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SINOPSI  
Desig de cobdícia parla d’una família de poble allunyada de les riqueses que és 

sotmesa a viure infeliç, envoltada de misèria, però un dia una de les seves filles, 

Martina, s'enamora d'en Narcís, un home amb grans terrenys i de prestigi. No obstant 

això, tot es torna fosc quan els pares de la Martina descobreixen aquesta fortuna, la 

qual cosa portarà la guerra a casa dels enamorats, fent una ruptura en aquella antiga 

modesta família on deixen de banda la bondat per exercir la maldat i sadollar el seu 

gran desig.  
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Personatges  

Marta  

Pere  

Martina  

Jaume  

Narcís  
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ACTE PRIMER  

El sol s’aixeca i es deixa veure reflectit en les antigues masies de vi acompanyat del 

paisatge impressionant de les muntanyes del nord que arriba amb vent calent 

produint una fatiga entre els homes del poble que es troben en la claror caminant cap 

al camp per treballar en els seus cultius.  

 

El sol comença a tocar massa mentre les dones a la plaça ja es veuen vestides 

d’etiqueta per anar a la missa de cada diumenge al matí com de costum. S’escolten 

fluixes les primeres campanes de l’església i els passos dels fidels cristians.  

 

Pere  

Farem tard a missa, dona. (Contemplant a la seva dona 

desesperadament). Afanya't! 

Marta  

T’ho dit moltes vegades, Pere.  

Has de deixar de ser tan impacient amb el temps, a més hem d'esperar a la 

Martina, que fa estona no ha tornat a casa...Es mana ella mateixa, la nena. Què 

dimonis fa tant de temps al carrer?  

(Jaume surt de la seva habitació).  

Jaume  

Pare, jo aniré cap a les vinyes, avui tinc molta feina.  

Marta  

D’acord, fillet, a veure quin dia em portes una bona noia.  

Un home com tu deu tenir moltes noies al darrere.(El mira amb admiració)  

Jaume  

Això no m'interessa gens ni mica, mare.  

Ara mateix vull millorar la nostra situació econòmica, a més he trobat plaer treballant 

en el camp. Ens veurem al migdia, fins després, pares.  

(Jaume obre la porta de la modesta casa i se'n va corrent. Al cap d'una estona, 

apareix la Martina avergonyida per la porta i la mare la rep amb una forta abraçada).  

Marta  

On estaves, tant de temps? Em tenies molt preocupada, filla meva, no sé què 

et passa pel cap, però últimament no pares a casa.  

És que t'hem fet alguna cosa dolenta?  
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Martina  

No, no et preocupis mare, estic bé... (Es queda pensativa) Només vull gaudir de 

la meva joventut sortint al carrer i passejant pels verds camps. No m'heu fet mal, 

al contrari, estic molt agraïda de tenir-vos. (Mirant cap al seu pare).  

Marta  

Ai quins fills i quin dolor.  

No saps com et trobava a faltar, apa, fes-me una abraçada.  

(Martina s’apropa a la seva mare i li fa una càlida abraçada mentre en Pere es 

queda esperant impacient).  

Pere  

Deixeu-vos d'abraçar. Martina, si us plau, pentinat ràpid i anem a missa, que farem 

tard. Ja després en parlarem, d'aquest assumpte, més detingudament, si vols. 

Martina  

D’acord, pare.  

(Els tres surten per la porta per anar a l'església, mentre es tornen a sentir els 

tocs de les últimes campanes, indicant el començament de la missa.)  

ACTE SEGON  

 

El migdia s'ha posat, els fidels tornen cap a les seves cases, el dia s'ha ennegrit, els 

núvols han amagat l’assolellat dia d'estiu. La família ha tornat a la seva llar després 

d'haver rebut l'oració de Déu. Jaume encara no ha arribat del camp.  En Pere, la 

Marta i la Martina es troben al menjador.  

Pere  

Ara em diràs, Martina, què feies tant de temps tu sola al carrer.  

Una noia com tu no pot estar al carrer a les fosques, ho 

comprens. Les teves justificacions anteriors no me les crec.  

Marta  

Què t’ha arribat l’amor, filleta?  

(De sobte entra en Jaume al menjador, malhumorat. El pare i la mare el reben 

menys la seva germana Martina, que es queda a la cuina sense saber ben bé què 

fer.)  
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Marta  
Jaume, per què arribes tan enfadat? Què ha passat?  

Jaume  

Mare, he arribat tard i d'aquesta manera perquè avui al camp els meus companys 

m'han explicat que el propietari que porta les vinyes més famoses d'aquest poble 

està festejant amb la Martina.  

Diuen que van veure-la passejant amb en Narcís junts agafats de la mà. Quan 

m'ho van dir em vaig empipar molt i just en tornar a casa el vaig trobar i el vaig 

amenaçar: és un cregut per la fama, aquest home! 

(Martina surt de la cuina, cap al menjador per fer front al seu germà).  

Martina  

Això és mentida, mare. Narcís no és el meu estimat.  

Marta  

Calla, mentidera. Ara tot el poble sap que estàs sortint amb l’home del vi. I com 

t'ho has fet?, una dona com tu, senzilla amb un home dret i amb la butxaca plena 

de diners.  

Què no veus que no et vol per...res?  

Martina  

Mare, l'amor va més enllà dels diners, ell em va dir que estava fart de les dones que 

s'aprofitaven de les seves riqueses, és un home de bé que li agrada seguir els seus 

somnis i per això ha estat el millor etnòleg, perquè sempre ha fet al que ha volgut i 

això és digne d'admirar. El seu carisma i l’amor pel camp han captat la meva atenció 

i a ell li agrada la meva senzillesa i bondat: ens complementem  

(En Pere de sobte somriu a la seva dona).  

Pere  

Filla, quina felicitat, el teu amor. En Narcís em sembla l'home ideal per a tu. Què 

podríem anar a la seva masia de visita, per fer oficial aquest fantàstic amor?  

Martina  

Hi esteu d’acord pares?  

Pere  

És clar.  

(La Marta s'empipa amb en Pere, i se’n van a la cuina a parlar).  
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Marta  

Però tu que dius ara? Pere, no m’agrada gens ni mica aquest “amor”. 

  

Pere  

Dona, no penses gaire...Gràcies a la nostra filla podrem assaborir el poder de ser 

rics per primer cop. Quantes vegades hem somiat un futur on deixem enrere la 

pobresa?  

Marta  

Moltes vegades, però com t’ho faràs? Narcís deu ser un home molt intel·ligent.  

Pere  

Tinc un pla magnífic, escolta. Primerament, hem de convèncer el nostre fill, per 
acceptar aquest amor. Després haurem de parlar amb la Martina perquè ens porti a 

casa d'en Narcís. Una vegada allà, parlarem amb ell i quan els dos estiguin junts 
aprofitarem per anar al dormitori, on deu guardar-hi or... o d’altres riqueses! Si en 
aquest moment ens descobreix, tinc una solució. Agafaré de la meva butxaca una 

pistola de metxa i l’eliminaré del nostre camí per tal d'aconseguir el botí. (Rient amb 
malícia) 

Serà nostre, sigui com sigui. 

Marta  

Penses bé, però si el mates tindrem greus problemes, ja que no és un home 

qualsevol. Hem de pensar molt en detall cada pas.  

Pere  

Això deixa-m’ho a mi, jo soc astut.  

Ara hem de mostrar-nos falsament feliços i convèncer la Martina de visitar en 

Narcís el més aviat possible.  

(Surten de la cuina i marxen cap a la cambra on es troba la Martina trista observant 

per la seva finestra).  

Marta  

Martina, estimada, no estiguis trista, el pare i jo estem d’acord amb el teu amor.  

Martina  

Ho diueu de debò? (No s’ho pot creure mirant fascinada a la seva 

mare).  

 

Pere  

De debò, filla. Volem conèixer a en Narcís, aquest home tan elegant i prestigiós 

demà mateix.  
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