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Una representació
al teatre de Borgonya
Som a París, l’any 1640.
Una nit de primavera,
el teatre del palau de Borgonya
és ple de gent que ha vingut a veure la representació.
S’estrena l’obra d’un autor molt conegut
i l’actor principal és el famós Montflorit.
Montflorit és molt apreciat pel cardenal Richelieu,
primer ministre del rei Lluís XIII,
i pel comte De Guiche,
comandant dels Cadets de la Gascunya1.
Molta altra gent, però, pensa que és molt mal actor:
grassonet, ridícul i molt exagerat.
Entre el públic hi ha nobles, marquesos, comtes,
burgesos i la gent del poble, que no té ni seient.

1. Regiment de soldats sota les ordres del rei Lluís XIII.
La majoria eren joves de l’aristocràcia francesa.
La Gascunya és una regió històrica del sud-oest de França.
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També hi han anat els soldats del rei, els cadets.
Entre ells destaca el jove Christian, baró de Neuvillet.
Ha arribat a París fa poc, per entrar a la guàrdia del rei.
Tothom l’admira per la seva bellesa.
Sobretot la bella Roxana.
Les seves mirades es van creuar fa pocs dies
i des d’aleshores estan perdudament enamorats.
Quan Montflorit surt a escena, saluda el públic
i comença a recitar de forma exagerada.
De sobte, se sent al fons de la sala una veu ben forta:
—Ei, tu, descarat!
Que no recordes que t’he prohibit sortir a escena
durant un mes?
El públic, sorprès, es gira per mirar qui ha parlat.
Molts ja han reconegut aquella veu tan potent:
—És Cyrano! Ha vingut! Pobre Montflorit...!
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Els que no són de la ciutat no saben qui és Cyrano.
Els que coneixen la seva fama els hi expliquen qui és:
—Cyrano de Bergerac és un espadatxí2 molt hàbil i valent,
de la guàrdia del rei.
És noble, però més pobre que una rata.
I és un poeta molt enginyós.
Només té un defecte. Té un nas molt gros.
I pobre d’aquell que es fiqui amb el seu nas:
és capaç de matar-lo d’un cop d’espasa.
Cyrano ha anat avançant entre la gent
fins arribar a l’escenari:
—Que no m’has sentit, desgraciat?
T’he dit que no et vull sentir.
Comptaré fins a tres. Després, tu mateix.
El pobre Montflorit no sap què fer.
Continua recitant, però tremola de por.
Finalment, fuig corrent de l’escenari.

2. Persona que sap fer anar l’espasa.
11

017_cyrano_tripa_CAT.indd 11

13/12/18 19:15

En veure la representació interrompuda,
el comte De Guiche, que seu al costat de Roxana,
mira el seu esbirro3, el vescomte Valvert, i li diu:
—Ningú no pensa donar-li una lliçó
a aquest insolent de Cyrano?
—Ningú, dieu? —respon el vescomte, fent-se el gallet—.
Jo mateix, ara ho veureu.
Se’n va cap a Cyrano
i se li presenta al davant tot orgullós.
—Ho sabeu, que teniu un nas molt gros? —li diu Valvert.
—I tant —li respon Cyrano—. Molt gros!
Ja està? Això és tot el que sabeu dir del meu nas?
El públic s’ha acostat als dos homes.
Preveuen que allò acabarà en baralla
i no s’ho volen perdre.
Cyrano, tot tranquil,
espera la resposta del vescomte.
El vescomte, però, se’l queda mirant,
sense saber què dir.
3. Empleat que executa les ordres de l’autoritat.
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I en veure’l tot callat, Cyrano continua:
—Vaja, que poca cosa sabeu dir del meu nas.
Si fóssiu intel·ligent, se us haurien acudit moltes coses.
Com per exemple:
«Teniu un nas com un roc... com un pic...
com una muntanya!».
O hauríeu pogut dir:
«Quan beveu, ja us hi cap a dins del got?».
O encara més:
«Deu ser molt còmode per penjar-hi el barret».
O també: «El vostre nas és un nap gegant o un meló petit?».
I moltes coses més.
Però no sou ni intel·ligent ni enginyós, quina pena.
El vescomte està vermell de ràbia.
Només se li acut insultar Cyrano:
—Sou un pocavergonya, un miserable,
un ridícul i vulgar pallasso!
Valvert i Cyrano treuen l’espasa alhora,
mentre el públic els envolta i els anima.
Ja que no han pogut veure la representació,
ara volen veure aquell espectacle.
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D’una banda, el vescomte empunya l’espasa amb fúria
i dona estocades a tort i a dret.
De l’altra, Cyrano, com si estigués ballant,
fent voleiar amb elegància la capa
i les llargues plomes del barret,
es mira somrient el contrincant i li diu:
—Mentre lluitem, us dedicaré uns versos.
I a l’últim vers, us feriré.
I tal com ha dit, ho fa.
La multitud s’ho passa molt bé amb aquell espectacle.
I així que Cyrano fereix Valvert,
la gent aplaudeix i crida entusiasmada:
—Magnífic! Això és molt millor
que l’actuació de Montflorit!
Visca Cyrano! És un heroi!
A poc a poc, tothom va sortint del teatre,
comentant l’espectacle inesperat i original
que els ha ofert Cyrano.
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