
1. Introducció
 
Àngel Guimerà i Jorge (Santa Cruz de Tenerife, 1845 – Barcelona, 1924) ha passat a l’ideari col·lectiu 
català, essencialment, com un dels autors més il·lustres de la Renaixença. En efecte, de ben jove es 
guanyà un lloc de prestigi dins les lletres catalanes quan va ser nomenat Mestre en Gai Saber dels Jocs 
Florals de Barcelona l’any 1877. A aquesta fita literària se suma, a més, el renom que guanyà amb el 
que esdevingué la seva vessant més coneguda: l’escriptura teatral. 

 
L’any 1879 s’estrenà la seva primera obra dramàtica, Gala Placídia, amb la qual inicià una primera 
etapa com a autor teatral, que durà aproximadament fins al 1890. Durant aquests anys, la producció 
literària de Guimerà seguia els cànons romàntics propis de la Renaixença, amb drames escrits en vers, 
situats en altres moments de la història, que tracten sobre les passions de grans personatges tràgics. 
D’aquesta etapa és una de les obres més conegudes i aclamades de l’autor, Mar i cel, que ha estat un 
èxit absolut des que s’estrenà l’any 1888 fins a l’actualitat.

 
Tanmateix, l’obra de Guimerà experimentà un seguit de canvis a partir de 1890, quan estrenà La boja, 
fins al 1900, aproximadament. En aquest període, les trames ja no es desenvolupen en segles llu-
nyans, sinó que se situen en l’actualitat i, en alguns casos, fins i tot a la mateixa ciutat de Barcelona. 
La prosa substitueix paulatinament el vers i el focus es desplaça de l’heroi romàntic a la conflictivitat 
social del moment –sense abandonar el gust pels triangles amorosos i els romanços impossibles, però. 
En aquesta dècada s’escrigueren bona part dels títols més coneguts del dramaturg, com Maria Rosa 
(1894), Terra baixa (1896) i La filla del mar (1900); i també l’obra en què se centra aquest treball: La 
festa del blat (1896).

Finalment, a partir de 1900 Guimerà s’apartà del realisme i les seves obres connectaren amb les noves 
tendències artístiques que sorgiren a inicis del nou segle. Els títols més destacables d’aquesta època 
són Sol, solet (1905) i La Santa Espina (1907).

 
Àngel Guimerà és, doncs, un autor polifacètic amb una vasta obra que aconseguí arribar a un públic 
amplíssim –fins al punt que moltes de les seves obres s’han traduït a nombroses llengües–, per la qual 
cosa ha tingut un enorme pes en la formació de l’imaginari col·lectiu català. En aquest treball oferim una 
primera aproximació crítica a La festa del blat, una de les seves obres més ideològiques i controverti-
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des, en què l’autor convida a reflexionar sobre el problema de l’anarquisme i l’ús de la violència com a 
via per a atènyer el canvi polític i social.

2. Objectius i metodologia

L’objectiu principal d’aquest treball és mostrar el procés pel qual La festa del blat va experimentar un 
seguit de canvis entre les edicions primera (1896) i segona (1909). Per a tal fi ens hem basat en les 
esmenes autògrafes de Guimerà en un exemplar imprès de la primera edició que encara no s’havia 
estudiat filològicament ni col·lacionat en cap edició (es tracta del testimoni d de l’stemma que reproduïm 
més endavant). Hem classificat tipològicament aquestes esmenes per reflectir els efectes i les possi-
bles motivacions dels canvis. Finalment, presentem una edició crítica del text que pretén reflectir els 
canvis descrits a la primera part del treball.

 
Atès que el conjunt de l’obra és un corpus massa extens per a fer-ne una anàlisi exhaustiva a causa de 
les limitacions pròpies del Treball Final de Grau, l’anàlisi oferta en aquest treball es basa en les dues 
escenes que Guimerà alterà més durant la revisió del text: la novena del primer acte (el monòleg de 
Jaume) i la tretzena del segon acte (la confessió de Jaume a Oriola del seu passat com a anarquista). 
També són aquestes dues escenes les que hem triat per a fer la nostra proposta d’edició crítica. 

 
Així doncs, la recerca aquí presentada és només l’estadi inicial d’un possible treball més aprofundit 
sobre La festa del blat, el context històrico-social i cultural de l’obra i la seva relació amb les altres 
peces de Guimerà. A més a més, aquesta recerca més extensiva inclouria l’estudi dels canvis textuals 
entre les edicions de 1896 i 1909 a partir de la totalitat de l’obra i, a més a més, oferiria l’edició crítica 
completa de la peça teatral.

 
Al llarg de tot el treball, la metodologia emprada ha estat sempre tenir el text –més concretament, el 
testimoni nou (d)– com a nucli de l’anàlisi i, a partir d’això, eixamplar la base textual i contextual de les 
nostres observacions amb l’addició d’altres fonts d’informació. Per a la primera part del treball, l’anàlisi 
de les esmenes, han estat de gran importància la correspondència privada de l’autor i la premsa escrita 
de l’època, concretament les crítiques que va rebre La festa del blat els dies posteriors a l’estrena, ja 
que mostren aspectes de realia que han permès de reforçar o descartar algunes de les hipòtesis que 
havien sorgit de l’anàlisi purament textual. Per a la segona part, l’edició crítica, hem partit de les lectures 
de la segona edició de l’obra (el testimoni f), atès que és la darrera versió supervisada per l’autor. En 
paral·lel amb f hem col·lacionat la resta de testimonis de l’obra a fi d’oferir una visió exhaustiva de l’evo-
lució que experimentà el text en el decurs de les successives revisions dutes a terme per l’autor entre 
els anys 1896 i 1909. Els testimonis posteriors a la mort de l’autor, l’any 1924, a causa de la filiació del 
text que ofereixen (que expliquem a l’apartat 5, «Tradició textual»), tot i que els hem tingut en compte, 
no tenen la mateixa rellevància ni en l’edició crítica ni en l’anàlisi textual de l’obra.
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3. La festa del blat: estrena i recepció

La festa del blat s’estrenà al Teatre Romea el vespre del 24 d’abril de 1896.1 L’obra presenta la història 
d’en Jaume, un jove anarquista que, després de cometre un atemptat a Barcelona amb una víctima 
mortal, marxa al camp amb la intenció de morir. Un cop allà, però, descobreix la bondat de la gent de 
la ruralia, aliena a les tensions pròpies de la societat urbana, i s’enamora de la pubilla del mas: l’amor 
de l’Oriola –i de la seva família– fa que en Jaume, que acaba rebutjant les seves primeres conviccions, 
mori redimit al llit pairal, envoltat d’aquells que l’estimen. Es tracta, doncs, d’una obra fortament ideo-
lògica i moral: en paraules de Martori i Vilà, «la intenció de Guimerà era fer una obra de tesi, una obra 
didàctica que es proposava reflectir la vida social i, per altra banda, oferir una solució moral al conflicte 
dramàtico-social».2

 
L’obra va suscitar un fort rebuig per part de la majoria de la crítica, especialment entre els sectors 
més conservadors. Aquest fet és comprensible si es té en compte el context històric de la ciutat de 
Barcelona en el tombant de segle: no debades se la coneixia com «la ciutat de les bombes», ja que 
l’any 1893 hi havia hagut l’atemptat contra el general Martínez Campos, el 1894 va haver-hi l’episodi de 
les bombes del Liceu i el mateix any de l’estrena de La festa del blat, el 1896, hi hagué un altre atac el 
dia de Corpus. A més d’aquests atemptats destacables, el pistolerisme era un fet generalitzat i la ciutat 
vivia una situació de violència i de tensió social constant. Francesc Miquel i Badia posa de manifest 
aquest mateix fet en una crítica punyent de l’obra publicada al Diario de Barcelona: «[el drama] además 
de falso, es repugnante y produce, como produjo, penosa impresión en un público que conserva aún 
fresca la memoria de los horrores llevados a cabo por los dinamiteros en esta ciudad».3  

 
D’altra banda, tampoc no va ser del grat dels anarquistes barcelonins, que afirmaven que es tractava 
d’un intent de modernització purament estètica, sense cap contingut revolucionari. De fet, l’obra en si 
no analitza el conflicte social ni suggereix cap possible via d’entesa entre les dues parts, atès que «una 
certa fidelitat als models romàntics el porta [Guimerà] a establir les relacions dels personatges sobre 
un sentimentalisme convencional que no li permet d’aprofundir en les raons sòcio-econòmiques del 
conflicte».4 Aquesta «fidelitat als models romàntics», que es mostra sobretot en la caracterització dels 
personatges i en la mort de Jaume –emprada per Guimerà com una via d’evitar la resolució del conflicte–, 
fa de l’obra, en el fons, una peça reaccionària i contrària a l’anarquisme. Tal com afirma Castellón,5 «en 
ella [La festa del blat] Guimerà reprocha los actos vandálicos de los anarquistas, pero adopta una 
actitud de comprensión hacia el anarquismo individualmente [...] En la ciudad se desarrolla la violencia 
porque los obreros han seguido una teoría equivocada y han adoptado una actitud que, para Guimerà, 

1  Anna VÁZQUEZ,«Estrenes de teatre català», dins Romea, 125 anys, Barcelona, Generalitat de Catalunya. Departa-
ment de Cultura, 1989, p. 130. 
2  Joan MARTORI, Esther VILÀ, «Estudi introductori», dins Àngel GUIMERÀ, La festa del blat, Barcelona, Eds. 62, 1995, 
p. 19.
3  Francesc MIQUEL, «Teatro Romea. La festa del blat, de D. Á. Guimerá», Diario de Barcelona [«Revista dramáti-
ca»],1896, 25 d’abril, ed. tarda, p. 4987.
4  Xavier FÀBREGAS, «Un intent de comprensió: La festa del blat», dins ID., Teatre català d’agitació política, Barcelona, 
Eds. 62, 1969, p. 195.
5  Antonio CASTELLÓN, «Àngel Guimerà», dins ID., El teatro como instrumento político en España (1895-1914), Madrid, 
Ediciones Endymion, 1994, p. 128.

225Premi Haidé

Haidé, núm. 7, 2018,  p. 223-254



resulta negativa». L’autor adopta una actitud paternalista envers l’anarquisme –els anarquistes tenen 
part de raó en les seves protestes, però han seguit la via equivocada– que desagradà tant als sectors 
conservadors de la ciutat com als més revolucionaris. El mateix Guimerà reconeix en una carta a Artur 
Vinardell que, malgrat les dures crítiques fetes a l’obra per part de la burgesia, el rerefons ideològic és 
contrari a l’anarquisme:6 «La festa del blat, en son estreno, com feia pocs mesos de la bomba del Liceu, 
va ser molt discutida, [...] amb tot que l’obra no és anarquista sinó al revés, com ara ha vist tothom». 

 
L’obra, doncs, va haver d’esperar encara uns anys abans de guanyar acceptació entre el públic: l’any 
1903 el Teatre Romea va tornar a incloure La festa del blat en la programació de la temporada i aquesta 
vegada, possiblement perquè el record de l’atemptat del Liceu era més llunyà i també pels canvis fets 
en el text, l’opinió de la crítica i del públic hi va ser molt favorable.

4. La festa del blat dins l’obra de Guimerà

La festa del blat forma part de l’anomenada «segona fase» del teatre de Guimerà, després de la 
tragèdia romàntica: el drama realista. A partir de 1890, les seves obres abandonen progressivament 
l’estètica i els temes romàntics i mostren, cada cop més, la conflictivitat social del moment. Així doncs, 
La boja (1890) mostra la inadaptació social que pot comportar l’orfandat i el mestissatge, En Pólvora 
(1893) tracta sobre les precàries condicions laborals dels treballadors de les fàbriques i introdueix el 
moviment obrer, i a Maria Rosa (1894) el triangle amorós entre Maria Rosa, Andreu i Marçal s’emmarca 
en la construcció d’una carretera, fet que serveix Guimerà per a representar la situació de precarietat 
dels obrers.

 
La festa del blat tracta alguns dels temes presents també en altres de les obres més conegudes del 
dramaturg. El més destacable és la caracterització de l’amor com una força catàrtica suprema capaç 
de purificar qualsevol falta comesa en el passat, un poder superior que possibilita l’entesa i el perdó 
fins i tot en els conflictes més cruents. En paraules de Pompeu Gener, en el drama, «hi batega, s’hi fa 
evident, s’hi glorifica la tendència humanitària de la reivindicació de l’home per l’amor, la que fou la clau 
de volta del Cristianisme. [...] Tu presentes la reivindicació per l’amor, l’amor fent possible la solució del 
més terrible dels problemes socials».7 Aquest mateix motiu literari es troba també a Mar i cel (1888), on 
el personatge de Saïd és capaç de deixar enrere l’odi i l’afany de venjança contra els cristians gràcies 
al seu amor per Blanca. Els paral·lelismes evidents entre totes dues obres van ser posats de manifest 
a la premsa de l’època per J. Roca i Roca, qui escriví a La Vanguardia, parlant de l’estil dramàtic de 
Guimerà:8 

 

Los dos amantes constituyen el nexo de la obra, si no la obra completa; y dos amantes exaltados, llenos de 

6  À. GUIMERÀ, Epistolari, a cura d’Enric CUBAS, Barcelona, Barcino, 1930, p. 176. Aquesta carta va ser escrita l’any 
1903, després d’una segona tanda de representacions de La festa del blat al Teatre Romea. 
7  Pompeu GENER, «La festa del blat. Carta oberta de Pompeyo Gener a son amic Àngel Guimerà», La Renaixensa – 
Diari de Catalunya, 1896, 1 de maig, p. 2629.
8  Josep ROCA, «La semana en Barcelona» a La Vanguardia, 1896, 26 d’abril, p. 4.
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fuego, que empiezan a quererse repentinamente con una mirada fascinadora y tras los embates de una pasión 

imposible, mejor sentida que filosofada, acaban siempre trágicamente. En Mar i cel los dos enamorados se 

llaman Said y Blanca; en La festa del blat llevan el nombre de Jaume y Oriola. Said es un pirata; Jaume un 

anarquista fugitivo; Blanca una casta doncella destinada al claustro; Oriola la ingenua pubilla de una masía 

catalana, en vísperas de casarse con un hombre de su clase. Blanca se enamora de Said curándole una 

herida y viéndole llorar al recuerdo de su pobre madre; Oriola se enamora de Jaume, cuando le ve extenuado 

y consigue llevar su sedienta boca al caño de una fuente. Y en una y otra obra plantéase la misma tesis: la 

redención alcanzada por medio de las efusiones del amor, de un amor menos justificado que rico en imágenes 

y frases poéticas y en efectos plásticos sumamente intensos. 

 
D’altra banda, un altre leitmotiv literari present a l’obra és la caracterització de la ciutat com un focus 
de corrupció espiritual que contrasta amb la benignitat intrínseca de la vida del camp. Aquest pinyol 
ideològic rousseaunià es troba en una altra de les obres més cèlebres de Guimerà, Terra baixa (1896), 
encarnat en el personatge de Manelic i en la dicotomia entre la Terra alta –caracteritzada com un 
lloc al marge de la societat, on l’home, en contacte amb la natura, coneix només la bondat– i la Terra 
baixa –la societat, focus de maldat i d’embrutiment espiritual. Els paral·lelismes entre totes dues obres 
són especialment significatius si tenim en compte que Guimerà les escriví de manera simultània9 i 
s’estrenaren amb pocs mesos de diferència (La festa del blat a l’abril i Terra baixa al novembre). D’altra 
banda, és destacable el fet que Guimerà prioritzà l’escriptura de La festa del blat per davant de Terra 
baixa, ja que la considerava de major qualitat literària i amb més possibilitats d’èxit que la darrera.10 

 
Tanmateix, des del moment de l’estrena de totes dues obres s’observà una clara preferència tant del 
públic com de la crítica vers la segona obra, una preferència que ha romàs fins als nostres dies. És 
versemblant que la diferència entre les reaccions suscitades rau no tant en els temes que tracten les 
peces –que, com ja hem indicat, són força semblants– sinó en l’aspecte nominal: l’element de conflicte 
més destacable entre totes dues peces és que La festa del blat explicita que la violència s’emmarca 
a Barcelona i que és a mans d’un anarquista, mentre que Terra baixa presenta els mateixos motius 
(la violència exercida per una «mà innocent», la purificació del camp, la redempció per via de l’amor) 
mitjançant noms tan vagues com Terra alta i Terra baixa, que no tenen cap vinculació amb el públic, 
i ho fa sense mencionar l’anarquisme, un nom que estava ben viu en l’imaginari col·lectiu de l’època. 
I probablement Terra baixa tingué una rebuda molt més positiva perquè la distància entre la trama i 
el públic era prou ampla per permetre l’empatia i la catarsi dels espectadors sense que se sentissin 
interpel·lats per la situació històrico-social del moment.

9  Tal com mostra una carta enviada a María Guerrero: «Yo había pensado acabar inmediatamente este drama [Terra 
baixa], dejarlo descansar en borrador algunos días y entre tanto acabar La fiesta del trigo a toda prisa también, y listos los dos 
ponerlos inmediatamente a limpio para que V. escogiese el menos malo»: vg. Guillermo GUASTAVINO, «Doce cartas de Guime-
rà», Revista de Literatura, Madrid, núm. 71-72, 1969, p. 67.
10  Com afirma en una altra carta dirigida a María Guerrero: «Yo opino, con todos los respetos debidos a doña María, que 
La fiesta del trigo tiene más posibilidades de éxito que la otra [Terra baixa]: y ahora que las dos están concluidas, se ve más claro 
en esto que en una explicación del argumento. Esta obra que irá primero tiene más intención, más sentido común y me parece que 
ha vencido una dificultad que me daba mucho cuidado: lograr que resulte simpático el anarquista, y lo resulta. A ver qué les parece 
a ustedes y a nuestro don José. Los personajes secundarios también resultan mejor trazados que en la Tierra baja»; ibid., p. 68.
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5. Tradició textual

El recorregut a través de la genealogia textual de La festa del blat és més accidentat del que s’esperaria 
d’entrada, si es té en compte que es tracta d’una obra transmesa fonamentalment en versió impresa. 
Fins a dia d’avui hem localitzat deu fonts documentals per restituir el text de l’obra, nou de les quals són 
edicions impreses. Cal destacar que no ens ha pervingut cap manuscrit autògraf de Guimerà –i al cim 
de l’stemma hem representat l’original amb la sigla Ω. Els testimonis de l’obra són els següents:

 
a. Primera edició de La festa del blat, de 1896, de la impremta La Renaixensa.

b. Tercera edició de La festa del blat, de 1925, de la impremta La Renaixensa. És la primera edició 
pòstuma de l’obra i es va fer a partir de la primera edició (a), en comptes de la segona, revisada (f).

c. Exemplar de la primera edició amb esmenes autògrafes de Guimerà. Es conserva a l’Institut del 
Teatre de Barcelona (Ms. 240).

d. Exemplar de la primera edició amb esmenes autògrafes de Guimerà. Es conserva en una biblioteca 
privada. Ha estat el testimoni de base per a la nostra anàlisi de les esmenes. Es pot consultar en línia a 
la pàgina del GELIV: <http://www.geliv.ub.edu/wp-content/uploads/2014/04/La-festa-del-blat.pdf>

e. Edició de Josep Miracle dins d’Obres selectes, de 1948. És la primera edició amb ortografia fabriana. 

f. Segona edició de La festa del blat, de 1909, de la impremta La Renaixensa. S’hi incorporen 
pràcticament totes les esmenes de c i d, i n’hi ha algunes de noves. És el nostre testimoni de base per 
a l’edició crítica.

g. Edició de les Obres completes d’Àngel Guimerà, de 1975, publicada per Editorial Selecta.

h. Edició d’algunes escenes de l’obra per a la col·lecció «Biblioteca Popular» d’Ilustració Catalana, de 
1913. Es tracta d’un descriptus de f.

i. Edició de Joan Martori i Esther Vilà, de 1995, publicada per Edicions 62.

O. És l’únic testimoni manuscrit que ens ha pervingut. Es tracta d’una còpia encarregada per l’autor 
de 1896, l’any de l’estrena. És el text base de la primera edició, del mateix any. Es conserva a l’Institut 
del Teatre de Barcelona (Ms. 238). El text presenta nombrosos passatges que no van ser inclosos 
en la primera edició de l’obra (a); sovint les parts descartades en la versió impresa apareixen dins de 
requadres dibuixats a llapis, cosa que demostra que la filiació entre O i a és directa. Lingüísticament, 
però, s’observa que O és més arcaïtzant que les versions posteriors del text, sobretot en l’ús de l’article 
lo, los, que és majoritàriament substituït per el, els en les versions impreses de l’obra.

La tradició textual de l’obra forma un stemma bimembre, atès que, a partir de la primera edició de l’obra 
(a), les següents edicions es divideixen segons si mantenen les mateixes lectures de 1896 (b, e, g, i i) 
o si, pel contrari, incorporen les esmenes autògrafes de l’autor presents a c i d (f i h).
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5.1. Stemma codicum

Tot seguit  presentem la nostra proposta d’stemma codicum de La festa del blat, elaborada a partir de 
l’anàlisi i la comparació de les deu fonts documentals de l’obra.

6. Anàlisi de les esmenes

Tot seguit passarem a analitzar els notables canvis textuals que s’observen en dues escenes –les dues 
més alterades– entre les edicions primera (1896) i segona (1909). Ens hem centrat en les esmenes 
autògrafes fetes sobre un exemplar de la primera edició (d), atès que s’hi observa amb gran detall el 
procés de revisió textual de l’autor. D’altra banda, el text resultant de d és més proper a la segona edició 
que el text que presenta c, l’altre exemplar de la primera edició amb esmenes de Guimerà. De fet, les 
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diferències entre d i f (la segona edició) són mínimes i en cap cas fan divergir el contingut o la intenció 
dels personatges.

 
Les dues escenes analitzades –i editades a l’apartat «Edició» d’aquest treball– són, com s'ha avançat, 
la novena del primer acte i la tretzena del segon acte. Totes dues representen moments de gran impor-
tància en el desenvolupament de la trama, atès que la primera és el monòleg per mitjà del qual el públic 
coneix el passat terrorista de Jaume i la segona escena és la confessió de Jaume a Oriola d’aquest 
mateix passat. 

 
El resultat més evident de la revisió textual de Guimerà és l’escurçament dels dos passatges, tal com 
es mostra en la taula següent:

 
Escena Paraules 1a 

ed.
P a r a u l e s 
cancel·lades

Paraules post-revisió 
[noves lectures]

Reducció final

I, 9 676 252 (37 %) 469 [45] 207 (32 %)

II, 13 1609 411 (26 %) 1387 [189] 222 (14 %)

 
Així doncs, s’observa un gran esforç per part de l’autor a agilitar les escenes, que són un 32 % i un 14 
% més breus després de la revisió. A més d’aquestes supressions, Guimerà reescriu part del text i hi 
afegeix intervencions noves, per la qual cosa, si bé el contingut general de les escenes és el mateix, 
és cert que les dues versions difereixen en alguns aspectes. A fi d’esclarir les possibles motivacions de 
l’autor a l’hora de revisar el text, hem classificat tipològicament les esmenes i les hem contrastat amb 
les reaccions de la crítica publicades en premsa després de l’estrena de l’obra.

 
Les alteracions de les escenes es poden classificar en dos grans blocs formats, cadascun d’ells, per 
subcategories: el primer bloc el componen les esmenes que afecten el desenvolupament del discurs, 
mentre que el segon està format pels canvis que alteren la caracterització dels personatges –concre-
tament de Jaume.

6.1 Esmenes que afecten el desenvolupament del discurs

En general, les esmenes d’aquest bloc alleugereixen el text i faciliten el manteniment de l’atenció del 
públic. Hem establert tres subcategories, que són les següents:

 
Desretorització: una part important de les esmenes se centren a simplificar el text, a fer-lo més espontani 
i oral, per tal que el recitat dels actors fos menys literari i més natural. Per exemple, a l’inici del monòleg 
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(I, 9), Jaume diu en la primera versió: 

JAUME: Se diu... Oriola. Ja me’n recordaré, ja: Oriola, Oriola. De seguida que baixi l’emprendré i li diré: gràcies 

per l’aigua, i els diners... té, té, aquí te’ls torno tots, i també gràcies. I després... a... a acabar amb mi, que costa 

molt, molt d’acabar-se un home! 

 
Aquestes línies es converteixen, després de la revisió, en el següent: 

JAUME: Se diu... Oriola. Ja me’n recordaré: Oriola. De seguida que baixi li diré: gràcies per l’aigua, i els diners 

te’ls torno. I després a morir-me!

 
La primera versió, doncs, més afectada i retòrica, s’acosta a l’estil dels aparts de Mar i cel, mentre que 
la segona, més directa i concisa, reflecteix millor la parla espontània, tal com s’espera en un drama 
realista.

 
Desambiguació: amb el mateix afany de simplificació del primer punt, l’autor reescriu les lectures menys 
clares del text, sobretot aquelles en què s’emprava la gestualitat per a completar o per a substituir 
expressions. L’exemple més clar d’aquesta classe d’esmenes és en el monòleg de Jaume, quan diu:

 

JAUME: [...] Quin dia deu ser avui? Potser... Sí, sí: avui és diumenge, com lo dia... de la... de... (fent amb pena 

l’acció de tirar alguna cosa, i mirant pertot.) 

 
En la versió inicial, Jaume no gosa pronunciar en veu alta la paraula bomba, que substitueix per un 
gest. La informació, però, és massa important per passar desapercebuda al públic (recordem que és el 
moment en què els espectadors coneixen el passat de Jaume) i per això Guimerà, en revisar el text, ho 
canvia. Així doncs, en la segona versió del text, diu: 

 

JAUME: Quin dia som? Sí, sí: som diumenge, com lo dia en què vaig posar la bomba (Mirant pertot.)

 
Amb aquest canvi ja no hi ha dubte possible: tot el públic sap que el jove va cometre un atemptat.

 
Manteniment de la tensió dramàtica: finalment, en aquest apartat trobem també esmenes la finalitat 
de les quals és posposar el clímax dramàtic de l’escena i que l’espectador mantingui l’atenció durant 
més temps. Hi ha diverses esmenes amb aquest fi a l’escena II, 13, atès que l’autor decideix allargar la 
narració de l’atemptat intercalant-hi intervencions d’Oriola, de manera que es posposen el desenllaç fatal 
del relat i la reacció d’ella. En el passatge següent s’observa clarament aquest mecanisme discursiu: a 
la primera versió del text, Jaume diu: 
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JAUME: [...] al fer-se més fosc vaig embolicar aquell farcell amb una brusa del pare, i vaig anar-me’n cap a la 

porta que m’havien marcat. I com més m’hi acostava, més els peus se’m clavaven a terra, i farcell me pesava 

cada vegada més, i semblava que me l’estiressin de sota, i que se’m feia gros, gros com una boia negra. I ja no 

veia res del voltant; i per últim li vaig encendre la metxa i la vaig posar part de dintre d’una entrada on hi havia 

una porta vidriera; i a l’apartar-me’n, ai, la porta vidriera es va obrir i sortí una velleta, i al girar-se somrient cap a 

mi era igual que la mare! Jo vaig volguer tornar enrere, mes esclatà la bomba i aquella dona va saltar a trossos! 

I jo no sé pas res més, que vaig fugir morint-me!...

 
Després de la revisió, en canvi, llegim:

 

JAUME: [...] al fer-se més fosc vaig prendre lo que em varen donar i ho vaig embolicar amb una brusa del pare, 

i vaig anar-me’n cap a la porta que m’havien marcat. I com més m’hi acostava, més els peus se’m clavaven a 

terra, perquè jo no volia fer mal a ningú; no ho creguis, no, Oriola. I el farcell me pesava cada vegada més, com 

si me l’estiressin de sota, i se’m fes gros, gros com una boia negra. 

ORIOLA: Déu meu!

Jaume: I ja no veia res del voltant; i per últim li vaig encendre la metxa i ho vaig posar part de dintre d’una entrada 

vora una porta; i a l’apartar-me’n, ai, la porta es va obrir i sortí una velleta, i al girar-se somrient cap a mi era 

igual que la mare!

ORIOLA: I què vas fer?

JAUME: Vaig tornar enrere per a salvar-la, mes esclatà la bomba!

 
Així doncs, a la primera versió Jaume fa una narració seguida de l’atemptat, de la mateixa manera 
que havia parlat de la seva infantesa. Amb la revisió de l’autor, però, aquesta part presenta moltes 
més interrupcions en el discurs de Jaume, la qual cosa, afegida a les supressions de les frases massa 
retòriques, atorga més dinamisme a l’escena i facilita el manteniment de la tensió dramàtica.

6.2 Esmenes que afecten la caracterització dels personatges

L’altre tipus d’esmenes són les que modifiquen la visió dels personatges –concretament, de Jaume– per 
part del públic. Per a fer-ho, l’autor suprimeix bona part dels passatges en què Jaume parla dels seus 
sentiments. L’anarquista apareix, doncs, després de la revisió, com un personatge menys líric i més 
centrat en la col·lectivitat. Per exemple, al final del monòleg de Jaume (I, 9), quan el jove es disposa a 
morir, en la primera versió evoca la figura d’Oriola i la contraposa a la seva pròpia desgràcia, amb un 
fort dramatisme: 

 

JAUME: [...] i elles i ells aquí que ballin, i que riguen, que jo ja m’ajeuré d’a on la senti, aqueixa cobla. I tant de 

bo l’últim que veja siga el resplendor del quarto de l’Oriola, que s’adormirà pensant que el món és bonic, i jo per 
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a morir pensant que del món sols he arreplegat negrors i misèries. L’endemà ella s’aixecarà, contenta, i a mi em 

trobaran els llops o els homes: els que tinguen més ànsia.

 
En canvi, a la versió revisada se suprimeix aquesta comparació, cosa que treu força sentimentalisme 
a les seves paraules: 

 

JAUME: [...] aquí que ballin, i que riguen, que jo ja m’ajeuré per morir-me a on la senti, aqueixa cobla. I l’endemà 

l’Oriola s’aixecarà, contenta, i a mi em trobaran els llops o els homes: els que primer arribin.

 
Amb la mateixa finalitat d’atorgar menys profunditat sentimental a Jaume, l’autor modifica la narració 
del seu passat, suprimint els detalls que podrien causar més compassió entre el públic. Així doncs, a la 
primera versió Jaume explica així la mort del seu pare: 

 

JAUME: Veuràs: un dia el pare es va quedar al llit, la veu fosca, la cara encesa. Va venir el metge, li posà l’orella 

sobre el pit i va dir que es moria. I al pare se li enrogallà més i més la veu, i el pit li bullia com la caldera de la 

fosa a on jo treballava al seu costat. I desvariejant, va començar a cridar en contra dels rics, i s’alçava dret al llit 

que no podien aguantar-lo els companys, perquè jo només feia que plorar a un racó; i ell deia que aquella gent 

eren els lladres del món i parlant a crits dels llibres que ell havia llegit, va anar apagant-se-li la veu, i tancant-se-li 

els ulls, i es va morir als quatre dies.

 
En canvi, després de la revisió, llegim:

JAUME: Un dia es va quedar al llit. Va venir el metge i va dir que es moria. I al pare se li va anar enrogallant la 

veu, i el pit li bullia com la caldera de la fosa a on treballàvem. I desvariejant, cridava contra els rics, i s’alçava 

dret al llit que no podien aguantar-lo els companys, perquè jo només feia que plorar; i, havent-se-les dels llibres 

que havia llegit, se li va anar apagant la veu, i va morir-se.

 
La segona versió, més sintètica, no es recrea en els detalls més tristos del passat de Jaume, de manera 
que el públic no senti tanta empatia envers el jove anarquista.

6.3 Motivació de les esmenes

Un cop analitzades i classificades les esmenes, si se’n compara la tipologia amb les crítiques que va 
rebre La festa del blat els dies després de l’estrena, s’entreveuen els possibles motius pels quals l’autor 
va decidir revisar alguns aspectes del text. En concret, el comentari que va tenir més ressò a l’època 
i que segurament va influir més la revisió de Guimerà va ser la de Francesc Miquel i Badia, publicada 
al Diario de Barcelona, tant per la capacitat de difusió del diari en qüestió com per la influència de les 
apreciacions del crític, l’opinió del qual seguia la línia estètica i ideològica de la burgesia conservadora. 
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L’aspecte de l’obra que va causar més desaprovació entre el públic va ser el personatge de Jaume, que 
feia reviure als espectadors els horrors de la violència urbana que els assetjava a diari. Tenint això en 
compte, el que més va desplaure la crítica és la caracterització del jove anarquista, que no és retratat 
com un terrorista sanguinari, sinó «como hombre de corazón sensible, hasta tierno, una especie de figlio 
della selva, embrutecido por el anarquismo y redimido por el amor».11 A ulls de la burgesia de l’època, 
aquest retrat de Jaume, «además de falso, es repugnante y produce, como produjo, penosa impresión 
en un público que conserva aún fresca la memoria de los horrores llevados a cabo por los dinamiteros 
en esta ciudad». El mateix Guimerà, mentre escrivia l’obra, era conscient de la dificultat del personatge, 
ja que calia humanitzar-lo per tal que el públic hi sentís empatia, tal com reconeix en una carta a María 
Guerrero:12 «me parece que [la obra] ha vencido una dificultad que me daba mucho cuidado: lograr que 
resulte simpático el anarquista, y lo resulta.» Tanmateix, una fina línia separa la simpatia –o, més aviat, 
l’empatia– necessària per a la catarsi del públic i les sospites d’enaltiment de l’anarquisme. L’autor, 
en veure que el seu gest va ser mal interpretat per bona part del públic, esmena el text tot suprimint-
ne alguns dels passatges més lírics de Jaume, de manera que la caracterització del jove sigui menys 
tràgica –i, per tant, no sembli que es posiciona excessivament a favor dels anarquistes–, sense que 
això, però, afecti el nucli ideològic de l’obra.

 
L’altre aspecte més modificat al llarg de tota l’obra és l’estil discursiu atès que l’autor fa un esforç de 
simplificació del llenguatge per tal d’acostar-lo a la parla espontània i, així, fer que el diàleg guanyi 
naturalitat. En la mateixa crítica de Miquel i Badia que citàvem més amunt, s’hi afirma el següent: «La 
acción marcha con lentitud, se hace pesada, abundan las divagaciones y las repeticiones, el diálogo 
y el lenguaje suenan a libro o a periódico, y como natural consecuencia languidece el drama, que 
ni enternece ni conmueve, y se hace fatigoso para los oyentes».13 És possible, doncs, que Guimerà 
s’adonés d’aquesta mancança del diàleg –una mancança, d’altra banda, ben comprensible, si tenim en 
compte que la major part de la producció literària de l’autor s’emmarca en l’estètica romàntica– i, per 
tant, procurés posar-hi remei en la revisió anterior a la segona edició de l’obra, de 1909. Així doncs, 
és versemblant que les esmenes dels testimonis d i c siguin fruit, a banda de l’afany perfeccionista de 
l’autor, del natural desig del dramaturg de plaure al públic: es basà en les crítiques que havia rebut 
l’obra quan es representà per primer cop a fi que el públic en gaudís més quan es tornés a representar 
el 1903.

7. Criteris d’edició

Per a l’edició d’aquestes dues escenes hem optat per seguir els criteris següents:

El testimoni emprat com a base del text és la segona edició de l’obra, de 1909 (testimoni f de l'stemma), 
atès que és la darrera versió impresa revisada per l’autor. Indiquem com a notes al peu les variants 
textuals de la resta de testimonis: tant les revisions manuscrites de l’autor a la primera edició (testimonis 
c i d) com els testimonis que reflecteixen estadis previs del text (manuscrit O, la primera edició i totes 
les que l’han emprat com a model).

11  F. MIQUEL, «Teatro Romea. La festa del blat, de D. Á. Guimerá», op. cit., p. 4987.
12  G. GUASTAVINO, «Doce cartas de Guimerà», op. cit., p. 68.
13  F. MIQUEL, op. cit, p. 4988.
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Per alleugerir l’aparat crític, que és prou extens, hem optat per fer-lo negatiu tret dels casos en què això 
dificultava la comprensió de les variants: això és, sobretot, quan el testimoni de base inclou lectures que 
no es troben en cap altre testimoni. D’altra banda, amb la mateixa voluntat de simplicitat, hem obviat els 
testimonis descripti de l’aparat. En conseqüència, les lectures de la primera edició (a) inclouen b, e, g i 
i, i les lectures del testimoni de base (f) inclouen les del testimoni h. 

 
Presentem el text amb correcció ortogràfica d’acord amb l’Ortografia catalana publicada per l’Institut 
d’Estudis Catalans el 2017. Tanmateix, no se n’han revisat la morfologia, la sintaxi ni la fonètica en 
aquells aspectes en què divergeixen de la normativa actual, perquè considerem que aquestes 
alteracions falsejarien el caràcter volgudament oral i coetani del text dramàtic i sens dubte anirien més 
enllà de les modificacions permissibles per al filòleg. Cal destacar que a tal fi hem mantingut el ieisme 
històric en la primera persona singular del present d’indicatiu del verb voler (vull), que hem regularitzat 
gràficament com vui, atès que es tracta d’un tret fonètic propi del català oriental que és ben viu encara 
en la parla col·loquial. Això sí: el fet que presentem el text revisat ortogràficament ens ha fet descartar 
de l’aparat crític totes les variants ortogràfiques dels testimonis, atès que són irrellevants des d’un punt 
de vista textual i, a més, suposarien una inconsistència en el nostre criteri.

8. Edició

8.1. Acte I, escena 914

JAUME: Se diu... Oriola. Ja me’n recordaré: Oriola.15 (Pausa.) De seguida que baixi li diré:16 gràcies per l’aigua, 

i els diners te’ls torno.17 I després a morir-me!18 (Pausa llarga.)19 Quin dia som? Sí, sí: som diumenge;20 com lo 

dia en què vaig posar la bomba,21 que també...22 (Mirant per tot)23 que també ho era.24 (Pausa.) Sembla mentida, 

l’aigua sola!... Perquè jo m’anava morint, i ara n’hi ha per estona.25 (Pausa.)26 L’últim tros de pa va ser... el dijous 

allà al poble de Sant...27 Amb no menjar tants dies, la memòria em fuig...28 Vaig comprar tots els cèntims de pa i 

jo no me’l vaig menjar tot...29 Ah, sí: en vaig donar la meitat a aquell pobre vell, i... l’altra30 me la vaig partir amb 

14  [Al manuscrit O aquesta escena és la vuitena del primer acte].
15  Ja me’n recordaré, ja: Oriola, Oriola O a
16  De seguida que baixi l’emprendré i li diré O a
17  i els diners... té, té, aquí te’ls torno tots, i també gràcies O a
18  després... a... a acabar amb mi, que costa molt, molt d’acabar-se un home! O a
19  (Pausa.) O a c
20  Quin dia deu ser avui? Potser... Sí, sí: avui és diumenge O a    Quin dia som? Sí, sí: és diumenge c
21  com lo dia de la... de O a
22  que també... f  manca a la resta de testimonis
23  (fent l’acció de tirar una bomba i mirant pertot) O (fent amb pena l’acció de tirar alguna cosa, mirant pertot) a
24  Sí, sí; també ho era, diumenge O que també ho era, diumenge a
25  Perquè jo m’anava morint, que m’ho coneixia; i ara... n’hi ha per estona O a     perquè jo m’anava morint i ara... n’hi ha 
per estona c d
26  [Manca c].
27  el dijous al vespre, que em quedaven els darrers cèntims. Això era per allà al poble de Sant... Sant... O a
28  la memòria m’ha fugit ben de pressa! Vejam, vejam, jo me’n recordaré. O a
29  jo no me’l vaig pas menjar, tot aquell pa... Què en vaig fer? Ai! (Picant de peus com una criatura que no se’n recorda.) 
O    jo no me’l vaig pas menjar, tot aquell pa... Què en vaig fer? Ai! (Picant de peus impacientant-se.) a
30  l'altra meitat O a c
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la cegueta que passava la palanca de... no sé a on.31 (Pausa.) Que és bonic Oriola!32 Dones33 com aquesta 

no haurien de nàixer a casa dels hisendats; haurien d’ésser filles del pobre,34 i després mullers del pobre. De 

pobres com...35 (Pausa.)36 Tot, tot, se m’ha acabat per a sempre!37 (Se sent a dalt una rialla de les dones). Com 

riuen aquelles! I jo que em creia que tothom s’alçaria rabiós contra dels rics!38 (Altra rialla a dalt). No ho saben, 

no, els meus companys d’allà baix39 que hi hagi encara tanta alegria escampada. Dèiem: el món està perdut; 

cal fer foc nou perquè no pateixi tanta de gent.40 I41 aqueixos dies he passat per vora d’una fàbrica,42 i sortia 

tothom tan alegre!... I a vora d’esglésies43 mentre tocaven a missa, i no s’ha acabat això, no, que la gent hi va 

com quan m’hi duia la mare.44 Ahir,45 al voltar una muntanya, escopetades i cridadissa:46 potser s’ha alçat aquell 

poble47 contra els amos! Quanta de gent a cavall!48 Duien enmig49 la núvia garbosa en la mula enflocada, i el 

nuvi enorgullit al darrere! Me fico per aquestes vessanes, i seguen cantant; i els carros s’enduen les garbes, que 

al passar m’espolsen les espigues per sobre.50 I ara he vingut aquí entre gent esvalotada, que m’ha arrossegat 

com un riu;51 perquè la vida arrossega, ai mare meva, més que la mort, i l’estimació i la felicitat més que les 

penes i l’odi! (Arrenca en plor i després s’aixeca amb por de que el sorprenguen.)52 Si els meus companys me 

vegessin plorant! Ah, no!53 Que volem trasmudar-ho tot,54 i la felicitat que la tinguen tants desgraciats... (Rialles 

a dalt. Pausa. Després, resoltament.)55 Eh! Jo he vingut aquí perquè no vui caritat de burgesos!56 (Tornant a poc 

31  no sé a on. (Rumiant.) Del dimoni! (Abaixa el cap i es va adormint.) I ara ni ja tinc gana: no més que em canso i... 
m’adormiria. No val a dormir aquí, no que prou me’n queda de temps per adormir-me. (Aixecant-se amb pena.) L’hi entregaré els 
diners a n’ella, a... l’Oriola. O    no sé a on. Del dimoni! a
32  Que és bonic això d’Oriola! O a
33  Per allà baix ningú s’ho diu, aquest nom. Per allà baix... tot són misèries. Misèries dels senyors i... misèries dels que 
no ho són: dels meus! Covards, més que covards. Que tenim que salvar lo món, que els pobres no fan més que plorar, sense 
vestits, sense menjar enlloc, i que tiren los carros com les bestioles i quan ve el moment de fer-s’hi amb els rics, si no soc jo... 
(Mira si ella baixa: pausa. S’ha tornat a seure.) Voldria que baixés aviat l’Oriola. I una altra cosa voldria, sinó que aquesta fa riure. 
Voldria que ho tornés a contar com ha fet ara, això de quan m’ha donat aigua i m’ha agafat pels braços ensopegant i caient tots 
dos...! Ara voldria que ho fes, ara, de sostenir-me, que jo me la miraria, que allavors no me l’he mirada de ben a prop. (Pausa.) 
Eh, dones així O     Dones així a
34  sinó que haurien d’ésser filles del pobre O a
35  De pobres com f     D’un pobre com la resta de testimonis
36  (Això dit amb certa satisfacció. Després amb tristesa i resolt.) O
37  S’ha acabat això per a mi! Tot, tot se m’ha acabat per a sempre! O a
38  I jo que em creia que a darrere meu tothom s’alçaria rabiós contra!... O a    I jo que em creia que tothom s’alçaria rabiós 
contra!... c
39  És que no ho saben molts pobres que estiguen malament, i jo en això sí que m’hi he errat, que m’ho pensava, que tots 
ho sabien! Com tampoc ho saben cap dels meus companys de per allà baix O       És que no ho saben molts pobres que estiguen 
malament, i jo en això sí que m’hi he errat, que em pensava que tothom ho sabia! Com tampoc ho sabem els meus companys de 
per allà baix a
40  cal fer foc nou, tot s’ha de deixar planer com lo palmell de la mà perquè no pateixi tanta de gentada O a
41  I, té: c
42  per vora d’una fàbrica f  a vora d’una fàbrica la resta de testimonis
43  He passat vora d’esglésies O a
44  com quan jo era petit i m’hi duia la mare O a
45  L’altra nit, quina claror de lluny i quines músiques i riallades! Era un envolat de festa major d’una vila. Ahir, O a
46  de cop escopetades i cridadissa O a
47  aquell poble d’allà baix O a
48  Ja venen! Quanta de gent a peu i a cavall! O a c   Ja venen! Quanta gent a cavall! d
49  Duien enmig f    Enmig duien la resta de testimonis
50  al passar vora meu em sacuden ses espigues per sobre O c   al passar vora meu m’empolsen ses espigues per sobre a
51  com un riu enmig d’ella O a
52  (Arrenca en plor i després s’aixeca feréstec.) O
53  No, no! O a
54  Que volem trasmudar-ho tot, de soca i d’arrel O a
55  (Rialla.) No, ara no, més endavant. (Resoltament.) O  (Rialles a dalt.) No, ara no, més endavant. (Pausa. Després 
resoltament.) a
56  Eh! Jo he vingut aquí perquè no vui caritat de burgesos! I després, a morir abans que m’agafin. O a
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a poc a la tristesa.) Els hi donaré i després muntanyes amunt;57 i aquí que ballin58 i riguen,59 que jo ja m’ajeuré 

per morir-me a on no la senti, aqueixa cobla!60 I l’endemà l’Oriola s’aixecarà61 contenta, i a mi em trobaran els 

llops o els homes: els que primer arribin.62

8.2. Acte II, escena 13

ORIOLA, després JAUME. Comença a fosquejar.63

ORIOLA, a part:64 Jo haig de veure de seguida al Jaume!65

JAUME, de l’esquerra:66 Oriola!

ORIOLA: Jaume!

JAUME, amb vehemència: Per què m’has dit que no estimaves al Vicentó? Per què te n’has rigut de mi?67

ORIOLA, ídem: Calla, Jaume, si et sentien!...

JAUME: Si em sentís el Vicentó, veritat? El que serà el teu marit! Digue-m’ho a mi també, dona! Tothom ho pot 

saber, fins en Dimas; tothom menos jo! Si jo estic content de que t’hi casis! Riu, alegra’t i gosa!68 

ORIOLA:69 Si això no és cert!70 Si és el Vicentó71 que ha enganyat a l’oncle dient-li que jo ho vui, i per 

comprometre’m se n’ha anat a la rectoria!...72

JAUME, ràpid: Veus! Veus! Sí t’hi cases!

ORIOLA: No, Jaume, no; que jo ho desfaré tot. Que jo per tu no puc ésser la seva dona!73

57  Aquí els tinc, els diners... I, acabat, muntanyes amunt O a c
58  i elles i ells aquí que ballin O a     aquí que ballin c d
59  i riguen f     i que riguen la resta de testimonis
60  que jo ja m’ajeuré d’a on la senti, aqueixa cobla O a  que jo ja m’ajeuré per morir-me a on la senti, aqueixa cobla c d
61  I tant de bo l’últim que veja siga el resplendor del quarto de l’Oriola, que s’adormirà pensant que el món és bonic, i jo per 
a morir pensant que del món sols he arreplegat negrors i misèries. L’endemà ella s’aixecarà O a    I l’endemà l’Oriola es llevarà c
62  els que tinguen més ànsia O a
63  Oriola i després Jaume. Comença a fer-se fosc. O
64  a part f   manca a la resta de testimonis
65  Per què ha fet això el Jaume? Per què, Déu meu! Si sembla que estic somiant! O a    Per què ha fet això el Jaume? 
Jo l’haig de veure tot seguit! c
66  de la dreta com boig O
67  Per què te n’has rigut de mi? Per què, Oriola? la resta de testimonis
68  Si jo estic content de que t’hi casis! Si jo ric de la teva alegria! Riu tu ara amb mi, com riuràs demà amb ell. Riu, alegra’t, 
gosa! (Agafant-la per un braç.) Que jo vull que gosis i que rigues! O a   Si jo estic content de que t’hi casis! Riu, alegra’t, gosa! 
(Agafant-la per un braç.) Que jo vull que gosis i que rigues! c
69  [Abans d’aquesta intervenció, O afegeix]: ORIOLA: Jaume, escolta! JAUME: Parla’m del Vicentó. ORIOLA: De tu, 
Jaume, de tu! Que jo a n’ell no l’estimo com a tu t’estimo. Jaume: Reïra de... ORIOLA, tapant-li la boca: No! JAUME: Que no te 
l’estimes i t’hi cases, amb aquest home?
70  Si això no és cert! Ho sents? Que tu has vingut a contorbar-ho tot, aquí! I perquè tu hi ets, jo no puc ésser la seva dona! 
O     Si això no és cert! Ho sents? a
71  Si és el Vicentó... jo ho desfaré tot  manca a O
72  i se n’ha anat a la rectoria!... c
73  Perquè tu has vingut a contorbar aquesta casa, i jo n’estic contenta. I, perquè tu hi ets, jo no puc ésser la seva dona! O a 
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JAUME: Digue-m’ho mirant-me als ulls, Oriola!74

ORIOLA, resolta: I vols que et juri ara aquí davant de Déu75 que jo seré la teva esposa, Jaume?

JAUME: No, això no! I mira, no em vegis mai més, i sigues ditxosa! 76

ORIOLA: Per què em dius això?77

JAUME: Perquè tu no pots ésser mai la meva dona; que jo no vui ni puc volguer que ho sigues.78

ORIOLA: I per què?79

JAUME: Perquè jo... Oriola... No, oh, no; jo no puc explicar-te-la, la meva vida!

ORIOLA: Mes per què? Que parlis!80

JAUME: Perquè té raó el pobre vell,81 que he vingut a tornar mal per bé en aquesta casa!... I a tu, que no t’ho 

penses, fent-te la dona més desgraciada del món!82 Perquè a tu, que m’estimes, que jo ho veig que m’estimes, 

te tinc de dir que no et vull, perquè jo no t’enganyaré mai, i avui tu em besaries,83 i demà, al saber-ho tot, fugiries 

de mi esglaiada i de l’espant i de la desesperació et moriries.

ORIOLA: Jo fugir de tu! Mai, Jaume!84 Si has sigut desgraciat altres dies, t’estimaré més85 perquè s’esborrin86 

els records de tes penes.87 Què em pots dir de mal, si sé que ets bo, i jo t’estimo!88

JAUME: Oh, quina desgràcia més gran la meva!

(Se va fent fosc.)

ORIOLA, amb amor i compassió: I mira’t si t’estimo, Jaume!89 (Abraçant-s’hi.) I no ets tu qui em voltes el cos, 

74  [O afegeix]: Oriola: Sí, sí, que t’han enganyat, Jaume. Perquè t’estimo a tu d’altra manera i mai, mai podré a altre que 
a tu en tota ma vida. Jaume: Oriola, Oriola, jura’m que mai tu... Mira, jo no hi crec, en juraments, mes tu jura-m’ho, que mai seràs 
la dona del Vicentó!
75 davant de Déu que ens mira O a
76  No, això no, Oriola! I mira, deixa’m ara, ho sents? I no em vegis mai més, i sigues ben ditxosa! O a
77  Per què m’has dit això, Jaume? O   Per què em dius això, Jaume? a 
78  Perquè tu no pots ésser mai la meva dona; que jo no vui, no, que ho sigues O a Perquè tu no pots ésser mai la meva 
dona; que jo no vui, no puc volguer que ho sigues c
79  I per què, Jaume? O a
80  Mes per què, per què? Que parlis! O a
81  Perquè ton oncle m’ha llevat de casa teva. I lo teu pare al morir va prometre al pare del Vicentó que es casarien los 
seus fills i jo aquí soc l’estorb, jo, el miserable recollit! Ai, que té raó el pobre vell a qui he maltractat O Ai, que té raó el pobre vell 
a qui he maltractat a
82  de la terra O a
83  Perquè tu, Oriola, m’estimes, que jo ho veig que m’estimes, i jo que em cremo com un condemnat per dintre, de delit 
de llençar-me als teus braços, te tinc de dir que jo no et vull, que jo no puc ésser el teu espòs, perquè jo no t’enganyaré mai, i tu 
avui me besaries O a
84  Mai, Jaume, mai! O a
85  més encara O a
86  perquè el meu amor esborri O
87  de les teves penes O a
88  Què em pots dir tu de mal, si jo ho sé que ets bo, i jo ho sé que t’estimo! O a
89  I mira’t si t’estimo, Jaume, mira-ho! O a
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que soc jo mateixa qui t’estreny als braços i et vol per sempre, per sempre! Soc teva, teva, ben teva!90

JAUME: Oriola, Oriola!91 (Cauen assentats.)92

ORIOLA: Tota teva, Jaume!93

JAUME: Ai,94 que t’ho haig de dir tot, i ara sí que m’hi jugo la vida!95 Escolta... i coratge. El tindràs, Oriola?

ORIOLA: Sí, sí el tinc! (A part.)96 No sé per què tremolo!

JAUME, molt íntim:97 Jo, mira, he volgut la sort dels altres més que la meva.98 Me vaig quedar sol, i com que 

no estimava a ningú... estimava a tothom; que quan s’ha nascut per estimar... s’estima. La mare era de pagès; 

i es morí que jo era menut. Ella m’havia parlat de les coses del camp i de les muntanyes, i jo no me n’havia 

enrecordat més fins a l’arribar a la masia; i per això potser me va semblar... que jo era un altre; i potser per això 

vaig començar a estimar-te, Oriola.

ORIOLA: Sí, sí. Digues, digues!99

JAUME: El pare era fundidor,100 i els vespres em duia a una sala tota fumada;101 i allí parlava un home molt 

esvalotat, i la gent picava de mans102 i cridava. I jo només sé que plorava d’aquelles coses tan tristes que es 

90  I no ets tu qui em voltes el cos i em fas teva, que soc jo, jo mateixa, una noia, Jaume, qui t’estreny als braços i et vol 
per sempre, sí, per sempre! Té i té i té. (
Besant-lo.) I que vinguen ara les penes i les teves angoixes, per a aqueixos records tan tristos. Si jo soc teva, teva, ben teva!   O 
I no ets tu qui em voltes el cos i em fas teva, que soc jo, jo mateixa, una noia, Jaume, qui t’estreny als braços i et vol per sempre, 
sí, per sempre! Si jo soc teva, teva, ben teva! a
91  Oriola, Oriola, Oriola! O
92  (Ell va barrejant lo nom d’ella amb les paraules últimes que ella ha pronunciat. L’Oriola cau sentada en un pedrís baix. 
Ell cau ajagut a terra.) O
93  [O afegeix]: JAUME, com si s’ho digués per si mateix: Qui m’ho havia de dir a mi, quan una matinada vaig veure per 
primer cop lo campanar d’aquest poble entre les muntanyes. Jo fugia a l’aventura, caminant de nit, amagant-me de dia clar, i 
aquell matí sorprenent-me el sol me vaig ficar per un camp de blat a casa teva, alt, ros, ple de vida que es gronxava entorn meu i 
que semblava que les espigues s’ho diguessin baixet, les unes a les altres, que allí dintre hi havia un home; i jo em creia que les 
espigues pertot treien ulls i em miraven. Vingué la tarda d’aquell dia i vaig sentir cantúries alegres d’homes i aquestes cantúries 
s’acostaven. Allò era, Oriola, que el segaven, aquell camp de blat, i jo arrossegant-me com una fera anava d’un lloc a l’altre, 
apartant-me dels segadors que de tots costats se’n venien segant, segant i cantant de festa. Que ditxosos ells sense saber res 
del món i jo, que tantes coses sabia, que desgraciat i que sol i que buit... i cantaven,... i cantaven i, com més cantaven, més i més 
se’n venien. I el sol s’havia post i la nit anava caient a sobre i jo arrossegant-me perquè no em vegessin sentint la falç a prop, més 
a prop; i ells cantant i cantant i acostant-se, acostant-se. De cop trobí entre els blats un niu d’ocells a vora meu. Els vells no hi 
eren pas i els petitets piulaven sense ales per fugir, coneixent lo perill que s’acostava. I jo llavors que no havia tingut esperit per 
mi, lo vaig tenir per a salvar aquelles pobretes vides i me’l vaig posar, lo niu, a la pitrera, aquí, que em va semblar que em sentia 
molts cors alhora que em glatissin. I ja a quatre passes dels segadors vaig fugir colat pel mig d’ells i, com era l’hora d’ara, ells ja 
no cantaren més, que cridaven: ‘Al llop! Al llop!’ I vaig sentir xiular una bala. Mes jo, Oriola, ja estava content que vaig posar aquell 
niu en un lloc a on no hi podria arribar la feresa dels homes. I l’endemà, en paga dels ocells tu em socorregueres a la font i, com 
que et vaig veure, vaig volguer viure i vaig perdre la por de la justícia dels homes. ORIOLA: Déu ho va fer, Déu, perquè sigueres 
bo amb los ocells, Jaume! JAUME: No, Déu no: tu, tu, Oriola. Oriola: I per què, Jaume, aquella por d’aquells dies? D’on venies 
tu? D’on? 
94  Ai, Oriola O
95  [O afegeix]: (Ell s’aixeca i ella l’obliga a que es torni a seure.) ORIOLA: No t’apartis, no, aquí ben a prop meu. Després 
d’ ORIOLA:, ratllat amb llapis.
96  [Manca a la resta de testimonis].
97  baix O
98  la sort meva O a
99  Sí, sí. Més endavant... Digues, digues! O a
100  manyà O, ratllat amb llapis. Sobreescrit a tinta, de la mateixa mà, fundidor.
101  a una sala tota fumada i amb dos llums sobre una taula O a
102  i després la gent picava de mans O a
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deien, que quan jo era un nen per res m’enrabiava i per res m’enternia.

ORIOLA: I per què ploraves?103 Què deien aquells homes?

JAUME: Deien104 que el món estava ple de gent que patia molt, que eren els pobres; i que hi havia altra gent 

que tot els hi sobrava,105 i que eren ditxosos.106 I que nosaltres havíem de treballar,107 perquè un dia tots fóssim 

germans.

ORIOLA: Bé, sí: això sempre ho diu l’oncle i el senyor Rector.

JAUME: Més, Oriola; treballar més, més, i per altres camins; per tots els camins per conseguir-ho.108

ORIOLA: Sí, sí; i tu et vas fer gran...109

JAUME: I aquells pensaments se’m van anar quedant a dintre, que el pare me’n parlava. I110 vaig anar posant 

odis i més odis.

ORIOLA: A qui, els odis?

JAUME: A molta gent... (Sospirant.) de per tota la terra!

ORIOLA: I per què?111 Què t’havien fet?

JAUME: A mi... res: als meus companys, a tothom.112

ORIOLA: No t’entenc!... Espera’t: i el teu pare, Jaume?113

JAUME: El pare114 es va morir; i aleshores...115

ORIOLA: I com se va morir?116

JAUME: Un dia es va quedar al llit...117 Va venir el metge, i va dir que es moria.118 I al pare se li va anar 

enrogallant la veu,119 i el pit li bullia com la caldera de la fosa120 a on treballàvem,121 i desvariejant cridava contra 

103  I per què ploraves, Jaume? O a
104  Doncs deien O a
105  tot li sobrava d
106  era ditxosa d
107  havíem de treballar, treballar O a
108  per conseguir-ho manca a O a
109  Sí, sí, bueno; i tu et vas fer gran. Digues, digues. O a
110  I jo O a
111  I per què, els odis? O a
112  als meus companys, a tothom, Oriola! O a
113  No t’entenc!... Ves, ves dient, corre! Espera’t: i el teu pare, Jaume? O No t’entenc!... Mes, ves dient, corre! Espera’t: i 
el teu pare, Jaume? a
114  El meu pare O a
115  i jo aleshores O a
116  I com, com se va morir? O
117  Veuràs: un dia el pare es va quedar al llit, la veu fosca, la cara encesa O a
118  Va venir el metge, li posà l’orella sobre el pit i va dir que es moria. O a
119  I al pare se li enrogallà més i més la veu O a
120  farga O, ratllat amb llapis. Sobreescrit a tinta, fosa.
121  la fosa a on jo treballava al seu costat O a
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els rics122 i s’alçava dret al llit que no podien aguantar-lo els companys, perquè jo només feia que plorar;123 i 

havent-se-la dels llibres que havia llegit,124 se li va anar apagant la veu, i va morir-se.125

ORIOLA: I et vas quedar tot sol, eh, Jaume?126

JAUME: Aleshores vaig conèixer lo molt que me l’estimava127 al pare. I al tornar del cementiri128 em vaig 

tancar en nostra pobreta casa129 i em vaig creure que també em moria. I allí dintre,130 quins dies131 de tristesa 

i d’enyorament, avorrint el treball per pensar només en la mort, jaient en el seu llit, palpant les seves robes, 

omplint-me d’ell, que pertot el veia! I132 resseguia els seus papers i els seus llibres,133 que estaven tots plens134 

d’odis i d’afectes als homes, i en els135 que es deia que al món hi governava la injustícia, i que calien sacrificis:136 

que calia destruir i matar...137

ORIOLA: Oh, Déu meu! Matar no! 

(Poc a poc s’ha de veure com va creixent l’espant de l’Oriola. S’ha anat fent més fosc.)

JAUME: I una tarda, jo no sé com va venir que ens ajuntàrem alguns companys, no gaires.138 I un va parlar de 

que havia de fer-se un escarment139 que espantés als homes; que tot estava a punt,140 i que això allí ho havia 

de fer un de nosaltres. Que amb un espant141 en cada ciutat ja142 tots143 tremolarien i estaria salvat el món.144 I 

es va fer la sort de qui s’encarregaria de... d’aquella feina... Tocant-li145 a un home carregat d’anys i de fills, als 

que ell els hi guanyava el pa, i que146 havia vetllat147 al pare i l’havia amortallat; i al tocar-li la mala desgràcia148 

es va tornar com la cera. I jo no sé com va ser que li vaig estrènyer la mà149 i li vaig dir: ‘Anton, vós demà aneu al 

122  desvariejant, va començar a cridar en contra dels rics O a   desvariejant, cridava c
123  plorar a un racó O a
124  i ell deia que aquella gent eren els lladres del món i, parlant a crits dels llibres que ell havia llegit O a    havent-se-les 
dels llibres que havia llegit d c
125  va anar apagant-se-li la veu, i tancant-se-li els ulls, i es va morir als quatre dies O a   se li va anar apagant la veu, fins 
que va morir-se c
126  Pobre Jaume! I et vas quedar tot sol, eh, Jaume? O a
127  me l’estimava jo O a c
128  I mira’t, a l’entornar-me’n del cementiri O a   I a l’entornar-me’n del cementiri d c
129  a la nostra pobreta casa O a     en la nostra pobreta casa d c
130  I allí dintre, Oriola O a
131  quins dies més llargs O a
132  I allavors, Oriola, O a
133  i m’entregava tot jo a les planes dels seus llibres O a
134  plenes O a
135  les resta de testimonis
136  i que per a redreçar lo caigut calien sacrificis O a
137  que calia destruir i matar, que per la mort, deien, també s’hi va a la vida d’aquí a la terra O a
138  (Oriola va perdent la serenitat, veient-se el seu espant creixent més endavant.) O
139  un escarment molt gros O a
140  ja estava disposat per tot O a c
141  Que matant a un ric, ratllat amb llapis. Sobreescrit a tinta, escarment O   escarment a
142  [Manca a O].
143  tots los altres O
144  i el món ja estaria salvat O
145  Tocà la sort O a
146  i aquell home O a
147  havia vetllat cada nit O a
148  la mala sort (mala sobreescrit a llapis) O    la sort a
149  em vaig alçar i li vaig estrènyer la mà O a
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treball, que150 jo me n’encarrego.’ I em vaig acostar a la taula del president, i em va fer entrega d’aquella cosa.151 

I ningú va dir un mot; i152 vaig anar-me’n.

ORIOLA:153 I què era aquella cosa?154

JAUME: I a la vetlla me venien només records de quan era petit; i perquè fugissen, vaig beure, i més beure; 

i al fer-se més fosc, vaig prendre lo que em van donar i ho vaig embolicar amb155 una brusa del pare,156 i vaig 

anar-me’n cap a la porta que m’havien marcat. I com més m’hi acostava, més els peus se’m clavaven a terra; 

perquè jo no volia fer mal a ningú, no ho creguis, no, Oriola;157 i el farcell me pesava cada vegada més, com si158 

me l’estiressin de sota, i se’m fes159 gros, gros com una boia negra. 

ORIOLA: Déu meu!160

JAUME: I ja no veia res del voltant; i per últim li vaig encendre la metxa, i161 ho162 vaig posar part de dintre d’una 

entrada vora una porta.163

ORIOLA: Ai, Jaume! (Amb esglai.)164

JAUME: I a l’apartar-me’n, ai, la porta165 es va obrir i sortí una velleta, i al girar-se somrient cap a mi era igual 

que la mare!

ORIOLA:166 I què vas fer?167

JAUME: Vaig tornar enrere per a salvar-la; mes esclatà la bomba.168

(Tot aquest tros molt ràpid ella)169

ORIOLA, fugint esglaiada:170 Oh! Una bomba! Tu!171

150  pels fills, que O a
151  m’entregaren un farcell O a
152  i jo O a c
153  ORIOLA, espantada O
154  I què hi havia al farcell? (S’anirà apartant més del Jaume, posant-se dreta més endavant.) O I què hi havia al farcell? a
155  en c
156  I aquella vetlla vaig pensar en coses de ben petit; de les més llunyanes, que jo no sé pas d’a on venien. I després vaig 
beure, i beure, i més beure, i al fer-se més fosc vaig embolicar aquell farcell amb una brusa del pare O a
157  perquè jo no volia fer mal a ningú, no ho creguis, no, Oriola d c f   manca a la resta de testimonis
158  i semblava que O a
159  i que se’m feia O a
160  ORIOLA: Déu meu! d c f  [manca a la resta de testimonis].
161  i, com que no hi havia ningú, c
162  la O a c
163  on hi havia una porta vidriera O a
164  ORIOLA, amb terror: Ai, Jaume! c    [manca a la resta de testimonis].
165  la porta vidriera O a
166  ORIOLA, amb esglai  c
167  OrRIOLA: I què vas fer? d c f   [manca a la resta de testimonis].
168  Jo vaig volguer tornar enrere, mes esclatà la bomba i aquella dona va saltar a trossos! I jo no sé pas res més, que vaig 
fugir morint-me!... O a
169  [Manca a la resta de testimonis].
170  fent un xiscle O
171  Oh! Quina por, Déu meu! O a
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JAUME, horroritzat:172 Sí, sí! I aquella dona va saltar a trossos!173

ORIOLA, reculant:174 Oh! No! No t’acostis!175

JAUME: Oriola!176

ORIOLA: Oncle Telm! Correu!177

JAUME: Escolta! Tingue’m pietat!178 

ORIOLA,179 boja de por: Oncle Telm! Un assassino!180

JAUME: Jo! Oh! Ara sí que soc mort! Ben fet, Oriola!

9. Conclusions

A continuació exposem les conclusions a què hem arribat al llarg de la confecció d’aquest treball. 

En primer lloc, assenyalem que La festa del blat va ser una obra controvertida amb la qual 
Guimerà mostrà una gran sensibilitat envers la situació social del moment, per bé que la seva 
visió no fos compartida. D’altra banda, els dos impresos amb anotacions autògrafes són un 
excel·lent testimoni de l’afany perfeccionista de l’autor i del seu compromís amb el públic, 
aspectes que l’han fet arribar a ésser un dels màxims exponents de la dramatúrgia catalana. 
Finalment, creiem que La festa del blat és una obra de gran qualitat literària que mereix una major 
representació dins del currículum dels estudis de literatura catalana, atès que convida a la reflexió 
ideològica, condemna la violència i promou el diàleg, valors que formen part de l’esperit democràtic i 
que s’haurien de fer arribar al comú de la societat per mitjà de la literatura, també.

10. Annexos

Tot seguit adjuntem les transcripcions de les dues escenes editades, tal com es mostren al document 
fins ara no col·lacionat (d). Per a tal fi, ens hem basat en els criteris de transcripció emprats en l’edició 
facsímil de The Waste Land, 181  que mostra tant el text cancel·lat per l’autor com les noves lectures. La 
nostra transcripció difereix d’aquesta, per motius tècnics, en el fet que no emmarquem en un requadre 
les noves lectures, sinó que les inserim entre claus {}.

172  horroritzat d c f   [manca a la resta de testimonis].
173  Sí, sí! I aquella dona va saltar a trossos! d c f    Oriola! O a
174  cridant d  fent un xiscle c   [manca a la resta de testimonis].
175  Oh! No! No t’acostis! d c f    Aparta’t! No! Oncle Telm! Oncle Telm! O   Aparta’t! Oncle Telm! a
176  No! Tingue’m pietat! Escolta! O    Tingue’m pietat! Escolta!... a
177  ORIOLA: Oh! Un assassino, oncle Telm! Correu! O   ORIOLA, boja de por: (Un assassino!...). Oncle Telm! Correu! a
178  Oriola! Ara sí que m’has mort! Ben fet, Oriola! O a     Tingue’m pietat! Escolta!... d
179  [D’aquí al final manca a tots els testimonis tret de d c f].
180  (Se sent la veu de l’oncle Telm.) c
181  T. S. ELIOT, The Waste Land, a Facsimile and Transcript of the Original Drafts Including the Annotations of Ezra Pound, 
a cura de Valerie Eliot, Londres, Faber and Faber, 1971.
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A més, adjuntem una reproducció de les pàgines de d corresponents a les dues escenes editades, per 
tal de fer més visible el procés de revisió dut a terme per Guimerà.

10.1. Transcripció de l’escena I, 9 (testimoni d)

JAUME: Se diu... Oriola. Ja me’n recordaré, ja: Oriola{.}, Oriola. (Pausa.) De seguida que baixi l’emprendré i li 

diré: gràcies per l’aigua; i els diners... té, té, aquí te’ls torno tots, i també gràcies. {.} I després... a... a acabar 

amb mi, que costa molt, molt d’acabar-se un home! {a morir-me.} (Pausa {llarga.}) Quin dia deu ser avui? 

{som?} Potser... Sí, sí: avui és {som} diumenge; com lo dia de la... de {en què vaig posar la bomba} (fent amb 

pena l’acció de tirar alguna cosa, {(}mirant per tot) que també ho era{.} ,diumenge (Pausa.) Sembla mentida, 

l’aigua sola!... Perquè jo m’anava morint, que m’ho coneixia; i ara... n’hi ha per estona. (Pausa.) L’últim tros 

de pa va ser... el dijous al vespre, que em quedaven els darrers cèntims. Això era per allà al poble de Sant... 

Sant... Amb no menjar tants dies, la memòria m’ha fugit ben de pressa! Veiam, veiam; jo me’n recordaré. {em 

fuig...} Vaig comprar tots els cèntims de pa...{a, i} jo no me’l vaig pas menjar tot {...} aquell pa... Què en vaig fer? 

Ai! (Picant de peus impacientant-se.) Ah, sí: en vaig donar la meitat a aquell pobre vell, i... l’altra meitat me la 

vaig partir... amb {amb} la cegueta que passava la palanca... de... {de...} no sé a on. Del dimoni! (Pausa.) Que 

és bonic això d’Oriola! Dones així com aquesta no haurien de nàixer a casa dels hisendats, sinó que haurien 

d’ésser filles del pobre, i després mullers del pobre. D’un pobre{,} com... (Pausa.) S’ha acabat això per a mi! 

Tot, tot, se m’ha acabat per a sempre! (Se sent a dalt una rialla de les dones.) Com riuen aquelles! I jo que em 

creia que a darrere meu tothom s’alçaria rabiós contra!... {dels rics!} (Altra rialla a dalt.) És que no ho saben 

molts pobres que estiguen malament, i jo en això sí que m’hi he errat, que em pensava que tothom ho sabia! 

Com tampoc ho saben {No ho saben, no,} els meus companys de per allà baix que hi hagi encara tanta alegria 

escampada. Dèiem: el món està perdut; cal fer foc nou; tot s’ha de deixar planer com lo palmell de la mà perquè 

no pateixi tanta de gentada{t}. I, té: aqueixos dies he passat a vora d’una fàbrica, i sortia tothom tan alegre!... 

He passat {I a} vora d’esglésies mentre tocaven a missa, i no s’ha acabat això, no, que la gent hi va com quan 

jo era petit i m’hi duia la mare. L’altra nit, quina claror de lluny i quines músiques i riallades! Era un envolat de 

festa major d’una vila. Ahir, al voltar una muntanya, de cop escopetades i cridadissa: potser s’ha alçat aquell 

poble d’allà baix contra els amos! Ja venen! Quanta de gent a peu i a cavall! Enmig duien la núvia garbosa en 

la mula enflocada, i el nuvi enorgullit al darrere! Me fico per aquestes vessanes, i seguen cantant; i els carros 

s’enduen les garbes que al passar vora meu m’empolsen {m’espolsen} s{l}es espigues per sobre. I ara he 

vingut aquí entre gent esvalotada, que m’ha arrossegat com un riu{;} enmig d’ella; perquè la vida arrossega, 

ai mare meva, més que la mort; i l’estimació i la felicitat més que les penes i l’odi! (Arrenca en plor i després 

s’aixeca amb por de que el sorprengan.) Si els meus companys me vegessin plorant! No{Ah}, no! Que volem 

trasmudar-ho tot, de soca i d’arrel; i la felicitat que la tingan tants desgraciats... (Rialles a dalt.) No, ara no, més 

endavant. (Pausa. Després, resoltament.) Eh! Jo he vingut aquí perquè no vui caritat de burgesos! I després, 

a morir, abans que m’agafin. (Tornant a poc a poc a la tristesa.) Aquí els tinc, els diners... I, acabat, muntanyes 

{Els hi donaré i després, muntanyes} amunt; i elles i ells aquí que ballin, i que riguen, que jo ja m’ajeuré d’a on 

{per morir-me a on} la senti, aqueixa cobla. I tant de bo l’últim que veja siga el resplendor del quarto de l’Oriola, 

que s’adormirà pensant que el món és bonic, i jo per a morir pensant que del món sols he arreplegat negrors 

i misèries. {I} l’endemà ella {l’Oriola} s’aixecarà, contenta, i a mi em trobaran els llops o els homes: els que 

tinguen més ànsia {primer arribin.}
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10.2. Transcripció de l’escena II, 13 (testimoni d)

ORIOLA, després JAUME. Comença a fosquejar.

ORIOLA: Per què ha fet això el Jaume? Per què, Déu meu! Si sembla que estic somiant! {Jo haig de veure de 

seguida al Jaume}.

JAUME, de l’esquerra: Oriola!

ORIOLA: Jaume!

JAUME, amb vehemència: Per què m’has dit que no estimaves al Vicentó? Per què te n’has rigut de mi? Per 

què, Oriola? 

ORIOLA, ídem: Calla, Jaume, si et sentien!...

JAUME: Si em sentís el Vicentó, veritat? El que serà el teu marit! Digue-m’ho a mi també, dona! Tothom ho pot 

saber, fins en Dimas, tothom, menos jo! Si jo estic content de que t’hi casis{!} Si jo ric de la teva alegria! Riu tu 

ara amb mi, com riuràs demà amb ell. Riu, alegra’t, {Riu, alegra’t i} gosa! (Agafant-la per un braç.) Que jo vull 

que gosis i que rigues! 

ORIOLA: Si això no és cert! Ho sents? Si és el Vicentó que ha enganyat a l’oncle dient-li que jo ho vui, i per 

comprometre’m se n’ha anat a la rectoria!...

JAUME, ràpid: Veus! Veus! Sí t’hi cases!

ORIOLA: No, Jaume, no; que jo ho desfaré tot. Perquè tu has vingut a contorbar aquesta casa, i jo n’estic 

contenta. I, perquè tu hi ets, jo {Que jo per tu} no puc ésser la seva dona!

JAUME: Digue-m’ho mirant-me als ulls, Oriola!

ORIOLA, resolta: I vols que et juri ara aquí davant de Déu que ens mira que jo seré la teva esposa, Jaume?

JAUME: No, això no{!}, Oriola! I mira, {no em} deixa’m ara, ho sents? I no em vegis mai més, i sigues ben 

ditxosa!

ORIOLA: Per què em dius això{?}, Jaume?

JAUME: Perquè tu no pots ésser mai la meva dona; que jo no vui, no, que ho sigues {ni puc volguer que ho 

sigues}.

ORIOLA: I per què{?}, Jaume?

JAUME: Perquè jo... Oriola... No, oh no; jo no puc explicar-te-la, la meva vida!

ORIOLA: Mes per què{?}, per què? Que parlis!

JAUME: Ai {Per}què té raó el pobre vell{,} a qui he maltractat, que he vingut a tornar mal per bé en aquesta 

casa!... I a tu, que no t’ho penses, fent-te la dona més desgraciada de{l món} la terra! Perquè {a} tu, Oriola, {que} 

m’estimes, que jo ho veig que m’estimes, i jo que em cremo com un condemnat per dintre, de delit de llençar-me 
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als teus braços, te tinc de dir que jo no et vull, que jo no puc ésser el teu espòs, perquè jo no t’enganyaré mai, i 

tu avui {tu} me {em} besaries, i demà, al saber-ho tot, fugiries de mi esglaiada i de l’espant i de la desesperació 

et moriries.

ORIOLA: Jo fugir de tu! Mai, Jaume{!}, mai! Si has sigut desgraciat altres dies, t’estimaré més encara perquè 

s’esborrin els records de {t}les teves penes. Què em pots dir tu de mal, si jo ho sé que ets bo, i jo ho sé que 

t’estimo!

JAUME: Oh, quina desgràcia més gran la meva!

(Se va fent fosc.)

ORIOLA, amb amor i compassió: I mira’t si t’estimo, Jaume{!}, mira-ho! (Abraçant-s’hi.) I no ets tu qui em voltes 

el cos{,} i em fas teva, que sóc jo, jo mateixa, una noia, Jaume, qui t’estreny als braços i et vol per sempre, sí, 

per sempre! Si jo s{S}óc teva, teva, ben teva!

JAUME: Oriola, Oriola! (Cauen assentats.)

ORIOLA: Tota teva, Jaume!

JAUME: Ai, que t’ho haig de dir tot, i ara sí que m’hi jugo la vida! Escolta... i coratge. El tindràs, Oriola?

ORIOLA: Sí, sí el tinc! (No sé per què tremolo!)

JAUME, molt íntim: Jo, mira, he volgut la sort dels altres més que la sort meva. Me vaig quedar sol, i com que 

no estimava a ningú... estimava a tothom; que quan s’ha nascut per estimar... s’estima. La mare era de pagès; 

i es morí que jo era menut. Ella m’havia parlat de les coses del camp i de les muntanyes, i jo no me n’havia 

enrecordat més fins a l’arribar a la masia; i per això potser me va semblar... que jo era un altre; i potser per això 

vaig començar a estimar-te, Oriola.

ORIOLA: Sí, sí. Més endavant... Digues, digues!

JAUME: El pare era fundidor, i els vespres em duia a una sala tota fumada i amb dos llums sobre una taula; 

i allí parlava un home molt esvalotat, i després la gent picava de mans i cridava. I jo no més sé que plorava 

d’aquelles coses tan tristes que es deien, que quan jo era un nen per res m’enrabiava i per res m’enternia.

ORIOLA: I per què ploraves{?}, Jaume? Què deien aquells homes?

JAUME: Doncs d{D}eien que el món estava ple de gent que patia molt, que eren els pobres; i que hi havia 

altra gent que tot els hi {li} sobrava, i que eren{a} ditxosos{a}. I que tots nosaltres havíem de treballar, treballar, 

perquè un dia tots fóssim germans.

ORIOLA: Bé, sí: això sempre ho diu l’oncle i el senyor Rector.

JAUME: Més, Oriola; treballar més, més, i per altres camins; per tots els camins {per conseguir-ho}.

ORIOLA: Sí, sí, bueno; i tu et vas fer gran. Digues, digues.

JAUME: I aquells pensaments se’m van anar quedant a dintre, que el pare me’n parlava. I jo vaig anar posant 

odis i més odis.
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ORIOLA: A qui, els odis?

JAUME: A molta gent... (Sospirant.) de per tota la terra!

ORIOLA: I per què{?} els odis? Què t’havien fet?

JAUME: A mi... res: als meus companys, a tothom{.}, Oriola!

ORIOLA: No t’entenc!... Més, vés dient, corre! Espera’t: i el teu pare, Jaume?

JAUME: El meu pare es va morir; i jo aleshores...

ORIOLA: I com se va morir?

JAUME: Veuràs: u{U}n dia el pare es va quedar al llit{.}, la veu fosca, la cara encesa. Va venir el metge, li posà 

l’orella sobre el pit i va dir que es moria. I al pare se li {va anar} enrogall{ant}à més i més la veu, i el pit li bullia 

com la caldera de la fosa a on jo treballàva{em} al seu costat. I desvariejant, va començar a cridar{va} en contra 

dels rics, i s’alçava dret al llit que no podien aguantar-lo els companys, perquè jo no més feia que plorar{;} a 

un racó; i ell deia que aquella gent eren els lladres del món i{,} parlant a crits {havent-se-les} dels llibres que ell 

havia llegit, va anar {se li va anar} apagant-se-li la veu, i tancant-se-li els ulls, i es va morir als quatre dies. {va 

morir-se.}

ORIOLA: Pobre Jaume! I et vas quedar tot sol, eh, Jaume?

JAUME: Aleshores vaig conèixer lo molt que me l’estimava jo al pare. I mira’t, a l’entornar-me’n del cementiri 

em vaig tancar a {en} la nostra pobreta casa i em vaig creure que també em moria. I allí dintre, Oriola, quins 

dies més llargs de tristesa i d’enyorament, avorrint el treball per pensar no més en la mort, jaient en el seu llit, 

palpant les seves robes, omplint-me d’ell que pertot el veia! I allavors, Oriola, resseguia els seus papers i {els} 

m’entregava tot jo a les planes dels seus llibres, que estaven plenes {tots plens} d’odis i d’afectes als homes; i 

en les que es deia que al món hi governava la injustícia, i que per a redreçar lo caigut calien sacrificis: que calia 

destruir i matar{.}, que per la mort, deien, també s’hi va a la vida d’aquí a la terra.

ORIOLA: Oh, Déu meu! Matar no! 

(Poc a poc s’ha de veure com va creixent l’espant de l’Oriola. S’ha anat fent més fosc.)

JAUME: I una tarda, jo no sé com va venir que ens ajuntàrem alguns companys, no gaires. I un va parlar de que 

havia de fer-se un escarment molt gros que espantés als homes; que {tot} ja estava disposat per tot {a punt}, 

i que això allí ho havia de fer un de nosaltres. Que amb un escarment{pant} en cada ciutat ja tots tremolarien 

i estaria salvat el món. I es va fer la sort de qui s’encarregaria de... d’aquella feina... I tocà la sort {Tocant-li} a 

un home carregat d’anys i de fills, als que ell els hi guanyava el pa. I aquell home {, i que} havia vetllat cada nit 

al pare, i l’havia amortallat; i al tocar-li la sort se {mala desgràcia se} va tornar com la cera. I jo no sé com va 

ser que em vaig alçar i li vaig estrènyer la mà i li vaig dir: Anton, vós demà aneu al treball{,} pels fills que jo me 

n’encarrego. I em vaig acostar a la taula del president; i m’entregaren un farcell {em va fer entrega d’aquella 

cosa} i ningú va dir un mot; i jo vaig anar-me’n.

ORIOLA: I què hi havia al farcell? {era aquella cosa?}

JAUME: I aquella {a la} vetlla vaig pensar en coses de ben petit; de les més llunyanes, que jo no sé pas d’a 
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on venien. I després {me venien no més records de quan era petit, i perquè fugissen} vaig beure, i beure, i 

més beure, i al fer-se més fosc vaig embolicar aquell farcell amb una {prendre lo que em varen donar i ho 

vaig embolicar amb una} brusa del pare, i vaig anar-me’n cap a la porta que m’havien marcat. I com més m’hi 

acostava, més el peus se’m clavaven a terra, i {perquè jo no volia fer mal a ningú; no ho creguis, no, Oriola. I} el 

farcell me pesava cada vegada més, i semblava que {com si} me l’estiressin de sota, i que se’m feia {fes} gros, 

gros com una boia negra. 

{ ORIOLA: Déu meu!}

{JAUME:} I ja no veia res del voltant; i per últim li vaig encendre la metxa, i la {ho} vaig posar part de dintre d’una 

entrada on hi havia {vora} una porta vidriera; i a l’apartar-me’n, ai, la {la} porta vidriera es va obrir i sortí una 

velleta, i al girar-se somrient cap a mi era igual que la mare!

{ ORIOLA: I què vas fer?}

{JAUME:} Jo v{V}aig volguer tornar enrere, mes esclatà la bomba i aquella dona va saltar a trossos! I jo no sé 

pas res més, que faig182 fugir morint-me!... 

 {per a salvar-la mes esclatà la bomba}.

ORIOLA, fugint esglaiada: Oh! Quina por, Déu meu! {Una bomba! Tu!}

JAUME, {horroritzat}: Oriola! {Sí, sí! I aquella dona va saltar a trossos}.

ORIOLA, {cridant}: Aparta’t! Oncle Telm! {Oh! No! No t’acostis!}

JAUME: Tingue’m pietat! Escolta!... {Oriola!}

ORIOLA, boja de por: (Un assassino!...) Oncle Telm! Correu!

JAUME: Oriola! Ara sí que m’has mort! Ben fet, Oriola! {Tingue’m pietat! Escolta!...}

{ORIOLA, boja de por: Oncle Telm! Un assassino!

JAUME: Jo! Oh! Ara sí que sóc mort! Ben fet, Oriola!}

182  Sic.
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10.3. Reproducció de l’escena I, 9 (testimoni d)
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1.4. Reproducció de l’escena II, 13 (testimoni d)
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Treball Final del Grau en Literatura Catalana, Universitat de Barcelona, 7 de setembre de 2018
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