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JORNADA PRIMERA
EN L’APARCAMENT AL COSTAT DE LA CARRETERA

(Apareix la masovera amb alegria encara que amb una
certa preocupació i urgència. Es dirigeix al públic.)
MASOVERA:

Benvinguts tots! Quina alegria que esteu ací! Hui arriba a aquesta, la nostra benvolguda casa, el nou religiós de l’ordre i hem
d’estar preparats per a rebre’l. Però vos he de dir que tinc certs
dubtes sobre la seua procedència i les seues intencions, així
que hem d’anar amb peus de plom.
Vosaltres m’ajudareu perquè tot estiga preparat quan arribe.
L’hem de servir i complimentar en tots els seus capritxos encara
que el que m’han dit d’ell siga una mica preocupant.
Quan arribem a l’ermita vos repartiré per les diferents tasques
que cal fer. Que per cert, gràcies per vindre a ajudar-me! Però
primer el primer (fa gestos al públic perquè s’acosten a ella),
deixeu-me que abans de començar a pujar vos conte el que
m’han referit, així podem anar xafardejant pel camí.
A Costur diuen que no és un home de Déu, que és un farsant i té
enganyats a germans i superiors.
Fa tres llunes va vindre a visitar-nos la filla del barber de Sant
Joan de Moró, la xicoteta, la monja, i ens va contar que va assistir al seu nomenament com a frare cavaller pel Bisbat de
Tortosa.
A Borriol, en canvi, diuen les gents que és un vi-si-ta-dor... Ja
sabeu, els que passen per a dessagnar-nos “en compliment de
les constitucions”. Si és així, serem generosos amb el tribut que
ens demane i farem que la seua breu estada ací siga plaent, que
parle bé de nosaltres: de la bellesa del lloc, de la qualitat dels
nostres productes, de la valentia del nostre poble, de l’abundància d’aquesta terra...
Haurem de conduir-nos amb cura perquè en el mercat de la Vall
d’Alba, la dona que em va comprar tres vares de Burgos de llana
em va dir que el coneixien al poble com un home injust, avar i
cruel.
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I just ahir quan, en el safareig de Vilafamés, vaig comentar la
immediata arribada del frare, les dones em van aconsellar que
no el rebera estant sola. Bé, en qualsevol cas, anem cap amunt
ràpid i posem-nos a treballar, que està a punt d’arribar.
(Comencen a caminar tots junts cap a l’ermita.)
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JORNADA SEGONA
DAVANT L’ERMITA

(La masovera està repartint els diferents treballs entre
el públic quan arriba el frare.)
FRARE:

(Indignat) Estes són maneres de rebre a un cavaller, delegat de
Déu? Es pot saber on dimonis està el masover? Que no pensa
eixir a rebre’m?

MASOVERA:

Oh, pare, benvingut! Haurà de disculpar-me perquè el meu senyor marit va haver de partir fa uns dies.

FRARE:

(Mirant-la amb desdeny, gruny.) Grr, l’esperaré.

MASOVERA:

Però, senyor, no sabem quan tornarà. Poden ser dies... o setmanes!

FRARE:

Setmanes! I qui cuidarà les terres en la seua absència? Qui se
suposa que alimentarà a les bèsties? (La masovera tracta de
respondre però ell no deté els seus reclams i assenyala al públic
en els seus respectius treballs.)Qui dirigirà este tall de ganduls?

MASOVERA:

(Anima amb gestos al públic a seguir amb les seues tasques
amb afany.) Però si són molt treballadors! Jo ocupe el lloc del
masover fins al seu retorn.
(El frare la mira atònit uns segons i prorromp en una
riallada escandalosa.)

FRARE:

Ha! ha! ha! Tu? ( La mira de dalt a baix amb menyspreu)Ha! ha!
ha!
(La masovera, dissimulant la humiliació que sent,
espera resignada que deixe de riure’s.)

MASOVERA:
FRARE:

Sí, pare. Jo em faig càrrec de tot.
Aparta dona! (La tira d’una espenta al sòl, amb ràbia.)Quin tipus
de broma és esta? On anirem a parar! Em quedaré ací el temps
que faça falta. Jo no faig tractes amb dones, per l’amor de Déu!
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(El frare, indignat, tracta d’anar cap a dins de l’ermita
però la masovera, des del sòl, li agarra un peu per a
impedir-li-ho.)
MASOVERA:

(Amb tota la paciència que és capaç de reunir) Pare, vindrà vosté
cansat i famolenc. Per què no es refresca en el brollador mentre
els seus serfs li preparen una mica de menjar?
(El frare mira la font, es desfà de la dona d’una tirada
i es refresca. La masovera s’alça i corre a preparar la
taula mentre dona instruccions al públic.)

MASOVERA:

Talla formatge. Tu, talla unes llesques de la fogassa. I tu serveix
vi al... (Amb sorna i còmplice amb el públic que l’ajuda)cavaller.

FRARE:

(Malhumorat, rondina) Sí que necessitava refrescar-me, sí. Quina porqueria de camí! He hagut de deixar el cavall i pujar la
costera a peu per por de que entropessara. On s’ha vist això?
(La masovera, mentre, va parant taula i el frare s’acosta a ella.)

MASOVERA:

(Obrint bé els braços per a abastar tot el territori davant l’ermita.)
Què afortunat, senyor! Haurà gaudit de l’espectacle!

FRARE:

De quins dimonis m’estàs parlant ara? L’única cosa del que he
gaudit és de la pols d’aquest camí perdut de la mà de Déu.

MASOVERA:
FRARE:

En aquest camí només hi ha pedres. D’eixa abundància em parles?

MASOVERA:

No, senyor. De les oliveres, algunes d’elles mil·lenàries, de les
garroferes, de les alzines, de la varietat de pins: blancs, negres,
resiners i pinyers. Li parle dels ginebres, les sureres i els roures.
(Crida entusiasmada)Li parle del pulmó de la comarca, pare!

FRARE:
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Senyor, li parle de l’abundància d’estes, les nostres terres.

(Amb arrogància, llevant importància) Bah! No m’he fixat.

MASOVERA:

Això no és possible. A no ser que el senyor no mire més enllà de
les seues pròpies botes.

FRARE:

Ja està bé de xerrameca (S’enfada per la impertinència de la
dona).En aquesta casa no es menja? Estic famolenc.

MASOVERA:

Serà un honor oferir-li el nostre exquisit vi, pare. ( Li serveix una
copa que ell apura)Raïms madurats sota el sol castellonenc i

recol·lectats amb les nostres pròpies mans. (Assenyala els ajudants)I premsats amb els seus peus.
FRARE:

(Mira al públic amb fàstic) Què mireu, bastards? A treballar!
(El frare se serveix una altra copa i se la beu. Li sap
riquíssim i no se n’adona de que beu un got darrere
l’altre i darrere l’altre. La masovera porta una altra
garrafa.)

MASOVERA:
FRARE:
MASOVERA:

Una mica més, germà?
I el menjar?
De seguida, senyor. (Va a pel formatge que ha tallat un ajudant)
Ací li porte un formidable formatge curat, d’ovelles llustroses,
que mengen pastures des de la vall fins a la serra de Conteses.
(El frare menja com si no hi haguera un demà.)

MASOVERA:

Menge poc a poc, pare... ( Amb molta ironia per les seues males
maneres d’abans)Recorde que abans de la seua boca, eixe
quall va passar per les brutes mans d’aquests bastards.

FRARE:

(Deixa de mastegar en l’acte, llança una mirada de fàstic a la
gent. Dona una punyada en la taula) Pa!

MASOVERA:

Com no, senyor! (Li acosta unes llesques de pa i una fogassa
sencera per a mostrar-li-la amb orgull)Vosté, que és un home
culte, sabrà que no hi ha pa igual.
(El frare s’acaba la llesca i li arranca de les mans la
fogassa sense cap decòrum.)

MASOVERA:

Quina delícia veure-li gaudir, senyor! (El mira impertèrrita, després d’uns segons es recupera de la sorpresa i fa un crit que
espanta al frare)Pare! No continue menjant, per favor!

FRARE:

(Tossint per l’esglai i tirant el pa de la boca) Què passa? Hi ha
alguna cosa en el pa?

MASOVERA:

(Com si no passara res, cantussejant, va a per un setrill) No és
de rebut vindre a la comarca i no provar l’oli de les nostres generoses oliveres. És l’or líquid de Vilafamés, La Basseta i La
Foia, senyor.
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(En sentir “or líquid” se li n’ixen al frare els ulls de les
òrbites. Li arranca la botella a la dona, observa el seu
color de besllum i comença a regar un tros de pa amb
oli.)
FRARE:
MASOVERA:

(Fa gestos dissimulats a qui estiga amb les olives perquè pare)
Pare, això li suposarà un desemborsament molt gran ja que el
seu preu en el mercat és molt elevat.

FRARE:

Qui ha parlat de pagar? (Riu mentre es gira cap als llauradors,
amenaçador)Vosaltres heu sentit que jo haja parlat de pagar?

MASOVERA:

Però tot l’oli és un delme exagerat, no creu?

FRARE:

Calla’t, ignorant!Això és del Senyor. I ja t’he dit que jo no faig
tractes amb dones. (Continua menjant com si res)Què fas ací
parada mirant-me? Potser creus que soc un d’eixos llauradors
analfabets que s’alimenta de pa i oli? Porta menjar de veritat,
desgraciada!

MASOVERA:

(Engolint-se l’insult, amb una simpatia hipòcrita) Clar, pare. Què
li abelleix?

FRARE:
MASOVERA:

FRARE:
MASOVERA:
FRARE:
MASOVERA:
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M’emportaré totes les gerres que tingueu.

Vull un bon tros de carn.
(Obrint els braços, abasta el paisatge) A la carta, senyor. La
nostra terra alberga una infinitat d’exquisideses. Què vol que
li cacem?
Eh... No sé... Un os?
Ha! ha! ha! Vosté anava per a rei, senyor. ( Entre dents, al públic)
I va caure en un femer.
(Enfurit)Porta’m el que hi haja!
Pare, hi ha conills, eriçons, esquirols, teixons, garses, fardatxos,
puputs, talps, pinsans, cornelles; ratolí de casa molt tendre, de
camp (molt saborós) i morú (amb una subtil aroma a herba-sana); còlits, faisans, llebres, perdius, xivitones, mussols, dracs,
pit-rojos i rossinyols, ovelles, serps de diferents sabors i textures: colobra bastarda, d’escala i de ferradura, llisa europea i llisa
meridional, viperina i cega; lirons, carboners, oronetes, teuladí,
cérvols, cabirols...

També li puc preparar una taula de sargantanes variades: la
cendrosa, la cuallarga, la cua-roja i la roquera, amb cruixent
de fardatxo ocel·lat. Tenim falcons pelegrins, tórtores, òbiles,
caderneres, granotes... Oh! I no es pot marxar sense provar
la nostra degustació de gripaus (clapejat, galganoi, corredor i
d’esperons). Tritons, brusacs..., i una exquisida selecció d’àguiles: la marcenca, la calçada i la reial. També cabres munteses,
abellerols, roquers solitaris, salamandres i verderols...
(El frare s’ha adormit i ronca amb el cap sobre la
fogassa de pa amb oli.)
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JORNADA TERCERA
DAVANT L’ERMITA

(El frare s’ha quedat dormit i la masovera se li acosta
per a comprovar que de veritat està profundament
dormit.)
MASOVERA:

(Amb sarcasme)Massa vi, senyoret!Bé, i el meu encant natural
per a amansir les feres.
(La masovera es queda mirant el frare i busca la
manera de moure’l sense que es desperte. L’agarra per
les axil·les i el va arrossegant.)

MASOVERA:

El portaré fins al seu cavall, ha! ha! ha! Cal traure d’ací aquesta
poma podrida. Mare meua, com pesa.
(El frare es desperta, desorientat. La masovera s’espanta i el solta quedant-se davall d’ell.)

FRAILE:
MASOVERA:
FRARE:
MASOVERA:

Eh, què passa?
Eh... Això... S’ha quedat vosté dormit, pare!
Per què estic tirat en el sòl? I tu que fas ací davall?
S’ha marejat, pare. Ha menjat molt de pressa, fa molta calor i...
el vinet és canyeret, eh?
(El frare s’alça amb dificultat. La masovera l’ajuda.)

MASOVERA:
FRARE:
MASOVERA:
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Anem a la font, pare. ( El porta agafat del braç)Bega, bega, que
aquest aigua és miraculosa.
Miraculosa? Vols dir que cura malalties?
Cert és que des que es va construir l’ermita ningú s’ha posat
malalt, pare. Aquesta aigua és un miracle que naix de les nostres muntanyes i es filtra de manera natural en aqüífers subterranis just ací, darrere de l’ermita, i raja per la font, abundant i
neta, proveint-nos a tots, persones, animals i hortes. Per això
les nostres verdures són d’excel·lent qualitat i els boscos frondosos.

(Acostant-se al barranc plena d’amor per la seua terra, com en
èxtasi) ... La brisa és fresca... I és que la terra deixa, a la fi, de
ser pelada altura, heroic bancal, calcària erma, rambla seca, o
sedent vessant lunar, escatada per una erosió mil·lenària, per
a transformar-se, per un miracle de fecunditat, en horta i jardí.
I apareixen els colors de Vilafamés amb la voluptuositat del llit
d’amor del pinastre imposant-se en els camins. El verd fresc de
les vinyes daurant-se al sol, les alqueries blanques, l’ocàs rogenc sobre el castell, les garroferes amb la seua verdor, càlida,
perenne..., i les oliveres grises que ens bressolen.
(El frare, en veure-la tan amorosa, s’alça i camina cap
a ella per a veure si pot aprofitar l’oportunitat.)
FRARE:

Vaja, vaja. Ja veig que la sort està del meu costat perquè he
trobat el bagul del tresor! Ha! ha! ha!(Al públic)Ompliu sarrons
i alforges, que portaré tot el que puga suportar el cavall. ( Agafa
pels muscles a la masovera)

MASOVERA:

(Espantada, s’aparta però tracta de dissimular) Llavors, no es
quedarà en l’ermita? Se’n va?
(El frare torna a acostar-se a ella. Se sent poderós.)

FRARE:

Tornaré amb una carreta. (Mira a la vall com si fora el seu amo
absolut)Més et val que no falte res quan torne: formatge, oli, vi,
fruites i verdures, les farines, els cereals, el bestiar, la caça, tot
el margalló que tingueu confeccionat. ( S’emociona amb la seua
pròpia avarícia)La llana i les pells, la ceràmica... M’emportaré
l’aigua miraculosa, ha! ha! ha! I l’aire si fa falta! Et portaria amb
mi, masovera, però parles como una cotorra pertorbada i fas
mala olor.
(Escup el frare en el sòl al seu costat i mira al seu
voltant buscant què més emportar-se. Repara en dues
persones del públic.)

FRARE:

Prepara’m a eixos dos, se’n venen amb mi. Però els vull nets
i desparasitats. I la garrofera, me la porte també, el molí, uns
sacs de pedra esmoladora...
(La masovera està horroritzada, s’ha quedat sense
parla. S’encamina cap a l’interior de l’ermita, arriba a
l’altar, s’agenolla i es posa a plorar desconsolada i crida. El frare, burlant-se, fa entrar al públic perquè riguen
amb ell de l’escena.)
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JORNADA CUARTA
A L’INTERIOR DE L’ERMITA

MASOVERA:
FRARE:

Sant Miquel! Sant Miquel! Ajuda’ns!
Mireu això. Veniu, veniu, heu de contemplar l’escena, ha! ha! ha!
Prega, prega, que de res et serviran les teues pregàries. És una
escultura, ignorant!
(Com més riu el frare més alts són els precs de la
masovera.)

MASOVERA:
FRARE:
MASOVERA:
FRARE:

Dona’ns la teua protecció i la teua força per a véncer el mal!
Ha! ha! ha!
(Alçant-se) No permetes que siguem serfs més que de Déu, oh,
Sant Miquel!
(Burlant-se)Sant Miquel! Sant Miquel! Ajuda’ns! Ha! ha! ha!
(Abans que acabe de riure’s el frare, la masovera es
gira de sobte i li pega un colp al cap amb el calze que
ha agafat de l’altar i el deixa inconscient.)

MASOVERA:

(Crida fora de si) Eres a la casa de Déu!
(El frare cau desplomat. La masovera tarda uns
segons a posar-se histèrica i corre d’un costat a un
altre.)

MASOVERA:

L’he matat! Senyor, Déu meu! He matat un home! Ai, Senyor, perdona’m! Ai, Sant Miquel, protegeix-me! Ai, ai, Déu!
(S’acosta al frare i comprova si està mort donant-li
colps amb el peu, tapant-li el nas, fent-li cosquerelles,
prenent-li el pols...)

MASOVERA:

Ah! Està viu! Té pols! (Recapacita)I jo per què m’alegre tant?
Què fem ara amb aquest truà?
(El públic dona idees; si algú suggereix més violència
o mort, ella replica.)
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MASOVERA:

No, al mal no se’l venç ferint als homes, sinó mostrant-los el
Camí... (Sembla sentir una veu en la seua ment i repeteix)Al mal
no se’l venç ferint als homes, sinó mostrant-los el Camí... Però
com? Clar! Com sempre... Deixeu-me eixir. (S’obri pas entre la
gent)Vigileu l’inconscient. Ara veureu, tot el que necessitem, a
Vilafamés ho trobem.
(Ix la masovera de l’ermita i es dirigeix al lloc on
estaven treballant amb herbes medicinals. Pica unes
poques amb un morter, els afig unes pólvores, unes
gotes d’oli i una mica d’aigua. Ho mescla bé, torna al
costat del frare i li ho fa beure.)

MASOVERA:

En la naturalesa trobem medicina per al malalt i verí per al malvat. Això ens farà guanyar temps. Fem el que fem amb ell, quan
desperte no recordarà res del succeït ací. Ai, Sant Miquel, no
sé què més puc fer! Tant de bo baixares de tant en tant quan la
cosa es posa difícil. Quin esglai li donaríem a aquest neci.
(La masovera obri els ulls com a plats, se li acaba
d’ocórrer una gran idea. S’acosta a un home del
públic.)

MASOVERA:

(Mirant a l’home de dalt a baix) T‘han dit alguna vegada que t’assembles molt a Sant Miquel? Oh, sí, tu seràs Sant Miquel!
(Agafa la tela que cobreix l’altar i li la posa damunt, li
arromanga els pantalons i li arregla una mica el pèl.
Rebusca per l’altar i troba una balança i una espasa i li
les dona.)

MASOVERA:

Ai, per favor, si és igualet! (Al públic) No vos sembla? Aquest
dolent respectarà el nostre poble perquè, qui millor que Sant
Miquel per a mostrar-li el Camí? Però ací falta alguna cosa...
(A uns xiquets del públic) Podeu portar la cistella d’ous que hi
ha fora?
(Mentre els xiquets van a per la cistella, porta al nou Sant Miquel
darrere de l’altar) Vine ací, ben plantat, i amaga’t. Quan aquest
pocavergonya desperte, les substàncies psicotròpiques de les
plantes començaran a fer efecte. I ací entres tu, Sant Miquel.
(Mira a l’altar demanant perdó al sant) Jo et donaré el senyal
cridant: “Oh, Déu meu, és un miracle! Una aparició! Eres Sant
Miquel?”
Llavors tu eixiràs a la llum i diràs: “Així és. Sant Miquel Arcàngel,
virrei del cel, vencedor de Llucifer. Vinc a pesar l’ànima d’aquest
home i, si és un dimoni, el travessaré amb la meua espasa.”
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(La masovera i el nou Sant Miquel assagen la frase.)
MASOVERA:

I tu tranquil, eh? No et poses nerviós, que només està tot el poble mirant-te. I no mates a aquest, que el que volem és donar-li
una lliçó que no oblidarà en la seua miserable vida.
(Els xiquets tornen amb la cistella dels ous. La masovera els reparteix entre el públic. Agafa les plomes
que feien de llit per als ous i les retorç fins que forma
una espècie d’ales d’àngel i li les posa a Sant Miquel.)

MASOVERA:

Aquestes plomes d’oca et queden perfectes. Ara sí que sembles Sant Miquel de veritat. Tu no et preocupes que jo soc ací
per a ajudar-te. Vinga, assagem.
(El frare comença a despertar-se, tracta d’incorporar-se amb molta dificultat. El públic avisa a la masovera que no se n’havia adonat.)

MASOVERA:
FRARE:
MASOVERA:

(A Sant Miquel) Ràpid, amaga’t!
Oh! Quins colors...! Oh! Puc olorar el silenci del santuari.
Oh, Déu meu, és un miracle! Una aparició! Eres Sant Miquel?

SANT MIQUEL:

Així és. Sant Miquel Arcàngel, virrei del cel, vencedor de Llucifer.
Vinc a pesar l’ànima d’aquest home i, si és un dimoni, el travessaré amb la meua espasa.

FRARE:

(Mort de por) Oh, no, Santíssim! Tingues pietat! Només soc un
pobre monjo! Per favor!

MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
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(La masovera fa d’apuntadora per a Sant Miquel, que
repeteix el que ella li va murmurant.)
Tu no eres un monjo, només un neci miserable que es posa un
hàbit com qui es posa una disfressa.
(Desesperat) És cert, Sant Miquel, soc un neci que no mereix el
seu hàbit.
Llavors, lleva-te’l! Que vegem el home que eres.
(Tarda uns segons a reaccionar)Sí, sí, clar, Sant Miquel.(Es lleva
l’hàbit)
Vaja, si no eres ni monjo, ni frare, ni cavaller, ni home!

MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:

MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:

(El frare plora desconsolat i mort de por.)
Els homes respecten la seua terra i valoren el que tenen. No hi
ha lloc per al lladre i el abusador en el regne de Déu!
No em desterreu! No em mateu! Misericòrdia!
No puc deixar-te marxar. Has comés molts pecats.
(De genolls) Em penedisc, Santíssim, de tot!
Això no és suficient, heretge!
Què voleu, oh, Sant Miquel? Faré el que siga, el que em demaneu. Vos pregue... pietat!
Practicaràs la humilitat.
Ho faré, ho jure.
No robaràs.
No robaré, Senyor, ho jure.
Respectaràs els culs rojos.
Eh?
(La masovera, en veure que no l’ha sentida bé el seu
Sant Miquel, repeteix la frase en veu massa alta i a
punt està de descobrir-se l’ardit, però el frare està tan
espantat que no s’adona.)
Honraràs la terra que trepitges.
L’honraré. Sempre.
Honraràs l’aigua que beus i l’aire que respires de Vilafamés.
Ho faré, Santíssim, ho jure.
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(El frare abraça per les cames a l’arcàngel i, derrotat,
amaga el cap en el seu mantell. La masovera aprofita
per a eixir del seu amagatall. Es col·loca darrere del
sant i li parla directament amb veu greu.)
MASOVERA:

Donaràs al poble mil monedes d’or per a la construcció d’un museu d’art contemporani que es farà dins de quatre-cents anys.

FRARE:

(Alçant el cap sorprés)Mil monedes? D’on trauré mil monedes
d’or?

MASOVERA:

(Segueix amb veu greu darrere de Sant Miquel) Tens quatre segles per a aconseguir-les. I sense martingales, eh?(Com si fora
una marioneta alça un braç de Sant Miquel, amenaçador, i crida)
O cremaràs en l’infern!

FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:
FRARE:
MASOVERA
SANT MIQUEL:

Sí, Sant Miquel Arcàngel.
Ara, ves-te’n!
Gràcies, Senyor! Gràcies, Santíssim! Gràcies (Li besa els peus i
el mantell. Agarra el seu hàbit i s’alça)
Ah, no! L’hàbit el deixes, que fa molt bon dia.
(El frare, avergonyit, humiliat i drogat encara, s’alça
i, lentament, va eixint de l’ermita. La masovera ix de
darrere de Sant Miquel i es col·loca al seu costat.)

MASOVERA:

Ala, com Déu et va portar al mon!Ves practicant els teus juraments, xaval!
(Amussa Sant Miquel perquè ho repetisca també i,
mentre el frare s’allunya, crida a la seua esquena.)

MASOVERA:

Encara que jo, si fora vosté, m’impregnaria el cos amb fem de
cavall. Així tan nu fa olor de carn fresca. I ja sabrà, senyor, que
els nostres boscos són la llar de raboses i genetes, de senglars
i gats muntesos. Hi ha ratapinyades de tota mena. Està plagat
de rates, musaranyes i musteles. I corbs i voltors lleonats! Vaja
amb compte no se’l vulguen menjar!
(Per fi el frare ha marxat i poden celebrar l’èxit del seu
ardit.)

MASOVERA:
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(Dirigint-se, molt coqueta, al disfressat de Sant Miquel) Que dic
jo, no em donaràs el teu número de telèfon?
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Aquesta obra
va ser estrenada
el 6 d’octubre de
2018, sent els
intèrprets
Zaida Sánchez
en el paper de
la masovera
i José Alemany
en el paper
del frare.

