSON

Ab tot y'l séu horror pel matrimoni, 'm sembla
que d'això se'n diu un petó de promès, amich
Holmes...
Aixís, donchs, es veritat que'm vol? a AUna
Somrient. Es clar que si! Ara que ja m'ha compromès, jo no hi veig altra sortidaque aquesta...
Ja li havia dit jo, Watàon, que pquesta fora la
meva darrera campanya!
Com que suposo que seré testimoni del séu casament, déixemeli donar un concell.

Alina. Quin?
Wat. Marxar, marxar aquesta nit mateixa. Hi ha un
tren de nit, per Eransa, a les onze vint. Quatre
lletres a la seva mamà pera que l'acompanyi
y
demà mateix nosaltres els hi vindrem a trovar
ab la senyora Watson, que s'alegrarà moltlssim
de coneixeria.
Sher,
Anarmen de Londres, sense haver pagat el méu
deute

Wat.

Sher.

Wat.

professor Moriarty?
i.ra d'en Moriarty? x\quest
home, a qui va baire vostè ahir vespre, d'una
manera tant palesa, ha d'estar sedench de
venjansa, que seià terrible, donchs comprèn de
quina forsa es l'adversari que hi ha en vostè. Escolti; ara mateix, quant he acompanyat aquestos
senyors a la porta, m'he adonat d'una senyora
que, amagada dintre d'un cotxe de plassa,
semblava qu' espiés aque.sta casa. Tenia un no
se què de sospitós que m'ha intrigat.
Ahcnt es aquesta senyrra?
Allà! en aquella reconada que fa '1 carrer. Desde
aqui la pot veure, alsant les cortinetes ab certa

Què

a n'el

se'n hi

endona

precaiucïó. Baix a Aima. Segueixi '1 méu concell,
miss Brent. Avisi a la seva mamà, possi un vestit

y

una mica de roba blanca

al tren

Sher.

tots

tres.

a Hoimes.

Y

a la

maleta y cap
coneix a la

bé, la

senyora espieta?
Ja sab, Watson, que jo conech a tothom I.Miss
Brent! Mirant ei rellotge. Son dos quarts de dèu.
Me'n vaig. Torno desseguida! Pot prepararse,
perquè, a les onze vint, hem de pendre'l tren
que surt de la estació de Victoria! Qui sab si
mentrestan se'm presentarà l'ocasió de fer agafar d' un cop per sempre a n' aquest sant varó de
Moriarty! Miss Brent Amich Watson! Fins ara
i

mateix

1

Suludos carinyosoe. Se'n va.

ESCENA
AL•lNA,

AliNA.

Se passeja
viosa.

Wat.

Watson.

amunt y

XI

Després JOHN.

avall de la escena sense dir res,

un xich

ner-

Estich inquieta, no sé perquè!

No ho

ha d' estar d'inquieta. En Holmes li ha
que d'aquí un' hora vindria a buscaria pera
anarsen ab ell a Fransa. Y ja sab que sempre
dit

es exacte. Sona'l timbre de

la porta.

AlINA. Qui dèu haberhi ? Pausa. John entra pel fons.
Senyor; hi ha un noy que porta un bagul molt
TOHN.
gros. Diu que li ha manat que'l porti aquí, el
senyor Sherlock Holmes.
Wat. Està bé, digui que'l deixi al vestíbol. a AUna.
Veu? Això ja son preparatius pel viatge.
El noy que ha portat el bagul diu que'l senyor
John.
Holmes li ha dit que l'esperés, qu'ell ja vindrà

Wat.

desseguida.
Està molt bé; que fassi lo que li han manat.
Johnse'ntà.A Abna.Ho veu. miss Brent? No tri-

garà a venir, no s'impacienti.

Alina.

Déu ho

Wat.

Escolti, y

Alina.

No

fassi!
si

comensessim a sopar tot esperantlo?
Que ho creu vostè, doctor, que

tinch gana.

senyor Holmes hi pot renunciar a n' aquesta
carrera que tant l'apassiona?
Com més temps triga un home a rendirse a les

'1

Wat.

delícies del

amor, més domini

dóna que ha lograt
Alina.

Déu

l'escolti!

té

sobre d'ell

la

captivarlo.

Mira per

la finestra

cap ai carrer.

Que

—

III

—

doctor Watson, si'l méu marit y jo,
tornar del viatge, ens en vinguéssim a viure
a n' aquest entressol del davant, qu'està pera
llogar?
Que tindria un vehinat deliciós, miss Brent.
Es trist aquesta nit, aquest pis pera llogar. Es
fosch, solitari, negre; me fa por mirarlol
Perquè'ls seus nirvis fan de les seves aquesta
diria vostè,

al

Wat.
Alina.

Wat.

nit.

Aquest

majoria

pis

dels

I^ondres.

pera llogar es com tots. Gom la
pera llogar que hi han a

pisos

AUna

s'assenta a vora la vemeneya.

Que

té

fret?

Una esgarrifansa
Esperis, li posaré'l paravent darrera del silló,
perquè del vestíbol, sempre solen venir corrents
d'ayre. Ho fa.

Alina. Què se jo

Waï.
Alina.

Parant

!

!

y detenint a Watson.

la orella

han obert

ESCENA
Els mateixos,

Me

XII

SHERLOCK HOLMES
fressat:

BiLLY.

Entrant.

Wat.

Caram

Es

el

sembla que

porta.

la

y BILLY,
porta brusa y gor a

que va

dis-

senyor.

Wat.

en Billyl
Per servirlo.
Qu'erets tu que t'esperaves

BiLLY.

Si,

Sher.

Bona nit.
Tant aviat?
Si, però he fet més feyna en cinch minuts que
la que's pot fer en vintiquatrc hores. Billy, espe-

BiLLY.

Alina
Sher.

Si es

I

a fora?

senyor.

Entrant.

rata fora.

BlLLY.

Molt bé

Wat.

Sempre contra en Moriarty?

Sher.

Sempre.

Wat.

Ha

Sher.

Més que

Wat.

Qué

diu, senyor,

lograt, per

fi,

se'n va.

despistarlo?

això, í^atson; estich a

punt d'agafarlo.

diu ara?

Sher.

Pst!

John.

la dreta El senyor doctor està servit.
volen ter un gran favor? Vagintse a sopar
tots dos sense esperarme.

Sher.

Wat.

Entrant per

Me

Perquè?

Alina.
Sher.

No
No

g3na de menjar?

te

Y com qu'els meus

gayre.

nirvis

no'm

per-

meten, desgraciadament, dormir en el ferrocarril, vull trencar el son en aquest silló, mentres
vostès sopen. Està entès?
Alina. Si vostè ho desitja, nohi tenim rés que dir.

Sher.

S'

as^eu en

Ajajà!

el siiló

que hi ha vora

la finestra de

Aquí dormiré com un

Wat.

Vaig

Sher.
Alina.
Sher.

Quan dormo no'n

a posarli el

Carinyosa.

Bona

la esquerra.

rey!

paravent perquè no tingui ayre
sento d' ayre.

nit

Mitj adormit. Watson y Aliíia se 'n ran per la dreta; V escena

queda fosca, vagament üuminada per

la claror delfoch.

d'una estona SherlocJ: crida a Billy, ab veu ofegada.
Billy Entra en Billy de puntetes y en veu baixa diu:

Al cap

BlUy

.

1

BiLLY.

Què mana

Sher.

Està tot a punt?
Tot, senyor.
Ho has ben entès?

BiLLY.
Sl•lfcK.

?

no'm descuydaré de rés.
Deixem dormir, y, d'aquí cinch mipots comensar la feyna.

BlLLY.

Estigui tranquil;

Sher.

Mira

'i

nuts,

rellotge.

FÍ

DEL QUADRO PRIMER

!

Triomt de Sherlock Bolmes.

Interior del entressol pera llogar que hi ha enfront de la casa
del doctor Watson. Pessa no molt gran. Gap moble. Al
fons, gran tribuna ab vidres, a través de la qual's veu una
finestra de la casa del doctor Watson, per la que s'ovira perfectament aHolraes adormit, assentat en el silló, ab el paravent darrera y bon tros del despatx del doctor. La res-

plandor del quinqué ilumina peiíectament a Holmes. Una
llum blava de nit de primavera clareja suaument el carrer.
En la cambra pera llogar, regna complerta fosca, hi ha una
po ta a la dreta y un 'altra a la esquerra.

ESCENA PRIMERA
per la porta de la esquerra
totsdos.ab abrích negre, bufanda
y barretde copa. Moriarty porta a dins d' una funda negre
un objecte ilargarut.

Entren

ab

gran

precaució

MORIARTYy BASSICK,

hi ha rès sospitós? Ho ha reconegut bé tot,
Bassick?
Bas,
Si, senyor; rès sospitós.
Moria. Aleshores, avant
Bas.
Vol qu' encengui un tnisto?
Moria. De cap de les maneres; ab el gas del carrer n'
hi ha prou. Ahont es la senyora Orlebar?
Bas.
Era a n'el ve&tibul; que no Tha vista?
Moria. No.
Vol que la fassi venir?
Bas.
MoRi\. Desseguida: no podem perdre temps. Bassick se'n

Moria.

No

va.

Pausa.

ESCENA
Els mateixos y

Bassick
Orlebar.

Moria. Bona

nit,

II

MADGE

torna a entrar, acompanyat de

senyora. Sherlock

a casa del doctor
Ei detective Sherlock Holmes.

Holmes ha

Madge
tornat

Watson?
8.

—
Madg. Dèu

fer

114

—

cosa de dèu minuts.

Bas.

Entregant una carta a Madge.

Moria.

Insisteixi

Madg.

Aqui te la Carta.
perquè siga entregada al senyor Holmes ab tota urgència. Digui qu'es un missatje
que li envia l'Inspector general de policia. Estigui tranquila; no corra cap perill.
Tant se m'endona! Uesde que van agafar al
naéu marit, estich disposada a tot pera venjarlol

Moria. Pot anarsen.
Bas.

Passi per allà ahont ha vingut. Se'n va abella y toma
tot

seguit

ESCENA
MORIARTY

y

III

BASSICK

Moria. Què se'n sab d'en Bribb ?
Sé, confidencialment, que l'han agafat.
Moria. Tant se m'endonal A la nostra! Desfà la funda y'n
treu lui fusell.
Acostis ab precaució ala tribuna,
Bassick, Bassick ho fa. Que ja ha trucat a la porta
del doctor Watson, la senyora Orlebar?
Bas.
No's veu pas rès, senyor.
Moria. Carregant el fusell. Ja dèu serhi.
Bas
Qu'es això?
Moria. Es un'arma ;ïxcelent, única, admirable y potenta.
Ab ella lograré lo que fa tant temps desitjo.
Bas.
La qüestió es que l'home se'ns possi a tret.
Moria. Mirísell
Bas.
Mirant per la tribuna. Sherlock Holmesl Adormit!
Bas.

Cuyii, Professor, els

moments son

preciososl

Moria. Paciència, Bassick; haig de pendre

totes

les

precaucions per assegurar el tret.
Bas.
ja està ben segur de que la mà no li tremolarà?
Moria. La tinch mes segura que quant en altres temps
esperava els tigres al aguait en els boscos deia
índia. Lo que sento, es haver de suprimir un
home tant remarcable com Sherlock Holmes,
perquè la seva habilitat no's pot pas negar que
es una delicia intelectual. Consti que'l vaig avi-

No'n va fer cas; pitjor per' ell!
Senyor, la senyora Orlebar, acaba d'entrar a
casa del doctor Watson
Moria. Ha arrivat l'hora
Posemse de genolls a terra,
sar.

Bas.

!

com

al

aguait del tigre.

S' agenolla, desprès

d'kaberse

tret.

el

ta a

barret que

115 -

ha entregat a

Holmes ah gran

Bassic.k,

serenitat.

encara bé'lfusdl y apun-

Sherlock Holmes, bon

viatjel
Dispara. Sherlock Holmef- cau endarrera en el
y's veu entrar a Alina y a Watson al interior
de l' habitació d' enfront
silló

ESCENA

IV

ALINA y WATSON, després SHERLOCK
HOLMES, BENJAMÍ. BILLY y LESTRaDE

Els mateixos,

Alina.

Ahl L'han mort!

Entren ràpidament per l'habitació de

pis pera llogar Sherlock

Holmes y Benjamí, apoderanise de Mo-

riarty a qui subjecten fortament, mentres que Billy y Lestrade

entren per la mateixa porta y s'apoderen de Bassick.

gon, Moriarty y Bassick son eyigrillonats.

En un

Watson,

si

se-

no

es ell!

WaT.

Agafant el

prench
Sher.

Es un maniquí! Are COmque hi havia dins del bagul.
de la Reina, queda detingut, professor

cos inanimat.

lo

En nom

Moriarty.

Moria. Dimoni! sou d'una habilitat infernal!
Fill meu; diuhen qu'els homes se troven y les
Sher.
montanyes no.
Wat. Desdeí' altra habitació. Però, ahont es en Sherlock

Holmes?
Sher. Aqui, Watson.
Alina. Sherlockl
Sher. Encare nous he presentat.

Kl senyor Lestrade.
El professor Sebastià Moriarty, un dels millors
cassadors de tigres de la índia y un dels primers
luatemàtichs del mon. Lo que sembla impos-

que la meva estratagema tant senzilla,
que un nen l'hauria poguda inventar, hagi pogut enganyar a un home tant aixerit com vostè.
El maniquí, obra mestre de l'esculptor Mennier
de Grenoble, modelat en cera y d'una semblansa
prodigiosa a n'a mi, ha servit de reclam.
Moria. Quins motius té per'agafarme? Vull que les coses se fassin legalment. De quin crim m' acusen?
Senzillament, de tentativa d'assessinat comès en
Les.
la persona de Sherlock Holmes.
sible es,

-

ii6

-

ESCENA ÚLTIMA
Els mateixos y

MADGE
Entren Watson, Alína y Madge.

^VAT
Sher.

aquesta senyora. Es còmplis del professor Moriarty.
Molt bé, Watson. a AUna. Are si que no hi ha
necesitat de que'ns en anem a Fransa. Y cre-,

Detinguin també a

n'

de la
molt incòmoda. Y aqui tenen
un senyor que quan va per mar, no es bó per
rès, per la senzilla ral ó de que's mareja!

guim que me'n

Manxa

alegro, perquè la travesía

es cosa

FI

DE LA

COMl!:DIA

Tflübfl
de

pronunciació

dels

noms

y

paraules

franceses y Italianes que s'usen en

angleses»

el

transcurs d'aquesta obra.

COM SE ESCRIU

CO.M SE

PRONUNCIA

Sherlock Holmes.

Xerloch

Moriarty.

Moriàrti.

James Murray.

Jim Murré.
Güatson.

Watson.

Jolnis.

Stalhberg.

Stàlberg.

Altenheim.

Altenjaim.

Madge.

Metx.

Public haus.

Públic jaus.

Liverpool.

Liverpúl.

New York.
Ostende.
Chantage.

Niu- York.
Ostande.
Xantàx.
Güetsminster.

Westminster.
Chopin.
Dieppe.

Xopénch.

Streei.

Estrit.

Diép.

Road.

Rod.

Stepney.

Estipneai.

Waterlóo.

Güaterló.

Chauffeur.

Xofer.

Groom.

Grum.

Newgate.

Niu

Voglio.

Cocchiere,
Ambasciattore.

VóU-üio.
Cok-kiere.
Arrbaxatore.

Meglio.

Méll•llio.

Kls

guet.

demés noms propis y paraules extrangeres,

que figuren en l'obra, y no s'han incluhit en la
llista que precedeix, se pronunciaran tal com
son escrites.

El

detectiu

(Parodia de

Jeph-Roch

Homs

El detective Sherlock Holmes)
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