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“La llum era escassa; el sol, a fora, devia pondre’s, i les dues mosses, que 

esperaven en va la resposta de Josafat, perderen les ganes de bromejar, 

sorpreses per l’aplanador aspecte que anava prenent aquell interior. Una 

sobtada desconfiança les tornà entenimentades. Esbrinaren detingudament 

aquell paratge. En la buidor del finestral, on tremolava, agònica, la crepuscular 

celístia, veieren l’amplària del mur isolador i terrible; s’adonaren del negre 

enigma que traspuava per les espitllerades obertures de l’enorme cilindre que 

tancava l’escala; descobriren, penjats de l’ennegrida volta, els contrapesos del 

rellotge, feixugues pedres arrodonides foradades, sostingudes per una corda 

nuada a un barrot de ferro travesser, que descendien lentament, 

imperceptiblement, fatals i amenaçadores.”  

                Josafat, Prudenci Bertrana 

 
Les llotges s’anaven omplint de distingits personatges oficials i polítics, literaris i 
religiosos.  
Milers de parells d’ulls es fitaren en mi, amb una curiositat respectuosa. Vaig 
causar tanta sensació que, en descórrer la cortina, fins el protagonista de l’obra 
restà un moment com astorat, amb l’esguard clavat en l’estranya aparició. Va 
trigar un moment a començar.  
“¡Una fembra al teatre! ¡Que Al·là venjador deturi el seu braç justicier! ¿No 
s’enfonsaria l’edifici o s’hi calaria foc?”  
Tot d’una, actor i espectadors m’obliden per lliurar-se l’un al deure professional 
i els altres al goig d’escoltar. 
 
 
Un poeta oriental no sé de quin segle, ni de quin lloc, va escriure una vegada la 
dramàtica comèdia que ara s’estava representant, de la qual jo no entenc ni 
piu.  
L’escena representa una mena de despatx de notari, advocat, procurador, 
usurer o escrivà (¡aneu a saber!). El primer actor, molt ensopit, remena amb 
fàstic uns papers, mentre dos ajudants plegats de braços (actitud 
incomprensible en uns dependents) i amb cara de “tant se me’n dóna” i posat 
de maniquí de sastreria suburbial semblen riure’s de l’amo, dels papers i del 
públic. [...] 
 
 
Impressionada per l’aclaparament del primer actor, demano al meu company 
de seient:  
-¿Que se’ls ha mort algú de la família?  
Baixet, per no destorbar els veïns, ell em respon:  
-El teatre àrab exigeix impassibilitat.  
En entrar a escena la primera actriu (un home, naturalment), que representa la 
filla d’un gran visir, jo vaig pensar: “¡Ara s’animaran!” Però tampoc no vaig 
encertar-ho. Tots plegat continuaven com somnàmbuls, recitant sense moure 
més que els llavis, amb les mans caigudes i els ulls fixos.  



 Any Literari: Prudenci i Aurora Bertrana 
 

“La passaré molt negra”, vaig reflexionar, “si al teatre àrab suprimeixen 
l’expressió, que era l’únic que hauria pogut entendre”. 
    

               El Marroc sensual i fanàtic, Aurora Bertrana 
 
 


