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ABU HASSAN 

(Traducció al català)  

Òpera còmica en un sol acte 
Música de Carl Maria von Weber (1786-1826) 
Libretto de Franz Carl Hiemer 
Primera representació: Münchener Hoftheater 1811  

 

Repartiment:  
ABU HASSAN, Favorit del califa (Tenor)  
FÀTIMA, la seva dona (Soprano)  
OMAR, Financer del califa (Baix)  
CALIFA HARUN AL RASCHID (Paper parlat)  
MESRUR, Confident del califa (Paper parlat)  
ZEMRUD, Serventa de Zobeida, dona del califa (Paper parlat) 

 
 
ACTE ÚNIC  
 
Obertura 
 
Diàleg  
 
ZEMRUD  
Us contaré la història d’Abu Hassan i de la seva dona, l’astuta Fàtima, tal com 
s’esdevingué fa molts anys a la cort del califa de Bagdad. 
Bagdad, on es relata aquesta comèdia. 
Comença així: 
Degut al fet que el nostre amic Abu Hassan no tenia diners, feia dies que per a ell 
i per a la seva fidel esposa Fàtima, no hi havia res més que pa i aigua. 
 
  
Nr. 1 - Duet  
 
ABU HASSAN  
Doneta estimada, porta’m el vi.  
 
FÀTIMA 
Ni blanc ni negre, 
Mahoma ho ha prohibit!  
 
ABU HASSAN  
Raó per servir-lo d’amagat. Dóna’m un refresc!  
 
FÀTIMA 
Ah! vols aigua?  
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ABU HASSAN  
No l’aigua és la meva mort! 
Vull peix, confitures.  
 
FÀTIMA  
Cràpula! 
 
ABU HASSAN  
Un pâté!  
 
FÀTIMA   
Aquí tens pa!  
 
FÀTIMA, ABU HASSAN  
Es pot així enlairar l’esperit?  
Val la pena viure?  
Heus ací els muts testimonis de la meva penúria.  
Pa i aigua,  
Pa i aigua, etc.  
 
FÀTIMA  
Et cantaré una cançoneta:  
Amb el primer raig de l’aurora....  
 
ABU HASSAN  
Això em portarà a la desesperació!  
 
FÀTIMA  
No, això calmarà els turments de la fam!  
 
ABU HASSAN  
Doneta estimada porta’m el vi,  
Doneta estimada porta’m el vi.  
 
FÀTIMA  
Ni blanc, ni negre,  
Mahoma, Mahoma ho ha prohibit.  
 
FÀTIMA, ABU HASSAN 
Es pot així enlairar l’esperit?  
Val la pena viure?  
Heus ací els muts testimonis de la meva penúria,  
Pa i aigua,  
Pa i aigua, etc. 
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Diàleg  
 
ABU HASSAN  
Pa i aigua!  
Un àpat esplèndid!  
Però això s’esdevé als homes  
casats amb dons que saben  
millor cantar que cuinar!  
 
FÀTIMA   
Oh, ets un murri!  
Callo per afecte conjugal!  
Tu has malgastat fins el darrer sequí!  
Però tu mereixes de perdre també  
l’únic joiell  
que tens encara!  
 
ABU HASSAN  
Què dius? Tinc un joiell?  
Deixa’m abraçar-te, estimada Fàtima,  
i adés, corre a vendre’l!  
 
FÀTIMA  
Poca-vergonya!  
Crec que series capaç,  
de vendre la teva pròpia dona!  
 
ABU HASSAN  
Au doncs? Tu ets el joiell?  
Llavors m’he alegrat endebades!  
 
FÀTIMA   
Pallús!  
Hi ha gent disposada  
a deposar totes les seves riqueses 
als meus peus!  
 
ABU HASSAN  
Perfecte! Estimada Fàtima,  
no menystinguis els meus tendres sentiments!  
Anomena’m algun babau  
que estigués disposat  
a remunerar tan règiament  
la teva infidelitat!  
 
FÀTIMA   
Per exemple, el ric Omar,  
el devot financer del califa.  
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ABU HASSAN  
Omar, aquest garrepa?  
 
FÀTIMA   
Sí, escolta!  
Secretament em va fer  
arribar aquesta carta: 
-(Heus-la aquí)-  
"Molt gentil Fàtima!  
El meu cor es consumeix d’amor per tu!  
Apaga la flama ardent,  
escoltant-me i per això  
t’ofereixo tots els meus tresors!  
Permet al teu esclau  
de besar  
la pols dels teus peus!  
Omar."  
 
ABU HASSAN  
I què li vas contestar?  
 
FÀTIMA   
Que l’odio, que el detesto!  
 
ABU HASSAN  
Bravo! Bravissimo!  
Però potser s’hagués pogut  
prendre-li el pèl.  
Tenim deutes espantosos,  
molts deutes.  
Oh, Al·là ajut! Deixa’ns trobar la manera  
d’alliberar-nos d’aquest turment!  
 
ZEMRUD  
Llavors segueren i pensaren llargament.  
Havien d’aconseguir diners!  
Ell gemegava “Ai!”. Ella gemegava “Ai!”.  
Aleshores, de cop i volta,  
ell tingué una idea salvadora.  
 
ABU HASSAN  
Morirem!  
 
FÀTIMA   
Morir-nos? Estàs boig!  
 
ABU HASSAN  
Per cortesia  
seré jo el primer.  
Escolta! Tu aniràs a veure Zobeida, l’esposa del califa  
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i li anuncies la meva mort.  
Com és costum, ella et donarà  
una bossa amb diners  
per a les despeses de l’enterrament.  
Després, jo faré el mateix paper  
davant el califa i espero,  
no trobar-lo menys generós.  
 
FÀTIMA   
Et felicito!  
La idea és excel·lent!  
 
ABU HASSAN  
Corre, estimada, corre!  
Anuncia sanglotejant la meva mort!  
 
FÀTIMA  
Adéu, difunt espòs meu, adéu!  
 
ABU HASSAN  
Ella ja ha marxat.  
La farsa acaba de començar.  
Encisadora esposa meva!  
Si el nostre pla té èxit,  
s’acabarà la nostra fretura!  
 
Nr. 2 - Ària  
 
ABU HASSAN  
Què farem per repartir amb bon gust  
les petites peces d’or  
per tot el món?  
Jo donaré banquets,  
amb balls i cançons.  
El primer lloc  
serà per a la meva dona,  
la coronaré de flors,  
ha de lluir al meu costat,  
i ser la reina de la festa. 
Ei! Esclau! Porta el vi claret!  
Però posa-hi roses a dins,  
i, amb els seus llavis color de púrpura,  
Fàtima ha de ser la primera a tastar-lo,  
vinga! Porta la copa!  
A la nostra salut, estimada,  
per què tot això perduri,  
bec fins l’última gota.  
Avui hem de cantar  
i per això, porteu el llaüt,  
de pressa, de pressa, corrents.  
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Bevent, cantant i ballant,  
s’esvaeixen de nou  
les dissonàncies de la vida.  
Oh Fàtima! estimada meva,  
que em parles tan tendrament,  
creu-me, el so del llaüt  
no pot plasmar el meu amor.  
Sóc teu per sempre, sempre, sempre,  
el cor es delecta dels seus lligams,  
ai! només vull viure per tu  
i també, només per tu morir.  
El meu amor ara m’envolta  
de danses etèries en un somni  
ple d’encisadores  
corones de flors.  
Molt bé! Bravo! Perfecte.  
Ella ja se m’atansa,  
i, coqueta, em fa un petó  
com recompensa.  
Però, i si fracassa en meu pla?  
A mi poc m’importa però, i ella?  
Amb balls i cançons,  
coronada de flors,  
lluint com una reina.  
Bravo! Esplèndid! Sí, perfecte!  
 
 
Diàleg  
 
ZEMRUD  
Abu Hassan era feliç. -  
Però de sobte, s’obrí la porta i  
Omar, el ric financer del califa  
aparegué al seu davant i amb ell tots els creditors  
que reclamaven enèrgicament els seus diners.  
 
 
Nr. 3 – Cor dels creditors  
 
COR  
Els diners! Els diners! Els diners! 
No volem esperar més temps,  
sinó nosaltres, bajocs, al final  
serem els estafats. Diners! Diners! Diners!  
 
ABU HASSAN  
Tingueu pietat  
i concediu-me un dia més!  
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COR  
No, no, no,  
el termini ja ha vençut,  
i jo vull ser el primer 
a qui es pagui el deute.  
 
OMAR  
Què passa?  
Vols pagar? 
 
ABU HASSAN  
Prou que voldria,  
però no tinc diners...  
 
OMAR  
Tots nosaltres, tots els que veus aquí,  
estem decidits, 
a no esperar més temps.  
 
ABU HASSAN  
Tingueu paciència! 
Aviat tindreu els vostres diners.  
Ara mateix la meva dona  
ha anat a veure Zobeida,  
per rebre una suma de diners.  
Quan ella torni, jo aniré a veure el califa  
amb el mateix propòsit.  
 
OMAR  
Excuses de mal pagador!  
No volem allargar-ho  
per més temps.  
Volem els nostres diners!  
 
ABU HASSAN  
Aquest mateix dematí, Fàtima,  
la meva dona estimada,  
lloava la teva generositat i la teva bondat!  
 
OMAR  
I ella té raó!  
Jo sóc generós -  
o puc ser-ho.  
 
ABU HASSAN  
Aleshores demostra-ho ara!  
Fàtima m’ha encarregat   
de demanar-t’ho cordialment.  
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OMAR  
Jo no sóc pas inhumà.  
Però què puc fer?  
Què vols doncs que faci?  
 
ABU HASSAN  
Només un ajornament! Però senyors meus,  
no puc pas pagar  
ara a tothom!  
I no voldria pas ofendre 
a cap de vosaltres!  
Omar, el més misericordiós de tots els financers,  
ajuda’m a sortir d’aquest destret!  
 
OMAR  
Només per complaure Fàtima t’ajudaria.  
Oh, sincerament em sap molt de greu per la teva dona.  
 
ABU HASSAN  
De què em serveix la teva compassió?  
Necessito diners!  
 
OMAR  
Entesos.  
Demano a tothom que vingui a casa meva.  
Allà reembossaré tots els crèdits pendents.  
 
ABU HASSAN  
Moltes gràcies!  
 
OMAR  
Sí, sí, sí, estàs content amb això?  
 
ABU HASSAN  
Sí, sí, sí, i tu?  
 
OMAR  
Sí, sí, sí, estic ben content,  
però no per gaire temps,  
aviat tornaré a ser aquí.  
 
ABU HASSAN  
I vosaltres galifardeus, aneu-vos-en en pau,  
per molt de temps us havia eludit,  
quan us veia de lluny.  
 
COR  
Estem ben contents,  
ara oblidem el que ha passat,  
i així marxem,  



9 
 

ara oblidem el que ha passat.  
 
 
Diàleg  
 
ZEMRUD  
Abu Hassan aconseguí de moment  
desempallegar-se dels creditors.  
Però la seva felicitat fou completa  
quan Fàtima tornà 
del palau del califa.  
 
FÀTIMA   
Guaita, quants diners  
la teva mort ha portat!  
 
ABU HASSAN  
Veritablement,  
una bossa plena de monedes d’or!  
Estem salvats!  
Però has de saber,  
el que entretant ha passat.  
Omar va ser aquí! 
 
FÀTIMA   
Oh, Déu meu! 
 
ABU HASSAN  
Amb tota la munió dels nostres  
creditors. volien que se’ls pagués immediatament.  
 
FÀTIMA  
I tu què vas fer?  
 
ABU HASSAN  
Vaig pagar.  
 
FÀTIMA   
Com, sense diners?  
 
ABU HASSAN  
Sense diners! Li he dit que tu  
cordialment m’havies demanat fer-li saber.  
 
FÀTIMA   
Ah!  
 
ABU HASSAN  
El vell pecador ha mossegat l’ham,  
s’ha endut tota la colla a casa seva  



10 
 

i els pagarà ara mateix  
tots els meus deutes!  
 
FÀTIMA   
Et felicito!  
 
ABU HASSAN  
I ara entre nosaltres.  
Què ha dit la nostra estimada  
mestressa de la meva mort?  
 
FÀTIMA   
Estava aclaparada de compassió.  
Plorava, plorava...  
 
ABU HASSAN  
I tu?  
 
FÀTIMA   
Jo plorava amb ella!  
 
ABU HASSAN  
Estimada Fàtima!  
Seran les darreres llàgrimes  
que vessaràs per mi!  
 
 
Nr. 4 - Duet  
 
ABU HASSAN  
Llàgrimes, llàgrimes no has de vessar  
tu estimat, cor fidel,  
per endolcir la teva vida  
comparteixo totes les teves penes.  
 
FÀTIMA   
Les llàgrimes són la rosada de l’amor,  
entre les quals floreix,  
i l’aigua de nobles impulsos, la fidelitat!  
Fidelitat i constància.  
 
ABU HASSAN  
Sondeja el meu cor.  
 
FÀTIMA   
És digne de crèdit.  
 
ABU HASSAN  
Hi ha antull, malícia i recel.  
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FÀTIMA   
Si no nodreix la falsedat,  
se li pot fer confiança.  
 
FÀTIMA,  ABU HASSAN  
Si el cor no nodreix la falsedat,  
se li pot fer confiança.  
Envoltat d’amor i fidelitat,  
embolcallat d’alegre ànim,  
sento de bell nou cada dia el meu amor,  
amb una eterna, rejovenidora flama.  
 
ABU HASSAN  
Llàgrimes, llàgrimes no has de vessar,  
tu estimat cor fidel.  
 
FÀTIMA,  ABU HASSAN  
Per endolcir la teva vida,  
comparteixo de bon grat totes les teves penes.  
Envoltat d’amor i fidelitat,  
embolcallat d’alegre ànim,  
sento de bell nou cada dia el meu amor,  
amb una eterna, rejovenidora flama. 
 
 
Diàleg  
 
ABU HASSAN  
Però ara, de pressa, vers el califa!  
Li haig d’anunciar la teva mort,  
abans que no s’assabenti de la meva.  
Adéu, Fàtima!  
 
FÀTIMA  
Adéu! 
Sort que tot això només és una farsa!  
Jo l’estimo!  
Què seria la meva vida sense Abu Hassan?  
 
 
Nr. 5 - Ària  
 
FÀTIMA  
Es doldrà Filomela,(1)  
tot just s’escapi de la gàbia,  
quan saltant de branca en branca,  
enmig d’un perfum de roses,  
temorosa, mira la finestra  
de la casa odiada  
i llavors brolla la seva joia  
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en cançons d’agraïment,  
obre les petites ales  
i s’envola de bell nou  
a l’èter sense núvols  
i llança crits d’alegria sentint-se lliure.  
Però Abu Hassan, sense tu  
què seria la meva vida?  
Només tu, estimat, em fas feliç,  
només tu em pots enaltir;  
em sento plena de goig  
i lliure en les teves tendres cadenes,  
d’aquest dolç esclavatge  
només la mort em pot alliberar, la mort.  
Només tu, estimat, em fas feliç,  
només tu em pots enaltir,  
estimat Hassan,  
què seria la vida sense tu?  
Abu Hassan, sense tu? 
 
(1) N.T. Filomela: Princesa de la mitologia grega que, junt amb la seva germana Procné, van haver d’abandonar el seu país. Per 
facilitat la seva fugida, Filomela es transformà en un rossinyol i Procné en una oreneta. 
 
 
Diàleg  
 
ZEMRUD  
Mentre Abu Hassan anunciava al califa la mort  
de la seva estimada esposa i, com ella, obtenir  
una bossa plena de monedes d’or, Omar  
tornà per segon cop a la casa.  
 
OMAR  
Perdona, Fàtima bonica, busco el teu marit.  
 
FÀTIMA   
Ha anat a veure el califa.  
 
OMAR  
No voldria pas molestar-te,  
car, al cap i la fi, només puc esperar  
paraules ofensives de la teva boca.  
 
FÀTIMA   
No em coneixes bé, Omar.  
Per què t’hauria d’ofendre?  
 
OMAR  
Saps molt bé que jo t’estimo, que t’adoro!  
 
FÀTIMA   
Quin honor!  
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OMAR  
El teu home té deutes,  
deutes considerables!  
 
FÀTIMA   
Sí, ja ho sé.  
Estic molt angoixada  
quan penso en la multitud 
dels nostres creditors.  
 
OMAR  
M’he permès de rescabalar als vostres creditors  
els vostres deutes.  
Ara jo sóc l’únic creditor  
que tens al davant.  
Però creu-me,  
no vinc amb intencions hostils!  
 
 
Nr. 6 - Duet  
 
OMAR  
Veus tot aquest munt,  
una part són lletres de canvi i l’altra factures,  
no en trobaràs a faltar cap,  
ni una de sola.  
Totes, totes, totes ara són meves,  
totes ara són meves! 
 
FÀTIMA   
Qui ens traurà d’aquest embolic?  
Què serà de nosaltres?  
Ai! Em temo que la nostra felicitat  
està únicament a les teves mans!  
 
OMAR  
Veus tot aquest munt,   
una part són lletres de canvi i l’altra factures,   
Totes, totes, totes ara són meves!  
Tingues coratge! 
 
FÀTIMA   
Jo vull tenir-lo.  
 
OMAR  
M’estimes?  
 
FÀTIMA   
No et puc odiar.  



14 
 

 
OMAR  
Parla amb franquesa.  
 
FÀTIMA   
Sovint les aparences enganyen.  
 
OMAR  
Sens dubte! 
 
FÀTIMA   
No, sí, no, sí, no, no!  
 
OMAR  
Ah, la beneitona està atrapada,  
i el meu astut pla ha reeixit,  
el tic-tac del meu cor palesa clarament  
el meu deler, el meu desig!  
 
FÀTIMA   
Bé creu que estic atrapada  
i que el seu astut pla ha reeixit,   
em delata la vermellor de les galtes  
que no puc amagar.  
 
OMAR  
Tu m’estimes,  
tu m’estimes, tresor meu!  
 
FÀTIMA   
Jo estimar? Jo estimar? Jo estimar?  
No! No!  
 
OMAR  
Oh, fes-me aquí un petit espai,  
tan sols un mínim espai.  
 
FÀTIMA   
No sé pas,  
estic tan angoixada,  
tinc tanta por!  
 
OMAR  
Segueix el meu consell,  
un petó per enfortiment,  
el remei està provat.  
 
FÀTIMA   
I vols dir  
que em curaria?  
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OMAR  
Lliure de problemes de béns i diners  
podràs reembossar les lletres!  
 
FÀTIMA   
Les lletres?  
 
OMAR  
Estan ja reemborsades.  
 
FÀTIMA   
Ah, l’ocell està atrapat  
i el seu pla ha fracassat,  
vell imbècil, unes galtes vermelles  
no atrauen mai els cors!  
 
OMAR  
Ah, la beneitona està atrapada  
i el meu pla ha reeixit.  
Ai, la vermellor de les teves galtes  
atrau tots els cors!  
 
 
Diàleg  
 
ZEMRUD  
Omar s’esperava una tendra estoneta d’amor  
i havia retornat a la bella Fàtima totes les lletres.  
Tan aviat començà a apropar-se suaument  
a la bonica dona, ella cridà...  
 
FÀTIMA   
Ai de mi! 
 
OMAR  
Què passa?  
 
FÀTIMA   
Estem perduts! El meu marit!  
 
OMAR  
Ajut, Al·là, salva’m!  
 
FÀTIMA   
És massa tard per fugir!  
De pressa, fica’t a aquesta recambra!  
 
ZEMRUD  
I així Omar estava atrapat. -  
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Abu Hassan també havia obtingut  
una bonica quantitat de diners   
per a l’enterrament de la seva estimada esposa.  
Feliç, entrà a casa seva.  
 
ABU HASSAN  
Guaita,  
que copiós ha estat el meu botí!  
 
FÀTIMA   
Xit! Parla fluixet! 
L’he atrapat!  
Allà a la recambra!  
 
ABU HASSAN  
A qui?  
 
FÀTIMA   
A l’ocell llibertí, Omar.  
I aquí tens totes les teves lletres!  
 
ABU HASSAN  
Excel·lent!  
Magnífic! Però espera,  
el seu ardor amorós s’ha d’extingir,  
ha de suar sang!  
Per què està tancada la recambra?  
On és la clau?  
 
FÀTIMA   
La clau? No ho sé...  
 
ABU HASSAN  
Dóna-me-la!  
T’exigeixo la clau!  
 
 
Nr. 7 - Tercet  
 
FÀTIMA   
He buscat i remenat tots els racons,  
on és aquesta fotuda clau?  
 
ABU HASSAN  
Jo l’he encara vist al pany,  
abans d’anar a veure el califa.  
 
OMAR  
Ai de mi! Aviat em descobrirà,  
aquí atrapat a la recambra.  
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ABU HASSAN  
I encara que mantingui la sang freda,  
començo a tenir una sospita.  
 
FÀTIMA   
Creu-me, em pots fer confiança,  
perquè tinc neta la consciència.  
 
FÀTIMA I ABU HASSAN  
No sap com dominar la por  
i prega al cel endebades,  
mai més es podrà deixar veure,  
si d’aquesta se’n surt.  
 
OMAR  
No sé com dominar la por,  
Oh Mahoma, a tu imploro,  
si em deixes sense ajut,  
avui serà la meva fi.  
 
ABU HASSAN  
A la recambra hi ha certament 
un amant teu amagat,  
dóna’m la clau,  
per què el castigui,  
per què el mati,  
per què els meus enutjats ulls  
el descobreixin tot seguit.  
 
FÀTIMA   
Quina sospita s’ha despertat  
de sobte a la teva ànima! 
Apostaria que abans t’has ficat  
la clau a la butxaca.  
 
ABU HASSAN  
Si encara vacil·les,  
forçaré el pany i la porta!  
 
FÀTIMA   
He escorcollat tots els racons,  
però, creu-me, paraula d’honor,  
no trobo pas la clau...  
 
ABU HASSAN  
Mira aquí!  
 
OMAR  
Ai de mi! 
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FÀTIMA   
Està perdut,  
si ell entra allà,  
és la mort el que li espera  
i res el pot salvar,  
si ell entra allà.  
 
ABU HASSAN  
Està perdut,  
si jo entro allà,  
he jurat matar-lo  
i res el pot salvar,  
si jo entro allà.  
 
OMAR  
Estic perdut si ell entra aquí,  
ha jurat que em matarà,  
haig de cridar auxili,  
haig de cridar auxili?  
 
 
Diàleg  
 
ZEMRUD  
Continuaren així el seu joc  
amb el panxut Omar que, temorós,  
suava en el seu amagatall.  
Però llavors, Fàtima veié un servent  
del califa apressar-se a la seva casa.  
 
FÀTIMA   
Guaita, ve a casa nostra!  
 
ABU HASSAN  
Ràpid! Estira’t al divan,  
els peus vers la Meca!  
Jo et taparé.  
Ell ve segurament  
per confirmar la teva mort.  
Xit! Ja és aquí.  
 
MESRUR  
Per les barbes del profeta,  
el califa ha guanyat l’aposta!  
 
ABU HASSAN  
Què diu? Una aposta?  
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MESRUR  
Imagina’t, el capitost dels creditors  
parlà amb l’esposa del califa de la mort  
de la bella Fàtima. Ella però afirmà  
que tu eres el mort. Primer es van discutir,  
però després es posaren d’acord per fer una aposta.  
Pel què veig el meu sobirà ha guanyat.  
Fàtima està veritablement morta.  
 
ABU HASSAN  
Per Al·là! Allà ella jau!  
 
MESRUR  
Tingues fermesa, pobre Abu Hassan!  
Corro a portar la bona notícia  
al meu sobirà!  
 
ZEMRUD  
El servent corregué tan de pressa  
com els seus peus li permeteren, per fer saber  
al califa que veritablement Fàtima havia mort  
i que ho havia vist amb els seus propis ulls.  
Al mateix temps Zobeida, l’esposa del califa,  
m’envià a casa d’Abu Hassan.  
Heu de saber que sóc la serventa de Zobeida.  
Però els nostres protagonistes em devien veure arribar,  
quan vaig entrar a la casa, vaig trobar Fàtima  
desesperada planyent-se al jaç del difunt Abu Hassan.  
 
 
Nr. 8 - Ària  
 
FÀTIMA   
Aquí jau, quin destí tan cruel,  
l’ésser més preuat que tenia.  
Si l’enterreu al ventre de la terra,  
porteu-me a mi també a la tomba!  
Ai, de bon grat hagués acceptat  
la meva mort en lloc de la teva,  
però per la força del destí,  
tu has mort i jo haig de viure.  
 
 
Diàleg  
 
ZEMRUD  
No, la insolència dels homes  
va de veritat massa lluny!  
Pobre Fàtima!  
Per les barbes del profeta,  
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el califa afirma,  
que no és pas el teu home, 
sinó tu la que s’ha mort!  
 
FÀTIMA   
Per Al·là! Jo voldria,  
jaure aquí en lloc d’ell!  
 
ZEMRUD  
No pas, estimada Fàtima!  
És millor que morin deu homes  
que una sola dona!  
Et prego,  
que me’l deixis veure,  
ja que haig de confirmar,  
que està mort de veritat.  
 
FÀTIMA  
Guaita! Aquí jau ell.  
La meva millor meitat! La bona ànima!  
 
ZEMRUD  
Pobre Abu Hassan! Pobre Fàtima!  
Però és estrany, no té el mateix aspecte  
com altra gent honrada,  
quan estan morts.  
 
FÀTIMA   
Ell era tan jove!  
Jo mateixa no puc  
fer-me’n càrrec!  
 
ZEMRUD  
Consola’t!  
Tu ets encara jove i bonica!  
I Abu Hassan no era pas l’únic home  
d’aquest ample món. Adéu!  
 
I així vaig deixar Fàtima  
per confirmar a la meva mestressa  
la mort d’Abu Hassan.  
Els nostres protagonistes no quedaren gaire tranquils.  
Havien començat la seva jugada amb molta astúcia, 
però com acabaria tot plegat?  
 
 
Nr. 9 Tercet i Cor  
 
FÀTIMA I OMAR  
Temorós, em batega el cor,  
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com es capgirarà el destí?  
Només un miracle pot allunyar  
el perill de nosaltres.  
 
ABU HASSAN  
Certament el cor em batega una mica,  
però tot no acabarà tan malament,  
només la intel·ligència,  
podrà allunyar els perills.  
 
FÀTIMA  
Ho dius de broma?  
 
ABU HASSAN  
Certament!  
 
FÀTIMA   
En aquesta situació!  
Com anirà tot?  
 
ABU HASSAN  
Estúpida pregunta, estúpida pregunta,  
això se sabrà més tard.  
 
FÀTIMA   
Ai, com estic angoixada!  
 
ABU HASSAN  
Jo també ho estava abans d’adormir-me...  
 
FÀTIMA   
No sents res?  
 
ABU HASSAN  
Oh Déu meu, arriben.  
 
FÀTIMA   
Zobeida!  
 
ABU HASSAN  
El califa!  
 
FÀTIMA,  ABU HASSAN I OMAR  
Oh Déu meu, arriben!  
La por i l’espant em paralitzen els membres,  
com me’n sortiré d’aquest embolic?  
 
ABU HASSAN  
De pressa, de pressa, estira’t al divan.  
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FÀTIMA   
Ja estic mig morta!  
 
ABU HASSAN  
Et despertaràs demà a l’alba,  
per retrobar una nova vida.  
 
FÀTIMA   
Si ho hagués pensat abans.  
 
ABU HASSAN, OMAR I FÀTIMA  
Silenci, silenci, bona nit, bona nit!  
 
COR DEL SEGUICI DEL CALIFA  
Obriu respectuosament les portes,  
prostreu-vos en el terra polsós,  
car Harun el califa i la Sultana  
s’apropen a aquest lloc.  
 
 
Diàleg  
 
CALIFA  
Què veig? Morts tots dos?  
Ja no entenc el món.  
Se’m va anunciar la mort de la bella Fàtima.  
Però la meva esposa em feu saber la mort d’ell.  
La qüestió és de saber,  
qui dels dos va morir primer?  
 
MESRUR  
Quan vaig entrar a la casa,  
vaig trobar Fàtima morta.  
Així doncs, heu guanyat l’aposta!  
 
ZEMRUD  
Però jo vaig trobar Fàtima  
a costat del jaç del difunt Abu Hassan.  
Per tant, heu perdut l’aposta!  
 
CALIFA 
Per el gran profeta!  
Donaré mil monedes d’or  
a aquell que em pugui dir,  
qui de tots dos,  
va morir primer.  
 
ABU HASSAN  
Jo senyor! Jo vaig morir primer!  
Us prego les mil monedes d’or!  
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CALIFA   
Què és tot això?  
 
ABU HASSAN  
La teva benignitat  
m’ha despertat a una nova vida!  
 
CALIFA   
I Fàtima, la teva esposa?  
 
FÀTIMA  
Estic viva senyor! Perdoneu, estic viva!  
 
ABU HASSAN  
Sols la fretura ens donà aquesta idea.  
Veieu aquestes lletres.  
Han estat totes reembossades.  
Un dels meus creditors,  
que per amor persegueix Fàtima,  
les va posar com a preu  
per aconseguir els seus favors.  
 
CALIFA   
Qui és aquest? Digues-me el seu nom!  
 
ABU HASSAN  
És l’Omar, el vostre financer.  
En aquest moment està suant 
allà a la recambra.  
 
CALIFA   
Pot donar gràcies a la meva benignitat,  
si no el castigo massa fort.  
Deixeu-lo tranquil·lament suar  
encara una estoneta més!  
Ordenaré al meu tresorer,  
que et pagui les mil monedes d’or  
que havia promès!  
 
ABU HASSAN  
Et donem les gràcies,  
sobirà dels creients!  
No teníem pas la intenció,  
de restar per sempre morts.  
Simplement, vàrem morir a mitges,  
per poder de nou viure millor!  
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Nr. 10 – Cor final 
 
COR  
S’ha concedit la salut  a aquesta casa,  
a la que el califa s’apropà,  
i a la que junt amb Zobeida entrà.  
Visca! Visca! Visca! Visca! 
 
 
 
FI 

 
 
 


