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DEDICATÒRIA 

Al reverend George Austen 

Senyor, us sol·licito humilment el patrocini de la comèdia següent, la qual, per bé 
que inacabada, és, em complau dir-ho, un misteri tan complet com qualsevol dels 
de la seva mena. 

Considereu-me, Senyor, la vostra servent més humil, 

L’autora 

El misteri: una comèdia 

Dramatis personae 

Homes     Dones 
Coronel Elliot    Fanny Elliot 
Sir Edward Spangle   Senyora Humbug 
Vell Humbug    Dafne 
Jove Humbug       
i  
Corydon 

 

ACTE I 

ESCENA I – Un jardí 

Entra CORYDON 

CORYDON: Silenci: s’acosten. [Surt] 

Entren VELL HUMBUG i el seu FILL, que parlen 

VELL HUMBUG: És per això que voldria que seguissis el meu consell. Estàs 
convençut que et convé? 



JOVE HUMBUG: Ho estic, senyor, i indubtablement actuaré de la manera com m’heu 
assenyalat. 

VELL HUMBUG: Aleshores tornem cap a casa. [Surten] 

 

ESCENA II – Un saló a casa dels Humbug 

MRS HUMBUG i FANNY xerren 

MRS HUMBUG: M’entens, estimada? 

FANNY: Perfectament, senyora: si us plau, continueu la vostra narració. 

MRS HUMBUG: Ai! Ja he acabat; no tinc res més a dir sobre el tema. 

FANNY: Ah! Aquí tenim Dafne. 

Entra DAFNE 

DAFNE: Estimada Mrs Humbug, com esteu? Oh! Fanny, s’ha acabat tot. 

FANNY: De debò? 

MRS HUMBUG: Em sap molt de greu. 

FANNY: Aleshores no ha servit de res que jo... 

DAFNE: De res. 

MRS HUMBUG: I què passarà amb... 

DAFNE: Ah, tot arreglat. (Parla a cau d’orella de MRS HUMBUG) 

FANNY: I què s’ha decidit? 

DAFNE: Ja us ho diré. (Parla a cau d’orella de Fanny) 

MRS HUMBUG: I ell...? 

DAFNE: Us explicaré tot el que sé. (Parla a cau d’orella de MRS HUMBUG i de 
FANNY) 

FANNY: Bé, ara ja m’he assabentat de tot, me’n vaig. 



MRS HUMBUG i FANNY: Jo també. [Surten] 

 

ESCENA III – S’aixeca el teló i es veu SIR EDWARD SPANGLE reclinat,  

en una actitud elegant, dormint. 

Entra CORONEL ELLIOT 

CORONEL ELLIOT: Veig que la meva filla no hi és, aquí. Allà jau Sir Edward. Li 
explico el secret? No, que segur que l’esbombarà. Però està adormit i no em sentirà; 
m’hi aventuraré. (S’acosta a SIR EDWARD, li parla a cau d’orella i surt.) 

 

FI DEL PRIMER ACTE 

FINIS. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


