PRIMER ACTE
Escena 1
(Davant del teló, apareix el Venedor/la
Venedora amb un plec de diaris.)
Venedor-a. (Enlairant un dels diaris.) Últimes notícies!
Últimes notícies! La fàbrica Fums ha deixat de
fer fum! Pugen els preus del mercat i baixen els
salaris! Els treballadors es neguen a continuar-hi
treballant!
(El Venedor/la Venedora baixa a la sala
dels espectadors. S’alça el teló. Despatx de la
fàbrica Fums. Del sostre penja un rètol: «FUMS.
FÀBRICA D’OLLES I POTS»; sota el nom de
la fàbrica, l’escut de l’empresa: una olla. En
escena, el senyor Fums i Pit, el seu secretari.)
Fums. Es neguen a continuar-hi treballant?
Pit. La vaga és un dret democràtic.
Fums. I per ventura jo no tinc també el dret de fer bons
negocis?
Pit. I tant!
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Fums. I com puc fer negocis si els treballadors no fan
olles i pots?
Pit. Els treballadors diuen que no tenen res per
tirar-hi.
Fums. Per tirar on?
Pit. A l’olla.
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Escena 2
Venedor-a. (Des del públic.) Últimes notícies! Els treballadors de l’empresa Fums han ocupat la fàbrica.
Es neguen a eixir-ne si no obtenen un augment de
sou!
Fums. Com? Han segrestat la meua filla estimada!
(Entra l’Obrera 1.)
Obrera 1. Sóc obrera de la fàbrica Fums d’olles i pots, i
vinc en representació dels seus treballadors. Voldria
parlar amb el senyor Fums.
Fums. (A l’Obrera.) M’heu donat un gran disgust. Heu
fet presonera la meua estimada filla!
Obrera 1. Filla? Nosaltres no li hem fet cap mal a la seua
filla.
Pit. (A l’Obrera.) Per a ell, la fàbrica és la seua filla...
Fums. Encara recorde quan era menuda i només tenia
una xemeneia. Encara recorde la seua negra cabellera, elevant-se cap al cel! Amb els anys la meua
filleta s’ha anat fent gran...
Obrera 1. S’ha fet gran perquè nosaltres, els treballadors,
l’hem alimentada amb el nostre treball!
Pit. Vols callar, descarada?
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Fums. Ara la meua filla ja té quatre xemeneies, però ai!
On és la seua bella cabellera de fum? Mire el cel i no
la veig. El vent es pregunta «On és la meua amiga?»
No, la seua negra cabellera ja no pot jugar amb el
seu amic, el vent. Vosaltres l’heu feta presonera!
Obrera 1. Senyor, els treballadors de la seua fàbrica
demanem que ens pague el que és just.
Fums. Diners! Diners! Només penseu en els diners. I els
sentiments? Que no compten? Mireu aquest pare a
qui han robat la seua filla! No se us trenca el cor?
Obrera 1. Aquest any l’empresa ha obtingut més beneficis que mai.
Pit. (A l’Obrera.) El senyor Fums no pensa donar-vos ni
un duro més pel vostre treball. Vinga, fora d’ací!
(Pit empeny l’Obrera cap a fora.)
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Escena 3
Venedor-a. Últimes notícies! Els treballadors demanen
augment de sou! L’empresari Fums diu «No». La
vaga s’estén arreu del país!
Fums. D’acord, d’acord, donem als treballadors un duro
més per la seua faena, i a treballar! No hi ha res més
trist que una xemeneia sense fum.
Pit. Ara ja no en tenen prou amb això. Ara també volen
participació de beneficis.
Fums. Pit, això no pot ser! Ja n’hi ha prou! Si no parem
els peus als treballadors, acabaran fent-se els amos
de la fàbrica!
(Pausa.)
Pit. Senyor Fums, nosaltres tenim la solució del problema.
Fums. De quin problema em parla exactament?
Pit. De l’anarquia i el caos d’aquest país!
Fums. En això té raó, però... vosaltres heu de posar-hi
ordre? Qui sou vosaltres?
Pit. La Colla dels Nassis Rojos.
Fums. La seua colla pot fer que els obrers treballen i
deixen de protestar?
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Pit. La nostra colla pot fer que tot torne a l’ordre.
Fums. Explique’m com.
Pit. Extirpant del cos social les seues cèl·lules cance
roses.
Fums. Explique’s millor, que no l’entenc.
Pit. Cal castigar els culpables del desordre.
Fums. Culpables? Sí, és clar, algú en deu tenir la culpa
de tot això; però qui?
Pit. S’ha fixat de quin color tenia el nas aquella obrera?
Fums. No.
Pit. El tenia verd!
Fums. Molt bé; i què?
Pit. El tenia d’un fastigós color verd.
Fum. La veritat és que els nassos verds no m’han agradat
mai molt...
Pit. Els nassos verds són repugnants!
Fums. Són desagradables.
Pit. Són horribles!
Fums. Són de mal gust.
Pit. Són perillosos!
Fums. Són poc naturals.
Pit. Cal vigilar-los!
Fums. Són detestables.
Pit. Cal prohibir-los!
(Entren un grup de militants de la Colla
dels Nassis Rojos amb garrots a les mans, tot
marcant el pas; s’arrengleren de cara al públic en
actitud amenaçant.)
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Colla Nassis Rojos.
Pit, Pit, Pit,
Pit és el nostre cap.
Pit, Pit, Pit,
Pit és el nostre cap.
Pit, Pit, Pit,
Pit és el nostre cap.
Pit, hurra! Pit, hurra! Pit, hurra!
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Escena 4
Fums. Que vinga de seguida la representant dels obrers.
(Entra l’Obrera 1.)
Fums. Senyoreta, estàs despatxada!
Obrera 1. La vaga és un dret democràtic.
Fums. No és per fer vaga que et despatxe de la faena.
Obrera 1. Per què, doncs?
Fums. No t’has mirat a l’espill?
Obrera. Ben cert, cada dia m’hi mire per pentinar-me.
Fums. I no has vist res d’especial a la teua cara?
Obrera 1. Què hi hauria de veure?
Pit. El nas.
Obrera 1. És clar que he vist el meu nas.
Fums. Tanmateix, potser no te l’has mirat prou bé.
(Rialles mofetes dels militants N assis
Rojos.)
Obrera 1. El meu nas no té res d’especial.
Fums. Tens el nas verd.
Obrera 1. Potser sí.
Fums. Entens ara per què et despatxe de la faena?
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Obrera 1. No.
Pit. No volem nassos verds a les fàbriques!
Colla Nassis Rojos. No volem nassos verds! No volem
nassos verds! No volem nassos verds!
Obrera 1. És per això que em despatxeu? Per tenir el nas
verd? No podeu fer això, no hi teniu cap dret.
Pit. Hi té tot el dret.
Colla Nassis Rojos.
Pit Cap! Pit Cap! Pit Cap!
Pit Cap! Pit Cap! Pit Cap!
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