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PERSONATGES: 
 

CORNELIUS   (Procurador d’en Cèsar August a Tarraco) 
   

AUREA    (Esposa d’en CORNELIUS)    
 
CALPURNIA    (Sogra d’en CORNELIUS)   

  
CLÀUDIA     (Filla d’en CORNELIUS i AUREA)   

 
LIBERTUS    (Esclau)    

 
POMPONIO    (Arquitecte)   
 
DEIXEBLE    (de POMPONIO)   

 
LIVIA     (Amiga de CALPURNIA) 
    
ANTÒNIA     (Amiga de CALPURNIA i matrona romana) 
 
PARMENIA   (Amiga de CALPURNIA)   

  
CENTURIÓ    . 

 
TASSO     (Mercader)    

 
CAIUS GOLFUS    (inventor)   

 
SELENIA      (Vestal) 
 
SEXTILIA:    (Vestal) 
 
ATIA:    (Vestal)  

 
FORTUNA MARIS   (Pitonissa)     

 
AUGUST    (Emperador)    

 
SENADOR 1:    
 
SENADOR 2:    
 
SENADOR 3:    
 
SENADOR 4:    
 
SENADOR 5: 
 
SENADOR 6:   
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SINPOSI:  
 
En aquesta divertida comèdia coneixerem a en Cornelius, nomenat per Cèsar August com el seu 
procurador i responsable, per tant, de les construccions a la ciutat de Tarraco Augusta; en les 
quals es troben, les  obres  de l'aqüeducte romà que portarà aigua dolça la ciutat. Coneixerem a 
la seva sogra  la gran Calpurnia, que  té com a objectiu tornar a viure a Roma i farà qualsevol  
cosa per a aconseguir-ho, també  serem sabedors de la pena, tan  gran, que  té  Claudia   (filla 
d’en Cornelius i l’Aurea)  al no trobar un pretendent  per a  casar-se.   
 
El problema arriba quan  en César, ve de camí i el seu  bust, que  hauria d'estar  col·locat als peus 
d'aquesta colossal obra... ha desaparegut! 
 
- Sortirà sa i estalvi el nostre amic Cornelius d'aquesta aventura? 
- La Calpurnia, estarà darrere de la desaparició del bust de l'emperador? 
- La Clàudia trobarà un nuvi, per a anar plegats a de la inauguració de l'aqüeducte? 

 
 

 
VESTUARI:   
 
Aquesta obra està inspirada a l’època romana, concretament a l’any 27 AC, el temps de 
residencia d’en Cesar August a la ciutat de Tarraco Augusta, per recuperar-se d’una malaltia.  
 
Està clar que els actors i actrius hauran de portat túniques i vestits, blancs pels homes i les 
dones poden portat colors més alegres com el vermell, rosa... El esclau LIBERTUS i el 
DEIXEBLE portaran robes de color marró o beix per representar un vestuari de més poca 
qualitat que la que porten la gent amb més categoria com el nostre protagonista CORNELIUS, 
l’inventor CAIUS GOLFUS, l’arquitecte POMPONIO, inclús en CESAR AUGUST que 
portarà una corona de llorer al cap. El CENTURIÓ portarà un vestuari inspirat en els armats 
romans. 
 
Avui en dia i gràcies a “imatges” d’internet, es poden trobar moltes idees pel vestuari. 
 
 
ESCENOGRAFIA:  
 
Per no complicar el treball als escenògrafs;  col·locarem tres cadires centrals, tapades amb 
draps o trossos de llençols per: en CORNELIUS, AUREA i la seva filla CLÀUDIA. Al costat 
esquerra d’aquestes, quatre cadires més, (També tapades amb llençols o trossos de roba.) per 
la CALPURNIA i les seves amigues i a l’altre costat, un banc on seuran els SENADORS.  Al 
teló  de fons, penjarem papers o roba pintada amb columnes romanes o parts de la façana d’un 
temple romà, també alguna escultura representativa de l’època i algun xifrés. Al costat 
esquerra, segons l’espectador haurà una columna romana d’un metre d’altura on es col·locarà 
la imatge del Cèsar August, al final de l’obra. 
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NOTA DE L’AUTOR: 
 

 
L’objectiu d’aquesta obra és que els nens/es, tinguin una primera experiència dins del món del 
teatre. És per això que he fugit d’un text molt enrevessat, complicat i poc creïble. Tot això es 
tradueix en un text molt fresc i dinàmic, ple de frases curtes, de fàcil aprenentatge i que es  
relacionen amb les accions ( els nens/es no s’han d’estudiar llargs i avorrits "paragrafots"). 

 
 

La quantitat de nens/es que poden sortir a l’obra és relativa, ja que quasi tots els personatges 
poden ser doblats. Exemple: en lloc de sis SENADORS, poden ser fins a vuit,  i així amb quasi 
tots els personatges d’aquesta obra. També pot ser totalment al contrari, és a dir, donat que no 
tenim molt nens/es, doncs. en lloc de sis SENADORS, poden ser tres o dos. 
 
 
És molt important que el nen/a no relacioni el teatre amb una experiència avorrida, plena de 
paraules sense sentit per a ell. Que els actors i les actrius es passegin per l’escena amb molt 
de dinamisme, i no nens/es aturats al mig de l’escena dient un text. (Que repeteixen com un 
lloro)  

 
Tant el públic com els actors/actrius han de gaudir del teatre com un  joc, un viatge a la 
imaginació. Tot el que el nen/a pot somiar es pot representar damunt de l’escenari. El teatre, 
com tota expressió artística, és, per damunt de tot, un acte de llibertat 

 
 
 
 * El personatge de CLÀUDIA, pot tenir dues versions: la primera, una noia jove que només 
 pensa en  tenir nuvi, per casar-se i la segona, és una noia, no massa agraciada, que també 
 només té  aquest mateix objectiu a la vida. Si l’actriu s’anima s’hauria de maquillar per no 
 estar molt guapa; això també serà un motiu per no trobar un pretendent, tan fàcilment i 
 farà les delícies el públic 
 
 
 
 *  Durant l’obra, poden fer-se servir les paraula aqüeducte o “aquaeductum” (nom en llatí) 
 
 
 
 

* Aquesta obra la poden representar nens/es, a partir dels onze anys. 
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Escena 1 
 
 
 

(En obri-se el teló, trobem a CORNELIUS, passejant amunt i avall, molt preocupat i nerviós. 
En unes cadires situades a l’esquerra, estan: l’ANTÒNIA, la PARMENIA, la LIVIA i la 
CALPURNIA, divertint-se molt amb el nerviosisme d’en CORNELIUS) 
 
CALPURNIA: (A AUREA) Ai! Filla meva, què estaves pensant aquell dia! (Mirant amb 
 menyspreu a CORNELIUS) No et podies haver casat amb aquell senador romà, en lloc de 
 amb aquest borinot. 
ANTÒNIA: Sí, Calpurnia, ara estaríem tots a Roma. 
 
(La CALPURNIA, la LIVIA, la PARMENIA i l’ANTONIA, cada cop se diuen o escolten la paraula: 
Roma, es posaran la mà al pit i faran entendre al públic que enyoren  moltíssim aquesta ciutat. Ho 
faran d’una forma molt dramàtica però a la vegada, molt divertida, ja que aquesta acció es repeteix, 
moltes vegades, durant l’obra) 
 
LIVIA: Oh! Roma! 
PARMENIA: Oh Roma! 
ANTÒNIA: Oh! Roma! 
TOTES QUATRE: Oh! Roma! 
AUREA: (A CALPURNIA) Mare però jo l’estimo. 
CALPURNIA: Però com pots estimar aquest borinot. 
ANTÒNIA: Si no és més que un inútil! 
LIVIA i PARMENIA: I un badoc! 
AUREA: (No fa cas a la seva mare i a les seves amigues i va al costat del seu marit) Què et passa 
 Cornelius? Tranquil·litzat.  
CORNELIUS: No puc estar tranquil, demà es la inauguració de l’aqüeducte i fins que no estigui 
 tot acabat, jo... 
 
(Entren, per la dreta, molt preocupats, els SENADORS) 
 
SENADOR 1: Bon dia, procurador Cornelius. 
SENADOR 2: Bon dia Àuria. 
SENADOR 3: Bon dia, en general. 
CORNELIUS: Què passa Senadors? 
SENADOR 4: El Senat està tot esvalotat! 
SENADOR 5: I tots preocupats! 
SENADOR 6: Estan totes les obres enllestides? 
CORNELIUS: Veure jo... 
CALPURNIA: (A les seves amigues) Ja m’estranyaria que aquest fes alguna cosa bé. 
ANTÒNIA, PARMENIA i LIVIA: I a temps! (Riuen, amb malícia, totes quatre) 
CORNELIUS: (Als SENADORS) Us demano tranquil·litat.  (Cridan.) Esclau, Libertus. 
LIBERTUS: (Entra, per la dreta i fa una reverencia) Sí, amo Cornelius. 
CORNELIUS: Ves a buscar a l’arquitecte i que vingui de seguida. 
LIBERTUS: Ara mateix amo. (Als SENADORS) Senadors. (A les DONES) Senyores. (Surt 
 caminant d’esquenes a CORNELIUS, per la dreta) 
CORNELIUS: (Als SENADORS) Si us plau, seguin un moment.  
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(Tots els SENADORS seuen a les cadires o banc, situades a la dreta, de les cadires de CORNELIUS 
i l’AUREA) 
 
PARMENIA: (A CALPURNIA) Escolta aquest esclau es nou, oi? 
CALPURNIA: Sí, me’l va comprar el meu gendre. 
LIVIA I ANTÒNIA: És molt “mono”. 
 
(Les DONES riuen) 
 
CLÀUDIA: (Entrant, per l’esquerra, molt enfadada i seu, al costat de l’AUREA) Estic farta! 
AUREA: Filla,  què et passa? 
CLÀUDIA: (Capritxosa) Res! 
ANTÒNIA: Pot ser està amoïnada per la cerimònia d’inauguració de l’aqüeducte? 
CLÀUDIA: Sí i no. 
LIVIA: Que vols dir amb sí i no? 
CLÀUDIA: Doncs que demà és la inauguració de l’aqüeducte i jo no tinc nuvi. No en tinc, no en 
 tinc i no en tinc! (Picant amb el peu a terra, encara més capritxosa) Per demà, vull un nuvi! 
PARMENIA: (A la CLÀUDIA) Filla meva, les coses no es fan així.  
AUREA: Tothom sap perfectament que el teu pare vol casar-te amb alguna persona a un càrrec... 
 important i  si et cases amb algú que no ho tingui, doncs al teu espòs el llençaran als lleons 
 o... (Fent el gest)  li tallaran el cap.  
 
(AUREA i les seves amigues fan el gest, amb el dit, de tallar el coll i riuen) 
 
CALPURNIA: Fixa’t en la teva mare, que per no triar bé, és va casar amb aquest brètol. 
CORNELIUS: (Als SENADORS, per CALPURNIA) Menys mal que no li faig ni cas! 
SENADOR 4: La teva sogra més val tenir-la contenta. 
SENADOR 2: I  tenir-la, ben lluny d’aquí. 
SENADOR 3: Somnia en tornar a Roma. 
SENADOR 5: Diu que aquí s’avorreix molt. 
SENADOR 6: Calleu que ens està mirant! (Tots dissimulen) 
CLÀUDIA: (Apropant-se, al SENADOR 1) Bon dia Senador... Què està casat? 
 
(Sempre que algú es “enquestat “per la CLÀUDIA, per saber el seu estat civil; mirarà amb molta 
por a CORNELIUS, ja que ell té previst casar a la seva filla, amb algú que tingui un càrrec 
important, ja sigui polític o un general de l’ exèrcit i tothom sap, que si es casa sense el seu 
beneplàcit... manarà tallar-li el cap, al seu gendre sense contemplacions) 
 
SENADOR 1: Sí, bella Clàudia. (Surt de l’escena de puntetes, per la dreta) 
CLÀUDIA: (Al SENADOR 2) I Vostè Senador? 
SENADOR 2: Sí, ja fa més d’un any. (Surt de l’escena de puntetes, per la dreta) 
CLÀUDIA: (Al SENADOR 3) I vostè? 
SENADOR 3: No, bella Clàudia. 
CLÀUDIA: (Contenta) No? 
SENADOR 3: Però... em caso el mes que ve. (Surt de l’escena de puntetes, per la dreta) 
SENADOR 4- 5- 6: I nosaltres també. (Surten, ensopegant-se, darrere dels altres SENADORS, 
 escapant-se de la CLÀUDIA) 
CLÀUDIA: (Plena de ràbia) Tothom està casat!  (Va a seure al costat de la seva mare) Així, no 
 em casaré mai! 
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(Els SENADORS en veure que la CLÀUDIA seu al costat de sa mare, tornen a entrar a l’escena de 
puntetes i seuen, dissimulant) 
 
 
 
 

Escena 2 
 
 

 
LIBERTUS:  (Entrant i anunciant) Amo Cornelius,  ha arribat l’arquitecte principal. 
CORNELIUS: Que passi. 
 
(En LIBERTUS, surt d’escena, per la dreta. Els SENADORS i CORNELIUS s’apropen per rebre a 
l’arquitecte. Poc després entren: LIBERTUS i  POMPONIO) 
 
POMPONIO: Ave oh! Gran Cornelius. 
CALPURNIA: (Burlant-se un cop més) Sí, sí... sobre tot gran!  
 
(CALPURNIA i les seves amigues, riuen, tapant-se la boca) 
 
SENADOR 1: Pomponio, portes els plànols? 
POMPONIO: Sí, senador, els porta el meu deixeble. (Cridant) Ja pots passar. 
 
(En aquest moment entra el DEIXEBLE; es distreu i cau a terra amb els plànols)  
 
DEIXEBLE: (Maldestre) Perdó Pomponio, de seguida busco el plànol. (Busca un plànol i li 
 dóna)  Tingui. 
POMPONIO: (Mirant-lo) Aquest no l’és. 
DEIXEBLE: Perdó. (Li dóna un altre) Tingui. 
POMPONIO: (Emprenyat) Aquest tampoc! 
DEIXEBLE: Doncs només queda... aquest. (riu) 
POMPONIO: Sí, és aquest. (Obre el plànol i tots van a mirar-lo i miren al davant que es veu 
 l’aqüeducte) Sí, senyor no falta res. 
PARMENIA: Com què no! 
CALPURNIA: (Senyalant el plànol) On és la imatge del Cèsar?  
LIVIA: És veritat, jo aquest matí he passat per les obres i no hi era. 
ANTÒNIA: Quina casualitat, jo també he passat i no es vist cap bust del Cèsar. 
 
(Tots tornen a mirar el plànol i a l’aqüeducte, un parell de vegades, seguides) 
 
SENADORS: (Morts de por) És veritat la imatge del Cèsar no hi és a l’aqüeducte! 
CORNELIUS: (Molt emprenyat surt del grup) Com no aparegui aquesta imatge... rodaran caps! 
 
(Tots menys la família es toquen el coll i al DEIXEBLE, en aquest moment, li cauen els plànols que 
duia) 
 
ANTÒNIA: (A CORNELIUS) Potser si no apareix la imatge del Cèsar... 
LIVIA i PARMENIA: (A CORNELIUS) El cap que rodarà serà el teu.  
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(La LIVIA i la PARMENIA, li fan el gest de tallar el cap amb el dit i tornen amb la CALPURNIA i 
l’ANTÒNIA, que riuen contentes) 
 
CORNELIUS: El que em faltava! (Surt de l’escena per la dreta, molt angoixat) 
SENADORS: (Surten darrera de CORNELIUS) Cornelius, espera! 
AUREA: (A la seva mare. Emprenyada) Estaràs contenta? (Seu enfadada) 
CALPURNIA: (Ofesa) Filla, ho faig pel teu bé. 
 
(CALPURNIA i les seves amigues donaran a entendre que estan ofeses per el comentari de l’AUREA 
a la seva mare) 
 
CLÀUDIA: (Va, presumida, cap el costat de l’arquitecte) Bon dia Pomponio. 
POMPONIO: Bon dia bella Clàudia. 
CLÀUDIA: Una pregunta... 
POMPONIO: Voleu saber com serà el nou edifici del senat? 
CLÀUDIA: (Dient que no amb el cap) Na, na... 
POMPONIO: I el nou teatre? 
CLÀUDIA: Na, na... 
POMPONIO: I què voleu? 
CLÀUDIA: (Contenta) Estàs casat? 
POMPONIO: Sí, fa sis anys! (Surt corrents de l’escena, per la dreta, escapant-se de la 
 CLÀUDIA) 
CLÀUDIA: Llàstima. (A l’DEIXEBLE) I aquest deixeble, tan simpàtic... Què estàs casat? 
DEIXEBLE: (Li tremola la veu) Sí, bella Clàudia, fa tres dies. (Surt corrents de l’escena, però 
 abans li cauen els plànols camí de la sortida i ha d’entrar per recollir-los i tornar a sortir 
 darrere de POMPONIO) 
CLÀUDIA: (Desanimada) Mare, vaig a donar una volta pels jardins, a veure si trobo un nuvi per 
 demà.  
AUREA:  (Mirant al cel, perquè veu que la seva filla no té remei) Ves filla, ves. 
 
(La CLAUDIA, surt de l’escena, per l’esquerra) 
 
 
 

 
Escena 3 

 
 
 

AUREA:  (Nerviosa passeja. A la seva mare) Em de fer alguna cosa, no pot ser que per la 
 inauguració de demà falti la imatge del Cèsar. 
CALPURNIA: Si el teu marit no fos un incompetent... 
LIVIA: ... Això ho hauria passat. 
ANTÒNIA: Però el pobre... 
PARMENIA: no dóna per més. 
 
(Les quatre dones, es tapen la boca i riuen, malicioses) 
 
AUREA:  (Cridant enfadada) Ja ni ha prou! Pobre Cornelius! 
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CALPURNIA: Ben mirat, potser serà una sort. 
AUREA: No t’entenc. 
ANTÒNIA: Et trauràs del damunt aquest... xitxarel·lo... 
LIVIA: ...i podrem,  aleshores, tornar a Roma. 
PARMENIA: Oh Roma! 
LIVIA i ANTÒNIA: Oh Roma! 
TOTES QUATRE: Oh! Roma! 
 
 
LIBERTUS: (Entrant, per la dreta. A AUREA) Mestressa meva, l’amo Cornelius, ve cap aquí, 
 molt preocupat. 
AUREA: Gràcies Libertus, hem d’ajudar-lo a sortir d’aquest embolic. 
LIBERTUS: No sé com... però tota la ciutat ja sap  de la desaparició de la imatge del Cèsar. 
CALPURNIA: (A les seves amigues) Ja ho veieu, les males noticies... volen! 
 
 
(Les quatre dones, es tapen la boca i riuen, malicioses, un altre cop) 
 
(Entra, per la dreta, CORNELIUS) 
 
CORNELIUS: Estic desesperat! 
AUREA: (Va al seu costat) Ai, Cornelius! Ja tothom sap que ha desaparegut la imatge. Què podem 
 fer? 
 
(Entren, per la dreta, els SENADORS molt inquiets i preocupats) 
 
SENADOR 1: (Cridant) Cornelius! 
SENADOR 5: Vinc del Fòrum i no es parla d’altra cosa! 
SENADOR 2: (Pel SENADOR 4) Nosaltres venim del circ i... 
SENADOR 4: ...I també passa el mateix! 
SENADOR 3: Jo he estat a les muralles i també diuen que han desaparegut l’escultura d’en Ròmul 
 i  en  Rem, que estaven amb la Lloba Capitolina! 
SENADOR 6: Cornelius, està clar que ha estat obra de lladres. 
CORNELIUS: Sí, tens raó! Si ha estat cosa de lladres, serà millor que cridi al Centurió. (Buscant) 
 Libertus, ves a buscar al Centurió i que vingui de seguida. 
LIBERTUS: Sí,  a les vostres ordres amo. (Surt, per la dreta) 
AUREA: (Als SENADORS) Què els puc oferir alguna cosa? 
SENADORS: No gràcies Aurea. 
CALPURNIA: (A les seves, inseparables, amigues) Voleu veure una mica d’hidromel? 
PARMENIA: No, gràcies. 
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Escena 4 
 
 
 

LIBERTUS: (Entrant, per la dreta i anunciant) Amo Cornelius, el Centurió. 
CORNELIUS: Que passi. 
CENTURIÓ: (Entrant i saludant, marcialment) Ave Cornelius! 
CORNELIUS: Ave, Centurió. Què ens saps de la desaparició de la imatge del Cèsar? 
CENTURIÓ: Mare meva! Encara no s’ha inaugurat i ja ha començat l’espoli. 
TOTS: Què? 
CENTURIÓ:  (Aclarint la paraula espoli, que ningú a entès) l’expropiació... el robatori! 
TOTS: Ah! 
CENTURIÓ: I no és l’únic robatori de la ciutat. Sabeu que també han desaparegut El Ròmul i 
 Rem. 
SENADORS 3 i 6:  (Al CENTURIÓ) Sí, ja he informat de tot. 
CENTURIÓ: Si seguim així mai serem patrimoni de la humanitat. 
SENADOR 1: Qui estava ahir de guàrdia? 
CENTURIÓ: La tercera Cohort. 
SENADOR 4: Va passar alguna cosa?  
SENADOR 5: Van haver algun fet especial? 
CENTURIÓ: Bé, el de sempre, baralles entre els legionaris al port, res a destacar. 
CORNELIUS: (Molt emprenyant i amenaçant) Doncs que sàpiga tothom que si no apareix la 
 imatge del Cèsar... Rodaran caps! 
 
(Tots, menys la família de CORNELIUS, es tapen el coll, amb les mans) 
 
CENTURIÓ: Cornelius calma, sempre que alguna cosa desapareix, torna a aparèixer al mercat, 
 pot ser  ho podríeu preguntar als mercaders. 
AUREA: Cornelius, el Centurió, té raó.  
CORNELIUS: (Al CENTURIÓ)  Tingues-me al corrent de qualsevol novetat.  
CENTURIÓ: Sí Cornelius, us tindré informat, en tot moment. 
CORNELIUS: (Cridant) Libertus! 
LIBERTUS: (Va al costat del seu amo) Sí, amo Cornelius. 
CORNELIUS: Ves i crida als mercaders. 
LIBERTUS: Ara mateix amo. (Surt de l’escena, per l’esquerra) 
 
(LIBERTUS es creua amb la CLÀUDIA que entra) 
 
CLÀUDIA: (Queda “enamorada” a l’instant, quan veu al CENTURIÓ) Home! Si tenim aquí al 
 més valent i més fort home de Tarraco Augusta. (S’ha apropa, molt coqueta, al CENTURIÓ)
 Hola... Centurió! 
CENTURIÓ: (Mig tallat) Ho... ho... hola Bella Clàudia. 
CLÀUDIA: Només una pregunteta. 
CENTURIÓ: Vos direu. 
CLÀUDIA: Ets casat? 
CENTURIÓ: Per desgracia sí, bella Clàudia. (Surt d’escena, fregant-se el front, alleugerat) 
CLÀUDIA: (Plena de ràbia torna al costat de la seva mare que està asseguda. Capritxosa) Vull 
 un nuvi!,  vull un nuvi!  i... vull un nuvi! 
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Escena 5 
 
 
 

(LIBERTUS entra, per l’esquerra, amb companyia de TASSO, el mercader) 
 
LIBERTUS: (Cridant, anunciant) Amo Cornelius, el mercader Tasso. 
CORNELIUS: Benvingut a casa meva Tasso. 
 
(En aquest moment CLÀUDIA, es vol apropar a TASSO i CORNELIUS li treu la idea. CLÀUDIA 
seu enfadada. LIBERTUS, surt d’escena per l’esquerra) 
 
CORNELIUS: Com es troben... (Remarcant)  les teves, tres esposes? 
TASSO: Totes molt bé, no paren de portar fills aquest món. 
AUREA: Els fills són la felicitat dels pares. 
CORNELIUS: (No massa convençut) Sí, Aurea.  
TASSO: (A CORNELIUS) Cornelius sempre he estat al teu servei, demana el que vulguis. Com 
 a mostra de la meva bona voluntat, t’he portat aquests presents. (LIBERTUS entra 
 carregat amb  teles) Us porto les millor sedes de l’Orient. Aprecieu-les, belles dames. 
 
(Ràpidament, les dones s’apropen per veure les sedes i teles que porta en LIBERTUS a les mans) 
 
CALPURNIA: Oh Tasso són precioses! 
TASSO: Venint de tu, gran Calpurnia...  és un compliment. 
PARMENIA: Tasso, quan has tornat de Roma? 
TASSO: Farà uns dies bella Parmenia. 
CALPURNIA: Però explica’ns coses de Roma. Oh! Roma! 
LIVIA: Oh! Roma! 
PARMENIA: Oh Roma! 
ANTÒNIA: Oh! Roma! 
TOTES QUATRE: Oh! Roma! 
ANTÒNIA: És cert que el que Cèsar s’ha fet construir un nou palau? 
LIVIA: Què es porta encara tenir els cabells rossos? 
CLÀUDIA: Hi ha molt romans solters? 
 
(Totes les dones no deixen parlar a TASSO que vol explicar coses, però ell no pot ni parlar. El 
CENTURIÓ, ha entrat  per la dreta) 
 
CORNELIUS: (Al CENTURIÓ. Per les dones) Si us plau... fes-les callar.  
CENTURIÓ: (Cridant molt fort) Silenci! 
 
(Totes les dones callen en sec i tornen al seu lloc, per a seure mig espantades i ofeses) 
 
CORNELIUS: (Al CENTURIÓ) Gràcies Centurió. Portes alguna noticia? 
CENTURIÓ: Cornelius, ja ha aparegut l’escultura d’en Ròmul i Rem. 
SENADORS: On estava?  
CENTURIÓ: Només s’estava restaurant amb un taller i en pocs dies serà col·locada al seu lloc de 
 sempre. 
SENADOR 3: Saps alguna cosa de la imatge del Cèsar? 
CENTURIÓ: No senador, aquesta desaparició sembla molt misteriosa. 
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CORNELIUS: (A CENTURIÓ) Pots retirar-te. 
CENTURIÓ: Us tindré informat de qualsevol novetat. (Surt de l’escena, per la dreta) 
CORNELIUS: (A TASSO) Tasso, saps alguna cosa d’aquesta desaparició? 
TASSO: Et refereixes a la imatge del nou aqüeducte? 
SENADOR 5: Sí, la que en teoria havia d’estar als  seus peus. 
SENADOR 6:  Per la seva inauguració de demà.  
TASSO: No em diguis que el Cèsar es a punt d’arribar a la nostra ciutat i la seva imatge a 
 desaparegut! 
TOTS: Sí. 
TASSO: (Rient) Perdona que em rigui gran Cornelius, però no vull pensar que us passarà si en 
 Cèsar, després d’haver-te nomenat el seu procurador,  no hi veu la seva imatge exposada als 
 peus del gran aqüeducte. 
CALPURNIA: Jo si se el que li passarà al cap del meu gendre. (Gest de tallar el coll) 
PARMENIA: (Parlant en veu baixa)  I podrem així... tornar a Roma. 
 
(La CALPURNIA i les seves amigues riuen excitades amb la idea d'anar-se de la ciutat i tornar a 
Roma) 
 
CORNELIUS: (A CALPURNIA i les seves amigues) Calleu lloros (CALPURNIA, seu ofesa. A 
 TASSO) Tasso de veritat no saps res d’aquesta imatge? 
TASSO: No Cornelius, però tinc unes estàtues de venus que t’encantaran i també tinc seda portada 
 de Persia, que li agradarà a la teva dona. 
DONES: (Aixecant-se) Sí, sí... 
CORNELIUS: (Emprenyat) No vull sedes! Vull la imatge! 
 
(Les DONES, tornen a asseure's, molt ofeses i LIBERTUS aprofita per a sortir per l'esquerra, deixar 
les teles fora d'escena i tornar a entrar)   
 
CALPURNIA: Que n’ets de pesat! 
ANTÒNIA: I torna-li amb la imatge! 
LIVIA: Es fa repetitiu!  
CALPURNIA: (A CORNELIUS) Si no haguessis perdut la imatge això no ens passaria, ja deia jo 
 que... d’on no n’hi ha... no en raja.  
PARMENIA: També que estarien a Roma. Oh! Roma! 
LIVIA: Oh! Roma! 
PARMENIA: Oh Roma! 
ANTÒNIA: Oh! Roma! 
TOTES QUATRE: Oh! Roma! 
TASSO: (A CORNELIUS) Cornelius, vols us consell? 
CORNELIUS: I tant! Tasso, amic. 
TASSO: (A CORNELIUS) Potser hauries de parlar amb un científic, ells tenen solució per a tot. 
AUREA: (Contenta) Tens raó Tasso. (A LIBERTUS) Libertus, ves a buscar a Caius Golfus. 
LIBERTUS: De seguida el porto. (Surt de l’escena, per la dreta) 
CORNELIUS: Tasso, pots marxar en pau. 
TASSO: Sí, Cornelius i com diuen: “Que la suerte te acompañe.”. 
 
(TASSO surt d’escena, per l’esquerra) 
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Escena 6 
 

 
 
(Entren, per la dreta, el científic CAIUS GOLFUS i en LIBERTUS) 
 
LIBERTUS: (Entrant i anunciant) Amo Cornelius, us he portat a Caius Golfus, és un científic 
 molt  famós i un gran inventor. 
CAIUS GOLFUS: Ave Cornelius, tinc la solució definitiva per estalviar energia i no passar fred. 
 
(LIBERTUS, porta a les mans una mena de “placa solar” i la mostra a CORNELIUS) 
 
TOTS: (Meravellats) Què es això? 
CAIUS GOLFUS: Es diu placa solaris i amb una mica de sol fa meravelles! 
AUREA: (Contenta) Pot ser ho podríem posar en lloc de tantes estàtues... al menys estaríem 
 calents. 
CAIUS GOLFUS:  Ben pensat bella Aurea!  
CORNELIUS: (Falsament amable) Libertus, apropa’n aquesta... placa. (LIBERTUS, li dóna) 
 Saps el que faré amb aquesta cosa?  
 
(CORNELIUS, ple de fúria, li tira al cap de CAIUS GOLFUS el seu invent) 
 
CAIUS GOLFUS: Ai, Ai! Gran Cornelius, jo pensava que era una bona idea. 
CORNELIUS: Torna quan tinguis la imatge del Cèsar. 
CAIUS GOLFUS: Tranquil de seguida m’hi poso. (Surt corrents de l’escena, per la dreta) 
CALPURNIA: Quin caràcter! Amb les corrents d’aire que té aquesta casa. 
LIVIA: Sí, ja et vindria bé una placa solaris d’aquesta. 
ANTÒNIA: A Roma, no em passaríem tant de fred,  n’estic segura. 
CALPURNIA: (A la seva filla) Si t’haguessis casat amb el Senador, ara estaríem a Roma. Oh 
 Roma! 
LIVIA: Oh! Roma! 
PARMENIA: Oh Roma! 
ANTÒNIA: Oh! Roma! 
TOTES QUATRE: Oh! Roma! 
AUREA:  (Farta) Mare ja està bé! 
 
(CALPURNIA i les seves amigues callen ofeses) 
 
CORNELIUS: (Desesperat passeja per l’escena) Estic desesperat, si no trobem una solució 
 estem perduts. 
CALPURNIA: (Irònica) Parla per tu. 
LIVIA, PARMENIA i ANTÒNIA: Nosaltres, no hem perdut... res. (Riuen totes tres) 
SENADORS  4 i 2: (A CORNELIUS) Què podem fer, Corlenius?  
SENADORS 5 i  6: Què els déus ens emparin! 
SENADOR 1: Sí, potser hauríem de deixar-ho tot, en mans dels déus. 
AUREA: (Contenta, ha tingut una gran idea) Ja ho tinc! Hem de cridar a una sacerdotessa, perquè 
 implori el favor dels déus. 
SENADOR 3: A quin déu ens hauríem d’adreçar? 
CLÀUDIA: (S’aixeca d’un bot i sense dubtar) A Juno! 
AUREA: Però... si Juno és el déu del matrimoni. 
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CLÀUDIA: Per això, la situació començar a ser desesperada, falta tan poc per la cerimònia i 
 encara... (Capritxosa, té una rebequeria)  no tinc nuvi... no tinc nuvi... i  no tinc nuvi! 
AUREA: Calla Clàudia, hem d’adreçar-nos a Vesta, la deessa de la llar, li tinc molt fe i a més 
 conec  la sacerdotesses vestals que podran intercedir per nosaltres. (A LIBERTUS) Libertus, 
 ves al  temple i avisa a la sacerdotessa Selenia. 
LIBERTUS: A les vostres ordres ama. Vaig corrents! (Surt, per l’esquerra)  
SENADOR 5: (A la resta de SENADORS) Què us sembla si anem a veure que es cou al carrer? 
SENADOR 6: Bona idea. 
SENADORS 1, 2, 3 i 4 : Fins ara Cornelius... i companyia. (Surten els SENADORS, per la dreta)  
CORNELIUS: (Implorant al cel) Oh! déus us imploro. Doneu-me una solució. 
 
 
 

 
Escena 7 

 
 

 
(Entren per la dreta: POMPONIO, el seu DEIXEBLE  i CAIUS GOLFUS) 
 
POMPONIO: Ave Cornelius! Caius ha trobat la solució. (A CAIUS GOLFUS) Explica-li Caius, 
 explica-li. 
CAIUS GOLFUS: Ave Cornelius, he buscat dintre de la meva immensa ment i amb tot el meu 
 saber,  he creat... aquest objecte. (Pica de mans i entra l’DEIXEBLE de POMPONIO, 
 carregat amb  una mena perola) 
DEIXEBLE: Aquí la tens noble Caius. 
CAIUS GOLFUS:  (A l’DEIXEBLE) Amb compte. (A la resta) Aquest aparell noble Cornelius, et 
 permetrà veure tot el que vulguis, és un captador d’imatges i amb això no només tindràs la 
 imatge del Cèsar. 
POMPONIO: Tindràs gran Cornelius, totes les que vulguis. 
CAIUS GOLFUS: És diu... (Cridant  i rient, com un “científic boig”)   Antenae parabolae! 
 
(Tothom, menys CORNELIUS, aplaudeixen) 
 
POMPONIO: Quin invent, quina meravella! 
 
(El DEIXEBLE de POMPONIO s’avança amb l’antena, tremolant, mentre l’empenyen POMPONIO 
i CAIUS GOLFUS, perquè se l’acosti a CORNELIUS i la miri de a prop) 
 
PARMENIA: (Fent la burla) Vols dir gran Caius, què això no és una paella? 
ANTÒNIA: Sí, ens anirà bé per coure les sardinorum. 
LIVIA: (Col·locant-se’l al cap) Ui! Sembla un barret. Podria ser l’última moda? (Fem proves amb 
 l’antena parabòlica) 
 
(CALPURNIA  i les seves amigues riuen, perquè estan gaudint del mal moment que està passant en 
CORNELIUS)  
 
CORNELIUS: (Enfurismat) Pareu! Quines bestieses! (A en CAIUS GOLFUS i en POMPONIO) 
 Com he de substituir la imatge del Cèsar, per... això? Rodaran Caps! (Tots s’agafen el coll i 
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 després CORNELIUS, agafa  “l’antena” i empeny, amb ella, a: CAIUS GOLFUS, al seu 
 DEIXEBLE y  a POMPONIO i els fa caure al terra) Tothom fora!! 
POMPONIO: Sí, gran Cornelius. 
CAIUS GOLFUS: El que tu manis. 
 
(Surten POMPONIO, el seu DEIXEBLE i en CAIUS GOLFUS, corrents de l’escena, per la dreta) 
 
 
 

 
Escena 8 

 
 

 
(Entra, per l’esquerra,  LIBERTUS en companyia de: SELENIA, SEXTILIA I ATIA) 
 
LIBERTUS: (Anunciant) Ave Cornelius, la Sacerdotessa Selenia i dues vestals més, han arribat. 
SEXTILIA I ATIA: (Entrant) Ave Cornelius, que els déus et siguin propicis. 
SELENIA: Cornelius, en què et puc servir? 
CORNELIUS: (Suplicant-li) Oh, gran Selenia siguis benvinguda a casa meva. Si us plau, m’heu 
 d’ajudar. 
SELENIA, SEXTILIA I ATIA: Amb l’ajut de Vesta, tot es farà. 
AUREA: Selenia ens has d’ajudar, ha desaparegut la imatge del Cèsar i demà és la inauguració. 
 Els déus no ens poden abandonar en aquest moment. 
SEXTILIA: Heu de fer un sacrifici o... 
ATIA: fer una ofrena  al temple de Vesta perquè la seva flama no s’apagui.  
 
(CORNELIUS obre un sac de diners i li dóna a SELENIA, una moneda)   
 
SELENIA: Veig que el problema no és tan gran. (CORNELIUS, li dóna més diners)  
SEXTILIA: És un problema, ni gran... 
ATIA: ni petit. (CORNELIUS li torna a donar diners i SELENIA) 
SELENIA: (Cansada d’esperar li prenc la bossa de les mans a  en CORNELIUS) Ara, veig gran 
 Cornelius, que és... un gran problema. 
SEXTILIA:  Gràcies a la teva generositat. 
ATIA:  Farem una gran cerimònia per a pregar l’ajuda de Venus. 
SELENIA: Si us plau, deixeu-nos espai per començar el nostre ritual. 
 
(SELENIA, ATIA I SEXTILIA, comencen un ball per satisfer als Déus. Un cop acabat la cerimònia, 
ATIA i SEXTILIA, encara són agenollades a terra. SELENIA s’aixeca, per parlar amb CORNELIUS) 
 
SELENIA: Ara  només falta esperar la resposta dels déus.  
ATIA I SEXTILIA: (Aixecant-se i pregant a Venus) Oh Venus, escolta les nostres súpliques.  
SELENIA: Ara, hem de tornar al temple de Vesta. 
ATIA: Només ens cal esperar... 
SEXTILIA: ... a que els Déus beneeixin aquesta casa. 
 
(Les tres vestals, fan una reverencia i surten de l’escena, per l’esquerra) 
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CLÀUDIA: Espera Selenia,  que tinc un encàrrec per a tu. Podries demanar al déus un nu... (Surt 
 darrera la SELENIA i la resta de vestals)  
 
 
 

 
Escena 9 

 
 
 

(Entren, per la dreta,  els SENADORS, molt espantats) 
 
SENADOR 1: Cornelius! 
SENADOR 4: ...El Cèsar! 
SENADOR 2: Cornleius! 
SENADOR 5: Ve cap aquí! 
SENADOR 3: Tothom a preparar-se! 
 
(Tothom es col·loca assegut, intentant semblar que tot està “tranquil”. Per la dreta, entra 
l'emperador Cèsar August)  
 
AUGUST:  (A CORNELIUS) Salut, Cornelius. 
CORNELIUS: (Falsament amable) Oh gran Cèsar, a que es deu aquesta visita? 
SENADOR 6: (Falsament amable) No t’esperàvem fins demà. 
SENADOR 2:  (Falsament amable) Per la inauguració... 
SENADOR 3: (Falsament amable)... del aqüeducte. 
AUGUST: Sí, però estava tant impacient que el volgut avançar el viatge. Es veritat que des de aquí 
 puc veure l’aquaeductum? 
CORNELIUS: Sí, gran August, vine (Van tots dos al prosceni) Veus... es veu perfectament. 
AUGUST: Sí, es meravellós! (Buscant) I on has col·locat la meva imatge... no la veig.  
CORNELIUS: Gran Cèsar des de aquí no es pot veure bé, però està... està. 
AUGUST: Espero que mirant aquest bust, tothom en reconegui a la primera. M’hi assemblo molt? 
SENADORS: (Exagerant) Sí... molt! 
AUGUST: Bé, Cornelius, es fa tard. Demà serà el gran dia. Primer he d’anar a  visitar al procònsol 
 i després em retiraré a descansar. A primera hora del matí, passaré a recollir-vos per fer la 
inauguració  oficial. 
CORNELIUS: Estic a les seves ordres, oh gran Cèsar! 
AUGUST: Que els Déus beneeixin aquesta família. (Surt de l’escena, per la dreta) 
  
AUREA: (A Tothom) Ja heu sentit a en Cèsar August, demà ha de sortir tot perfectament.  Així 
 que a descansar i a primera hora, tothom preparat. 
CORNELIUS: (Al seu gendre, amb malícia) Sobre tot el teu coll. 
 
(Surten tots de l’escena. Fosc) 
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Escena 10 
 
 

 
(Representa el dia següent. Tots entren i caminen nerviosos per l’escena. Per la dreta, entren:  en 
POMPONIO, el seu DEIXEBLE i  en CAIUS GOLFUS) 
 
POMPONIO: Cornelius, tenim la solució!  
CAIUS GOLFUS: Et portem a una pitonissa que ens ajudarà a trobar la imatge, amb els seus 
 poders. 
CALPURNIA: (Fent broma) Ui quina por! 
LIVIA: (A POMPONIO) És Fortuna Maris? 
POMPONIO: Sí, la mateixa. 
SENADOR 1: És la pitonissa més famosa de tota Tarraco. 
POMPONIO: La faig passar? 
CORNELIUS: (No massa convençut) Està bé, que passi. 
 
(El DEIXEBLE de POMPONIO, surt per la dreta  a buscar a la pitonissa)  
 
AUREA: (Implorant als Déus) Oh Júpiter! A tu et supliquem. D’aquí in moment vindrà en Cèsar  
 August i la seva imatge encara no ha aparegut! 
DEIXEBLE: (Entrant i anunciant) La famosa pitonissa Fortuna Maris. 
 
(Per la dreta entra la pitonissa FORTUNA MARIS. És una dona molt misteriosa i els seus moviments 
seran grans i exagerats, per crear expectació entre el seu públic) 
 
FORTUNA MARIS: (Aixecat el braços i cridant) Que no es mogui ningú! Quiets! Tinc el 
 pressentiment que aquí està passant, una de grossa! 
CALPURNIA: (Fent broma a les seves amigues) I més grossa que passarà, si no apareix la 
 imatge. (Fa el gest de tallar el coll i mira a CORNELIUS. Les seves amigues riuen) 
FORTUNA MARIS: (Al mig de l’escena, amb els ulls tancats) Veig... una desaparició!  
TOTS:  (Al·lucinats) Oh! 
FORTUNA MARIS: Aquesta és la meva! (Torna a alçar la veu, encara amb més energia) No 
 toqueu res, per no amagar les pistes. (Tots es queden petrificats) A veure que puc trobar... per 
 aquí... (Passejant per l’escena) i... per aquí. 
CLÀUDIA: (Apropant-se a la FORTUNA MARIS) De veritat, que ho trobes tot? 
FORTUNA MARIS: No tinc rival. 
CLÀUDIA: Per què no em trobes un nuvi? 
FORTUNA MARIS: De seguida m’hi poso. Però primer he de trobar una cosa que és... 
 (Exagerant, com posseïda) molt pesada! 
TOTS: Oh! 
FORTUNA MARIS: Sí, és la imatge d’una persona! 
TOTS: Oh! 
FORTUNA MARIS: Una persona...  important. 
TOTS: (Encara més fort)  Oh! 
FORTUNA MARIS: Ja ho tinc! Heu perdut la imatge d’en Cèsar August, que hauria d’anar 
 col·locada, als peus de l’aqüeducte. 
TOTS: (Aplaudint) Bravo! 
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FORTUNA MARIS: (Molt creguda) Gràcies, gràcies...(Alçant la veu, de nou, perquè ha tingut 
 una altra visió) Silenci! (Tothom calla de cop) Oh Júpiter! Il·lumina amb la teva saviesa i fes 
 que trobi la imatge.  
 
(FORTUNA MARIS, comença a donar voltes, per tota l’escena) 
 
CALPURNIA: (A les seves amigues. Burlant-se de la situació) A mi em sembla que l’única cosa 
 que trobarà serà... pols. 
 
(CALPURNIA i les seves amigues, riuen sense ser vistes per CORNELIUS) 
 
CLÀUDIA: (Capritxosa, com sempre) Millor seria que em trobés, un nuvi. 
 
TOTS: (Menys FORTUNA MARIS que esta en trànsit) Calla pesada! 
 
FORTUNA MARIS: (Cridant posseïda) La sento molt a prop! (A CALPURNIA i les seves 
 amigues) Fora d’aquestes cadires... immediatament! (Les dones espantades li fan cas) Enrere 
 tothom! ((Tots, amb una mica de por, es col·loquen davant del teló del fons de l'escena). Ja 
 està! (Va cap la cadira on seia la CALPURNIA i troba sota la imatge d’en Cèsar. 
 Assenyalant-la) Aquí la tenim! 
 
(Tots aplaudeixen, menys CALPURNIA i les seves amigues. CORNELIUS va a recuperar la imatge) 
 
CALPURNIA: (A les seves amigues. Molt trista) Adéu Roma! 
LIVIA, PARMEIA i ANTÒNIA: (Quasi plorant) Adéu Roma! 
CORNELIUS: Qui ha posat la imatge aquí? (Agafa pel braç a CALPURNIA i l’emporta al 
 prosceni) Ha ser algú que em vol mal i jo sé que has estat... tu! (“Escanyant” a la 
 CALPURNIA) 
CALPURNIA: Socors!  
AUREA: (Separant a la seva mare del seu marit) Cornelius, aturat que s’està posant blava! 
SENADOR 1: Cornelius, que és una dona gran! 
SENADOR 2: Cornelius,que és la teva sogra. 
AUREA: I la meva mare. 
 
(CORNELIUS deixa “d’escanyar” a la CALPURNIA, aquesta va a reunir-se amb les seves amigues) 
 
FORTUNA MARIS: (Apropant-se a CORNELIUS) Cornelius, has tingut sort, els déus t’han 
 somrigut, no els faci enfadar. 
CORNELIUS: (Reflexionant) Tens raó, no puc tenir als déus, en contra. 
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Escena 11 
 
 
 

(Entren, per la dreta: el CENTURIÓ, TASSO, SELENIA, SEXTILIA I ATIA. Tots venen, molt 
espantats)   
  
CENTURIÓ: Cornelius! 
SELENIA: En Cesar! 
SEXTILIA I ATIA:  Va directe a l’aquaeductum! 
TOTS: (Espantats)  Què? 
 
(TOTS es col·loquen al prosceni i faran creure, al públic, que estan veient el que està passant, a 
l’aqüeducte) 
 
CORNELIUS: (Desesperat) Estic perdut! 
SELENIA: Ara va cap al lloc, on hauria d’estar la seva imatge! 
CALPURNIA: (A les seves amigues) Potser encara tenim sort i li tallin el cap. 
ATIA: Mireu, ara està parlant amb un centurió. 
CENTURIÓ: El conec... és en Brutus. 
TASSO: (Cridant, espantant) Ara miren tots cap aquí. 
 
(Tothom s’ajup, per no ser vist pel Cèsar) 
 
SEXTILIA: (Espiant) Ara sembla que Cèsar... (Espantada) ve cap aquí! 
CENTURIÓ: Això no té bona pinta. 
POMPONIO: (Posant la seva mà, a l’espatlla d’en CORNELIUS) Cornelius, preparat per morir! 
AUREA: (Quasi, plorant) Ai, pobre marit meu! 
CORNELIUS: (Implorant) No vull morir sóc molt jove encara! 
CALPURNIA: (A CORNELIUS) Calla borinot! No siguis ploramiques... tinc una idea! 
TOTS: (Bocabadats)  Quina? 
CALPURNIA: Poseu la imatge a sobre d’aquella columna. (Assenyalant una columna de l'escena, 
 situada davant del teló de fons, a l'esquerra. LIBERTUS i l’DEIXEBLE de POMPONIO,  
 col·loquen el bust a sobre)  Ara Cornelius, ves a rebre a en Cèsar August. 
CORNELIUS: (No dóna crèdit) És que jo... 
AUREA: Cornelius, fes cas a la meva mare... encara que sigui un cop a la teva vida. 
 
(En CORNLEIUS, va cap la dreta, per rebre al CESAR AUGUST. La LIVIA, PARMENIA i ANTÒNIA 
tapen amb un drap la imatge i tornen al seu lloc, per dissimular) 
 
SENADOR 6: (Que estava espiant) Ja ve! 
 
(TOTS es preparen per rebre al Cèsar August, que entra tot estarrufat) 
 
CORNELIUS: (Fent reverencies) Oh! Gran August, sigueu benvingut, un altre cop, a casa meva.  
AUGUST: (A en CORNELIUS) Teniu una família encantadora. Però us volia parlar de 
 l’aquaeductum. És impressionant una obra sublimem, meravellosa, que portarà aigua dolça a 
 la ciutat de Tarraco, però... 
TOTS: (Espantats) Però... 
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AUGUST: Però... He trobat a faltar, la meva imatge. Saps que m’agrada que tothom em recordi a 
 cada construcció, monument, temple o palau d’aquesta ciutat. Ara tinc dubtes d’haver-te 
 nomenat, el meu procurador. 
CALPURNIA: Oh! gran August, com és una imatge molt important... el meu gendre va decidir 
 deixar-la aquí, ben vigilada, fins a la inauguració. 
AUREA: Sí August, com vam quedar que primer passaries per aquí per anar tots junts, doncs... 
AUGUST: Tens raó bella Aurea, però vaig sentir rumors, que la meva imatge havia desaparegut 
 i volia comprar-ho amb els meus propis ulls. 
SELENIA: Doncs ja has vist que Cornelius, la tenia molt bé guardada. 
AUGUST: (Posant la seva mà en una espatlla de CORNELIUS en senyal de felicitació) Sí, 
 perdona Cornelius per dubtar de tu. Ben mirat has tingut una gran idea. 
POMPONIO: En Cornelius, té moltes... i grans idees. 
CAIUS GOLFUS: Ja he vist com han quedat les obres de l’aquaeductum. 
CALPURNIA: No creieu que un home així faria un bon paper a Roma? Oh Roma! 
LIVIA: Oh! Roma! 
PARMENIA: Oh Roma! 
ANTÒNIA: Oh! Roma! 
TOTES QUATRE: Oh! Roma! 
AUGUST: Veig Cornelius, que ets un home molt competent i a Roma falta gent amb aquesta 
 empenta. 
CORNELIUS: (Que no dóna crèdit) De veritat, gran August? 
AUGUST: A la capital de l’imperi, hi ha encara molts edificis i temples per construir. Què et 
 sembla? 
CORNELIUS: És un honor, crec que m’ho rumiaré. 
CALPURNIA: No t’has de rumiar res, si no dius que si, serè jo qui et talli el coll! (Contenta) Oh! 
 Roma! 
LIVIA: Oh! Roma! 
PARMENIA: Oh Roma! 
ANTÒNIA: Oh! Roma! 
TOTES QUATRE: Oh! Roma! 
 
AUREA: Què et sembla August, si abans de anar a l’aquaeductum i per donar temps als esclaus 
 que col·loquin la teva imatge als seus peus; donem una volta per la ciutat de Tarraco? 
AUGUST: Em sembla una gran idea. 
CLÀUDIA: (Apropant-se a AUGUST) Gran August, et puc preguntar una cosa. 
(Tothom s’espanta per la pregunta que li farà la CLÀUDIA) 
AUGUST: I tant, bella Clàudia. 
CLÀUDIA: Què estàs casat? 
AUGUST: No. 
TOTS:  (Bocabadats) No? 
 
(En aquest moment, sonarà la marxa nupcial. CLAUDIA riu contenta, recolzant-se en una espatlla 
d’en Cèsar August i mira al públic, en senyal que, per fi ha trobat un nuvi  amb un càrrec important 
i sobretot… del gust del seu pare)  
 
 
 

TELÓ 
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