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Una habitació. Dreta i esquerra, les de l'espectador. Al fons, 

dos llits individuals separats per una tauleta de nit amb dos 

calaixos. Damunt la tauleta hi ha dos gots i un vaixell fet amb  

escuradents.  Hi ha dos armaris encastats a les parets -un a 

la paret de l'esquerra i un altre a la de la dreta-. L'armari de 

l'esquerra està mig pintat. Als peus del llit esquerre, un parell 

de pots de pintura i una brotxa dins d'un pot ple d'aigua bruta. 

Recolzada contra la paret de la dreta, una taula i una cadira. 

A la paret del fons, una finestra amb els finestrons tancats.  

Al llit de l'esquerra hi ha algú estirat, però no se'l pot veure 

perquè està completament tapat pels llençols i la vànova.  

       Dret davant d'ell, l'HOME l'observa. Va carregat amb 

peces de roba molt variada - túniques negres i blanques, 

bates blanques i blaves, vestits de fades, indumentària de la 

noblesa rococó, etc-, que amb prou feina pot aguantar. 

Roman immòbil una estona, tot observant el llit esquerre. 

 

HOME- Dorms? 
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(Espera resposta. Silenci. Finalment deixa caure la roba que 

duu de qualsevol manera damunt del llit de la dreta. Ell hi 

seu. Observa de nou el llit de l'esquerra) 

 

HOME- Com estàs? (Silenci) Estàs bé? (Silenci) Fa molt que ets aquí? 

(Silenci. S'aixeca i passeja nerviós) Jo he estat fora tot el dia, saps? 

Hi ha molta feina, allà, només et diré que no he dinat aquí, he 

arribat just per sopar, no ho hauria dit mai, que tot plegat donaria 

tanta feina, però així t'entretens i qui dia passa, any empeny, així 

que... (S'atura. Observa el llit esquerre) Que dorms? (Silenci) No 

t'hauries de tapar tant, l'aire s'enrareix allà dins i no es pot respirar 

bé. A més , fa massa calor per... Podries agafar el xarrampió o 

alguna cosa així. No t'ho dic perquè sí, ja saps que amb aquestes 

coses no faig broma, la salut és un assumpte massa seriós i quan 

menys t'ho esperes...per una petita imprudència a la que no dónes 

importància...No et cuides prou, sempre t'ho dic, ja sé que et penses 

que sóc un pesat, que insisteixo massa, però ho faig pel teu bé, i 

més en aquestes circumstàncies...(Pausa) Un cos fort ho aguanta 

tot millor, no et sembla? 
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(Pausa. Comença a revisar la roba que duu peça per peça. 

Després d'observar cada peça la plega i la deixa o bé damunt 

la taula, o bé al seient de la cadira o bé al respatller. De tant 

en tant s'atura en alguna peça en concret i l'observa 

llargament, abans de situar-la en algun dels llocs esmentats) 

 

    Saps què volien que m'emportés quan era allà?Una disfressa de 

l'Spiderman, tal com ho sents! Ja m'explicaràs què cony hi pinta 

l'Spiderman, en tot això. I jo li he dit a la dallonses, ja saps , a la 

Sarita, que allò no hi enganxava ni amb cola, que si fèiem servir 

allò tot el seu projecte se n'aniria a la merda, bé, no li he dit que 

se n'aniria a la merda, no d'aquesta manera, li he dit...com ho 

he fet anar?...que aquella indumentària podria posar en qüestió 

la serietat del projecte i posaria en perill l'assoliment dels 

objectius als que pretenia arribar, donada la poca sensibilitat 

del personal que hi estava implicat i amb qui havia de 

comptar...o alguna cosa per l'estil. Què et sembla? En vaig 

aprenent, oi? Jo em pensava que l'havia convençut, perquè de 

fet els dos paios que ens acompanyaven han obert tant la boca 

que els he pogut notar l'alè de ceba del dinar. D'on hauran sortit 
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aquells dos? No els havia vist mai. Vés a saber. S'assemblen 

tots tant...! Doncs a un, fixa't si s'hi han estat estona, així, amb 

la boca oberta, fins i tot li he pogut comptar els empastos de les 

dents. Tots superiors. Els de baix no els he pogut veure perquè 

el paio era massa alt i per fer-ho m'hauria hagut de posar de 

puntetes. I segurament s'hauria emprenyat. A l'altre ja ni m'he 

molestat a comptar-los-hi perquè de seguida he vist que 

portava dentadura postissa, però si hagués volgut hauria tingut 

temps de fer-ho. Ja t'he dit que han al.lucinat amb la meva 

observació. Però la Sarita res de res. No sé per què cony li 

diuen Sarita. Si la fotessin davant d'una porta amb un 

impermeable de color taronja la podrien confondre amb una 

bombona de butà...O potser no. No he vist mai  bombones de 

butà de metro setanta amb ulleres. Doncs la tia ha començat 

amb allò del "ah, no?" , "vols dir?" i "a mi em sembla molt 

interessant" i m'he posat negre. Saps què he hagut de fer 

perquè s'adonés que allò no podia funcionar de cap de les 

maneres? Doncs me l'he hagut d'emprovar, tal com ho sents, 

m'he canviat en un racó d'aquell magatzem fastigós i m'he 

plantat davant d'ella amb aquella roba estrambòtica perquè se 
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n'adonés. Jo notava que m'estava fotent vermell com un pebrot, 

en part per la calor que feia allà però sobretot pel ridícul que 

estava passant. I ella em mira de dalt a baix i diu que potser 

tenia raó, que probablement aquella indumentària no era gaire 

apropiada. "Gaire apropiada"! Però si aquells dos eren a terra 

cargolant-se de riure! Al paio aquell se li ha caigut la dentadura 

postissa a terra i tot, imagina't! Però la cosa no s'ha acabat 

aquí, no. Quan torno al racó per canviar-me els paios em 

segueixen i em diuen que la Bombona, ja saps, la Sarita, 

mentre jo estava disfressat no havia parat de mirar-me el 

paquet però  jo, amb tot l'enrenou de la caputxa que m'he hagut 

de posar i que em tapava els ulls, no me n'he adonat. Quines 

penques! Segurament haurà estat això el que l'ha deixat fora de 

joc, sense saber què dir. No s'ha rendit davant de les meves 

raons, ni davant del tràngol que he hagut de passar per fer-li 

entendre, no. S'ha rendit davant les raons del meu entrecuix. 

És l'únic avantatge que tenen aquesta mena de disfresses 

estrafolàries: per poca cosa que tinguis, que no és el cas, t'ho 

eleven a la categoria de monument. Vols que t'ho digui? Ara, tot 

pensant-hi,  no em sembla tan malament. Si no el pots fer 
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servir, almenys fes-lo lluir. El que m'ha emprenyat és el que ha 

passat després: Mentre em posava una altra vegada la meva 

roba, aquell parell ha començat a dir que els pantalons que 

m'anava a posar no eren els meus, que aquells eren del 

magatzem i que no els enredaria pas. Malparits! No en tenen 

mai prou. M'he encès, què vols que et digui? Estic fart que 

sempre vulguin tenir raó. Era a punt d'engegar-los un parell 

d'hòsties a cada un, ja veus quina bestiesa, però de sobte ha 

aparegut la Bombona. Això m'ha salvat. I allà ens tens, a mi en 

samarreta i calçotets, als altres dos provant de treure'm de les 

mans els pantalons com si fós el primer dia de rebaixes, i a la 

tia aquella tota sufocada tapant-se la cara i disculpant-se per 

haver-me enxampat en pilotes. "És que sentia enrenou i no 

sabia què passava".  I jo, vermell com un pebrot i emprenyat 

com una mona. "No sabia què passava"! 

    Un dia d'aquests la tancaré dins les dutxes dels homes i llavors 

també en sentirà, d'enrenou, ja ho crec que en sentirà. I 

aleshores sí que sabrà què passa, li faran saber durant una 

bona estona. A veure si així s'espavila una miqueta. Potser li 

agradarà i tot. A aquell parell els ha fet tanta gràcia la fila que 
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fèiem tots dos que al final m'han deixat que em posés els 

pantalons. Els "meus" pantalons. Gràcies a Déu encara no he 

hagut de caure tan baix com altres i puc anar pel món amb el 

cap ben alt lluint els meus propis pantalons, els pantalons de la 

meva propietat, els que només em pertanyen a mi perquè els 

he guanyat amb el meu esforç. I aquells pretenien fer-me 

creure que no eren meus! Encara com no se m'ha acudit treure 

de les butxaques el paquet de tabac, els llumins i l'harmònica 

per obligar-los a confessar que mentien, sí ,(es fica una mà a la 

butxaca) hauria pogut agafar la...(Calla. Remena la butxaca on 

ha ficat la mà)...on cony és la...?(Posa l'altra mà a l'altra 

butxaca. Remena ambdues butxaques)...on collons són 

els...?(Es mira els pantalons atentament. Pausa molt breu) 

Doncs és veritat: no són els meus pantalons! (Dirigint-se al seu 

company) Nano, m'he equivocat de pantalons! I a sobre m'he 

quedat sense sense harmònica! (Pausa. Passeja nerviós 

mentre pensa) És millor que no digui res. Si se n'adonen, 

encara em tocarà rebre. Però és que això de l'harmònica em 

sap molt de greu, t'ho dic de debò. Tu ja saps com me l'estimo, 

aquella harmònica. I t'estic molt agraït, de debò, va ser tot un 
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detall. Però no puc reclamar-la, has d'entendre-ho, hauria 

d'explicar tot això dels pantalons i potser no ho entendrien, 

potser es pensarien que jo...I aleshores, vés a saber què...vull 

dir que tu ja saps com són. Potser la buscarien i quan la 

trobessin me la tornarien sense fer preguntes 

...però...però...potser no. 

 

 

               (S'atura. Dirigint-se al seu company) 

 

    Perdona'm. 

 

                (Silenci) 

 

    Perdona'm, sé què és el que hauria de fer, però no m'hi veig amb 

cor. 

 

               (Silenci) 

 

    Et trobes bé? 
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                (Silenci) 

 

    Que dorms? 

 

                (Silenci) 

 

    De debò estàs dormint? O només ho estàs fent veure? Ja saps que 

m'emprenya molt que facis veure que dorms quan et parlo! 

Mira, quan t'agafen aquests rampells et trencaria la cara, t'ho 

juro. Et tanques com un cargol dins la seva closca i no hi ha qui 

te'n faci sortir. Però el teu llit no és cap closca, em sents? I no 

en treuràs res, d'amagar-te sota els llençols. A més s'hi respira 

malament, t'ho he dit moltes vegades. No sé com s'ho fan els 

cargols per no ofegar-se allà dins, però tant me fot. Només són 

bèsties llefiscoses que ho deixen tot ple de baves, per mi 

podrien desaparèixer tots de cop i volta, com els dinosaures 

aquells. No sé com hi pot haver gent que se'ls vulgui menjar. I 

has de tenir present que la gent tot sovint els trepitja i llavors 

els esclafa. Ells són dins la seva closca, convençuts que estan 
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protegits i completament aïllats del món, i de sobte el món els 

cau al damunt amb tot el seu pes sense donar-los ni tant sols 

l'oportunitat d'entendre el que passa. Les passes s'allunyen i el 

món continua fent el seu camí, segurament sense adonar-se 

del que acaba de fer: Un suculent puré de cargol a la closca 

trinxada. A tu també et poden esclafar la closca quan els doni la 

gana, saps? Però tu ets una persona, un ésser humà. Pots 

parlar, llegir, escriure i pots mantenir una conversa. Una 

conversa! Saps què vull dir? Dues persones donant-se senyals 

de vida amb les paraules, parlant de les mateixes coses...O de 

coses diferents, mira, tant me fa, parla del que et doni la gana, 

jo t'he explicat les meves peripècies d'avui i ara et toca a tu 

explicar-me el que...Bé, m'agradaria que m'expliquessis com ha 

anat tot, què és el que volien exactament. (Pausa. Espera 

resposta) Però si vols, pots parlar del que vulguis. Si no m'ho 

vols explicar , me'n faig càrrec. No deu haver estat agradable, 

precisament. I potser tampoc no n'haig de fer res.  

 

                 (Silenci) 
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    Et trobes bé? 

 

                 (Silenci) 

 

    Si vols alguna cosa, només m'ho has de demanar, ja ho saps. Puc 

aconseguir-te tot el que vulguis, o gairebé tot. 

 

                 (Silenci) 

 

    Si fossis al meu lloc segur que aniries a reclamar l'harmònica, oi? 

Tens pebrots per fer això i molt més, oi? Et presentaries davant 

de qui calgués i li explicaries que hi ha hagut una confusió, que 

t'has equivocat de pantalons i que ara en algun lloc del 

magatzem hi ha uns pantalons amb una harmònica dins una de 

les butxaques, res de valor, però d'una importància 

sentimental...com ho diries?..."notable"?...Després els diries 

que a les butxaques també hi ha una capsa de llumins i un 

paquet de tabac acabat d'encetar però que no t'importa, que 

s'ho pot quedar qui vulgui, qui trobi els pantalons, per exemple, 

sempre i quan et tornin l'harmònica. No t'importaria gens si se't 
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prenien seriosament o no. Tu creus que hi tens el dret i amb 

això ja n'hi ha prou. I, segurament, si es fotessin de tu o 

t'insinuessin que has robat els pantalons i que ara vols arreglar-

ho tot fent veure que ha estat una equivocació innocent perquè 

has deixat a l'escena del crim una pista important, si passés 

això, tu series capaç de treure't els pantalons i deixar-los allà 

mateix, damunt del cony de taula d'aquella merda de despatx, 

davant dels nassos del paio en qüestió, i li diries que no 

necessites res de tota aquella colla de malparits, que tu no ets 

com ells, que tu entens el significat de la paraula dignitat. I, per 

a demostrar-los-hi, els diries que durant una setmana estaves 

disposat a passejar-te en calçotets per tot el recinte. I sortiries - 

o almenys ho provaries, segur!- sense deixar-los ni parlar, amb 

els teus pantalons llardosos damunt la muntanya de paperassa 

que segurament hi hauria damunt la taula d'aquell malparit, per 

poder ser el qui diu l'última paraula. És el que tu voldries, oi? 

Que jo fés una cosa així. 

 

                (Pausa) 
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   De debò creus que te la tornaran, l'harmònica, després de muntar un 

numeret com aquest? De debò creus encara que les coses 

poden arribar a funcionar d'aquesta manera, aquí? Treure't els 

pantalons i plantar-los-hi damunt la taula! Estàs com un llum! I 

tot plegat per què? Per una harmònica de merda? En pots 

trobar a grapats, d'harmòniques. Només són quatre quartos. I 

segur que encara sonen molt millor que aquella. Però tu, no. Ha 

de ser aquella o res. Després no et queixis si et passa el que et 

passa, em sents? 

 

               (Silenci) 

 

   Em sents o què? 

 

               (Silenci) 

 

  Et juro que com t'estiguis fent l'adormit m'emprenyaré molt! Aquest 

maleït costum teu un dia et donarà un disgust i no serà pas 

culpa meva. A mi em costa molt de perdre el control, tu ja ho 

saps, encara que et foti has de reconèixer que soc dels pocs 
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que aguanta les teves provocacions. Potser l'únic. Segurament 

és per això que et mantenen al meu costat. I jo, en el fons, 

entenc el que et passa. I no tant en el fons, t'ho dic de veritat. 

Me'n faig càrrec. Al cap i a la fi a mi també em va passar ...Vull 

dir que jo també he perdut...Jo també vaig perdre... 

 

               (Pausa) 

 

   Sí, puc entendre aquesta ràbia . O aquesta desesperació. Digues-li 

com vulguis, pel cas és el mateix. Dir-li a una cosa d'una 

manera o d'una altra no fa que aquella cosa canviï. Continua 

sent la mateixa. Les paraules no ens poden tornar les coses 

que hem anat perdent pel camí, encara que tu provis de fer-me 

creure el contrari. 

 

              (Pausa llarga. Està com absent) 

 

    Sí, puc entendre el que et passa pel cap. De fet hi he pensat tot 

sovint, encara que no t'ho creguis. Però amb aquesta actitud ho 

engegaràs tot a la merda. Acabarem tots tenint problemes per 
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culpa teva. La gent s'està posant nerviosa, més nerviosa del 

que et penses. I jo no sé...jo no puc...Digues alguna cosa, 

collons! No sóc de pedra! 

 

                (Silenci. Reemprèn la revisió de les peces de roba, que 

havia deixat de fer, però la reemprèn sense esma i 

sense fixar-se en el que fa) 

 

    Tens sort, t'ho dic de debò. Molta sort. Si aquella vegada no 

t'hagués agafat l'atac de nervis ara t'estaria arrossegant per 

terra i deixant-te la cara com un mapa. Aquella vegada sí que 

dormies, dormies de debò, i no sé què cony somiaves o què 

cony et passava pel cap. Em vaig espantar molt, ho sabies? 

Doncs sí. Quan se t'enduien no sabia si et tornaria a veure i em 

vaig sentir molt culpable. Fins i tot me'n vaig sentir quan ja eres 

aquí, quan vas tornar, vull dir, durant una bona temporada. No 

t'ho havia dit mai perquè no n'has de fer res. Són coses meves. 

I m'emprenya perquè no t'ho mereixes. Mai no m'hauria 

imagina't que trobaria a faltar a un paio com tu. Suposo que és 

el costum. Un s'acostuma a la gent, per poca-solta que sigui. Si 
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no hagués vingut tota aquella colla a dir-me...com ho van fer 

anar?..."a donar-me instruccions precises del que havia de fer 

si es repetien aquestes circumstàncies"...tota aquella comèdia 

s'hauria acabat ja fa temps. Però no, tu saps que tens la paella 

agafada pel mànec, saps que jo estic lligat de mans i peus, 

saps perfectament què passa aquí quan un no segueix les 

"instruccions precises" i te n'aprofites per enfotre't de mi. Per 

què ho fas? Al final ja no sé si parlo sol o no. De vegades em 

surts explicant-me amb tots els detalls coses que faig mentre 

penso que dorms i després ets incapaç de repetir-me coses 

que t'he explicat durant una bona estona  perquè, segons tu, 

dormies. Què en treus, de tot això? 

 

               (Silenci. Observa detingudament el llit del company) 

 

   Ets un paio estrany. No sé per què t'encaparres en estar més sol del 

que ja estàs. Ja sé que has perdut...ja sé que has perdut el que 

més t'estimaves. Ho entenc. Saps que ho entenc i no ho dic 

perquè sí. Però no s'ha acabat tot encara. Estàs viu. I jo també 

estic viu. Potser des de la teva manera de veure les coses no et 
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sembli gaire cosa, però és tot el que tens: el que encara et 

queda de vida. Hem tingut més sort que d'altres i jo crec...bé, jo 

penso que...Podria ajudar-te, si vols. Podries confiar més en mi, 

treure tot el que tens a dins. Aquestes coses, si no les deixes 

sortir, fan mal, t'ho dic jo. Es converteixen en malalties horribles 

que et van desfent el cos a poc a poc. No em facis parlar 

d'aquest tema, tu ja saps que...que no ho dic perquè sí. Què 

vols que hi faci? M'he tornat patidor. Pateixo per tothom, no puc 

fer-hi res. Fins i tot per la Butano, encara que no t'ho creguis. 

Cada cop que la veig penso en el colesterol i en l'hipertensió, 

em fa l'efecte que amb tot el que li ve al damunt qualsevol dia 

petarà com una bola de gas. Va tenir sort que em fessin el seu 

ajudant. I jo també vaig tenir sort, què cony!, ho reconec, tot 

plegat em dóna un cert marge de llibertat, encara que gairebé 

tot siguin maldecaps. Maldecaps! Saps què vull dir? Coses que 

et fan anar de cul perquè sembla que no tinguin solució i 

tothom les vol veure solucionades en deu segons. No! Què has 

de saber, tu? Fa més d'un mes que només surts d'aquí per 

menjar, dutxar-te i passejar pel jardí. Per què cony vas deixar 

d'anar al taller? On et penses que ets? A un monestir fent un 
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recés espiritual? O potser a un hotel en règim de pensió 

completa? Hauries de tornar al taller, fes-me cas, és una cosa 

que ells tenen molt en compte, no dic que els agradi, no, però 

per llei ho han de tenir en compte. La feina útil, la capacitat de 

treball, la col.laboració i tot això. Veus? Aquest sí que és un 

dret que et donen. Per què no l'aprofites? No, no cal que m'ho 

diguis, ja sé què em diràs. "Els drets es tenen, no es donen". 

Sempre la mateixa cançó. El que no entenc és per què t'ho 

permeten. Com és que et deixen estar aquí tranquil.lament, 

sense sortir, escrivint i pintant l'armari. Mira, que et deixin pintar 

l'armari no m'estranya tant, el que m'estranya de debò és que et 

deixin escriure tant com vulguis, al cap i a la fi tu... 

 

              (S'atura. Observa el llit del company) 

 

   Un moment... 

 

              (Pausa molt breu) 

 

   Heu fet un pacte, oi? 
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              (Silenci) 

 

   Sí, segur que heu fet un pacte. I de quina mena, si es pot saber? 

 

               (Silenci. De sobte es dirigeix  cap al llit del company, 

amenaçador) 

 

   Escolta, malparit, m'ho has de dir. M'has de dir si m'hi has enredat a 

mi, en aquest pacte. Et juro que aquesta vegada ho faré, et 

treuré del llit a puntades de peu, tant me fot el que em facin 

després, et deixaré la cara feta un mapa si no parles, m'has 

entès bé? 

 

              (Silenci. S'ajup i estira el braç amb la intenció d'aixecar els 

llençols del llit. S'atura. Pausa tensa. Tanca la mà amb la 

intenció de donar-li un cop de puny al company. Pausa 

tensa. Finalment dóna el cop de puny a la paret i es fa 

mal) 
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    Ets un malparit! 

 

             (Seu als peus del llit esquerre, abatut) 

 

   No m'ho pots fer, això. Ja sé que potser no ens avenim tant com 

voldríem, som molt diferents, tu i jo. Però jo ho provo. I tu a la 

teva manera també ho proves, ja ho sé, potser no t'ho tinc prou 

en compte, és veritat, potser no t'ho demostro tant com 

voldries. Però aquí un aprèn a no mostrar obertament el que li 

passa pel cap o el que sent, els sentiments, els pensaments...i 

tot això. Tu ja m'entens. No és que sigui molt diferent al que 

passa a la resta de llocs. Suposo que siguis on siguis sempre 

has d'acabar amagant el cap sota l'ala d'una manera o altra. 

Però aquí és una qüestió de supervivència. Com més semblis 

de pedra més et respecten tots. I quan dic tots vull dir tots, tant 

els uns com els altres. Però encara que no vulguis, o volent-ho 

però sense tenir ganes de reconèixer-ho, s'obren esquerdes. I 

són aquestes esquerdes les que et fan notar que ets viu i que 

encara et batega alguna cosa dins. Em caus bé, saps? Mira, no 

només això. La veritat és que t'aprecio. Tothom se'n fotia de 
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nosaltres quan m'ensenyaves a escriure sense faltes. Sobretot 

de mi. Tot allò de la gramàtica i l'ortografia els feia molta gràcia. 

Però tu em vas defensar, deies a tota aquella colla d'imbècils 

que jo com a mínim volia fer alguna cosa de profit, no com ells, 

que deixaven que el cervell se'ls acabés de podrir entre 

aquestes quatre parets. També se'n fotien els altres, te'n 

recordes? No ens van donar cap estona lliure, els malparits. 

Havíem d'aprofitar les nits abans d'anar a dormir i els matins 

abans d'anar a esmorzar. No sé per què ho vas fer. No t'ho van 

voler tenir gens en compte. Bé, sí que ho sé. Tu deies que era 

una manera d'aprofitar el temps mort però a més , jo crec...crec 

que...I t'ho agraeixo. I això que no entenc massa com ets. Bé, 

la veritat és que no t'entenc gens. No: si t'haig de ser sincer, 

t'entenc més del que voldria. I sobretot més del que em convé. 

 

                (Pausa) 

 

   No, no crec que m'hagis embolicat en cap merder. Ho sento, no sé 

què m'ha passat. Ja m'imagino com han anat les coses. 

T'hauran deixat fer tot això amb la condició que el que escriguis 
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de moment no surti d'aquí. Ells hi surten guanyant. Si no surts 

no li escalfes el cap a ningú, inclosa la gent del taller, i et tenen 

aquí tranquil escrivint mentre et fan creure que algun dia, quan 

menys t'ho esperis, si et portes bé i el que has escrit no és 

massa...radical...,et deixaran que ho treguis fora perquè es 

publiqui. "Radical". Ho he dit bé, oi?És una manera de dir 

"Revolucionari" sense que sembli revolucionari. És més suau. 

Sembla mentida com poden arribar-se a enganyar les paraules 

entre elles. No. No té sentit que m'hi enredis a mi. Series 

incapaç d'embolicar-te en qualsevol merder que ells et 

proposessin i que afectés a qualsevol altre que no fossis tu i 

només tu. Ets massa remalaïdament bon xicot per fer una cosa 

así. A més, ells saben que jo no sóc cap perill, estan contents 

amb mi, no els porto cap problema perquè saben que em tenen 

acollonit i procuro fer sempre tot el que em diuen. 

 

            (Pausa) 

 

   Tot. 
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           (Silenci. Observa al seu company) 

 

   Saps? Aquella vegada, quan se't van endur per tot allò de l'atac de 

nervis, et vaig escriure una carta. Fixa't si em sentia malament! 

Volia saber com estaves, si et farien tornar o et durien a un 

altre lloc, t'explicava les quatre coses una mica interessants 

que havien passat per aquí com si fossin coses extraordinàries 

que només passen un cop cada cent anys. Em sembla que 

també et donava records de la gent de la fusteria. Et trobaven a 

faltar. Sobretot perquè tu pencaves més que tots ells junts i ells 

es podien tocar els collons sense que els resultats de cada mes 

baixessin. Colla de ganduls! Però tampoc t'hi pots emprenyar 

gaire, d'on no n'hi ha no en raja. Si els foten allà a fer armaris i 

calaixos és per tenir-los entretinguts, més que no pas per una 

altra cosa. Com ho deies, tu? "Mesures terapèutiques". Encara 

recordo l'última vegada que vas tenir una topada amb 

l'encarregat del taller. El paio s'havia emprenyat perquè les 

portes d'un armari no tancaven. Què li vas dir...? No sé què 

dels perills de l'ociositat...Que encara podien donar gràcies que 

tota aquella gent volgués pencar per a ells en lloc de posar-se 
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d'acord per agafar-los a tots i fer-ne mandonguilles, o alguna 

cosa així, i que si volien que totes les remaleïdes portes dels 

armaris tanquessin bé que els paguessin amb un sou digne, 

amb pagues proporcionals i vacances incloses. Tothom et va 

aplaudir una bona estona. No havien entès ni una paraula del 

que havies dit , què vols que entenguin aquells?, però ja en van 

tenir prou veient la cara que va fotre l'encarregat , amb els ulls 

esbatanats i la boca més oberta que una entrada al metro, que 

al final va haver de tocar el dos perquè no sabia què dir.  

 

             (Riu) 

 

    I tot això a què venia? 

 

             (Pensa)  

 

   Ah, sí! La carta.  

 

             (Pausa breu) 
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   Al final la vaig estripar . No volia que et pensessis que era una 

fleuma, un mitja-merda que de seguida s'estova, saps? A més, 

no volia que ells pensessin que no sóc tan dur com semblo, 

això m'hauria pogut portar problemes, i a tu potser també, no es 

bo mostrar preferències per ningú perquè llavors ells se 

n'aprofiten. 

 

               (Pausa) 

 

   D'una manera o altra, sempre acaben aprofitant-se d'aquestes 

coses. Saben com fer-ho. 

 

               (Pausa) 

 

   A més, llegeixen les cartes, saps? M'ho va dir un que treballa a les 

oficines. A mi no em va sorprendre  gaire, ja m'ho imaginava. I 

ara no els muntis un ciri amb tot això del secret de la 

correspondència, o com se digui, que encara rebré per haver-

t'ho dit. La inviolapli...la invliolabli...cony!...la...inviolaritat...com 

collons ho dius, tu? Bé, la dallonses, tu ja m'entens. Volia dir 
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que el correu no es pot violar, ja està! No sé per què sempre 

vas a buscar paraules tan difícils. Potser als teus companys, ja 

saps, als teus col.legues tant llestos i tant poca-soltes com tu, 

els agraden aquestes paraules complicades, però a mi no. 

Gens ni mica. Quina manera més idiota de complicar-se la vida! 

Tu bé que m'has entès, no? T'he dit: "el correu no es pot violar". 

Està més clar que l'aigua, no sé per què li voleu donar tantes 

voltes. No es pot violar! Doncs ells ho fan cada dia, sempre que 

els dóna la gana. I ara no em surtis amb que tu ja ho sospitaves 

i que per això no escrius cap carta, perquè no et suporto quan 

et fas el viu. Ara, saps que et dic? Que si em proposessin que 

tota aquella colla de degenerats que volten pel carrer, en lloc 

de violar noies cada dues cantonades, a partir d'ara només 

violaran cartes, estamparia la meva firma sense pensar-m'ho 

dues vegades. Però aquesta és una altra història. Jo només 

volia explicar-te per què no et vaig enviar la carta, per què jo 

tampoc no envio cartes a ningú, deixant a part la meva filla. 

 

                (Pausa) 
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   La meva filla. 

 

                (Pausa) 

 

    Des que em vas ensenyar a escriure sense faltes li envio cartes de 

tant en tant.  Bé, la veritat és que li he enviat un munt de cartes. 

Ara ja no em fa vergonya. Potser algun dia es decidirà a 

respondre'm. Ja no demano que em visiti, no, només que 

m'escrigui una carta, una felicitació per Nadal, el que sigui. 

Potser algun dia ho entendrà i podrà perdonar-me, sí, em 

perdonarà i aleshores...Només una carta, no crec que costi 

gaire, no...no demano pas tant. 

 

                (Silenci. De sobte s'aixeca) 

 

   Malparit, m'estàs fent parlar de coses de les que no vull parlar. 

 

               (Reemprèn l'activitat de triar les peces de roba, aquesta 

vegada provant de posar-li veritable interès o, almenys, 

més concentració. S'adona que el que ha estat fent fins 
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ara no li ha servit de res i torna a recollir tota la roba que 

havia triat. De sobte, en un atac de ràbia, comença a 

escampar-la per terra a puntades de peu i a llençar-la 

amb força contra la paret i tots els objectes de 

l'habitació. Quan ja no li queda a l'abast cap peça de 

roba es deixa caure a terra, abatut, i plora. Pausa. Al cap 

d'una estona deixa de plorar. S'aixeca) 

 

    Tranquil, estic bé. No sé què m'ha passat. Suposo que em feia falta. 

Aquestes coses vénen així, de cop i volta, sense avisar, i 

t'agafen desprevingut. Veus? Ara és un d'aquells moments en 

que m'agradaria que dormissis de debò. T'aviso: com demà 

facis alguna referència a això, com resulti que estàs despert i 

demà se t'acudeixi fer-ne el més petit comentari, t'estamparé 

contra la paret. No n'has de fer res, són coses de família. A 

més, si vols que t'ho digui, m'estimo més que no ho faci. Que 

no m'escrigui. Que ho deixi tot enrera. Tal com va fer amb 

aquest país de merda. No et pensis ara que és una de les 

teves, no. Ella té els peus molt ben posats a terra i no s'ha ficat 

mai en aquesta mena d'embolics. La política no fa per a ella. 
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Que tothom pensi com vulgui, però cadascú a casa seva. La 

seva mare i jo la vam pujar d'aquesta manera i n'estic orgullós, 

no em fa vergonya dir-ho. Ens vam escarrassar perquè tingués 

uns estudis i es pogués guanyar la vida millor que nosaltres, 

amb una mica més de dignitat. No li vam omplir el cap de 

pardals. Només vam educar-la perquè fós una persona decent. 

Però, per les coses que sento, es veu que fins i tot les persones 

que només volen dur una vida decent corren perill. Em costa de 

creure. I si no fós perquè tu em vas explicar el que van fer amb 

la teva dona i el teu fill, encara no m'ho creuria. Com pot ser 

que s'hagin tornat tan bojos? Si tu penses com penses i fas el 

que fas és comprensible que t'ho facin pagar. Però el que no 

puc entendre és que paguin també justos per pecadors. Per 

això estic content que al final fotés al camp a l'estranger. Potser 

també hauria acabat rebent. Sí. Que no m'escrigui. Que ho 

deixi tot enrera i que provi de ser feliç allà on és ara. 

 

             (Es dirigeix a la finestra i obre els finestrons; apareixen uns 

barrots de ferro. Respira profundament l'aire que entra) 
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    Per fi tindrem una nit una mica fresca. 

 

             (Pausa. Roman al costat de la finestra, mirant cap a fora) 

 

    De vegades provo de consolar-me pensant que ella m'escriu i que 

els fills de puta de les oficines em retenen les cartes. Quan em 

vas insinuar aquesta possibilitat no me la vaig voler creure, 

però reconec que cada dia que passa la tinc més en compte. 

Encara que només sigui per poder pensar que ella...Ja sé que 

són rucades, que no té ni cap ni peus, ja em diràs quin mal pot 

fer el que em pugui dir la meva filla en una carta, i quin mal els 

puc fer jo, que no em fico mai en embolics ni porto problemes. I 

el que vaig fer...Allò...allò va ser una cosa...personal. Vull dir 

que jo no tenia res contra ningú...Només contra aquell grapat 

d'imbècils  de l'hospital , que no volien...que no la 

deixaven...Però per allò no poden dir que jo sóc un paio perillós 

, ja m'entens, vull dir que el meu cas no és com el teu. Jo no els 

puc fer cap mal i ells ho saben. Per què em van nomenar 

l'ajudant de la Bombona, sinó? No, jo no sóc com tu, no tenen 

per què retenir-me les cartes. Però com ara tot està tan 
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enredat...ves a saber, un ja no sap què ha de pensar. I si 

encara queda una esperança...per petita que sigui... 

 

                (Pausa. Continua mirant cap a fora) 

 

    Ja encenen els llums del pati? 

 

                (Mira el rellotge. Després mira l'estat en que ha deixat  

                l'habitació després d'escampar la roba) 

 

     Val més que reculli això abans de baixar a sopar. 

 

                (Comença a recollir la roba. La plega i la deixa damunt    

                 del seu llit sense mirar-s'hi gaire) 

 

    Ja la triaré abans d'anar a dormir. No sé per què la Bombona vol 

que la triï jo, però no penso portar-li la contrària. No, senyor. 

Feia temps que no podia viure tan bé, saps? Dispensat d'anar 

al taller, amb permís per arribar tard als àpats si la feina ho 

demana...Només els faltava donar-me permís per entrar al 
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pavelló de les dones. Però no he tingut tanta sort. Ara, que no 

em puc queixar: tinc permís per sortir del recinte per 

acompanyar a la Sarita...acompanyat per un parell d'espelmes , 

és clar, que tenen els braços com pernils i que espanten tot déu 

allà on anem. Entres a un lloc i, abans de dir d'on véns, notes 

que la gent ja ho sap perquè tothom ha fet una rotllana al teu 

voltant, com aquelles que es fan al voltant d'aquells paios que 

fan ballar óssos i bèsties d'aquestes. Ells, vull dir els dos 

armaris que ens acompanyen, es deuen pensar que la gent ho 

fa perquè em reconeix com un dels d'aquí, i no s'adonen que 

els qui semblen trets d'un zoològic són ells. Saps? De vegades 

penso que si no fós per ells faria un disbarat amb la Sarita. No 

és que sigui el meu tipus, però quan un porta tant de temps 

aquí no s'hi atura gaire, en aquests detalls. Vés a saber si 

algun dia...perquè ella al principi no volia vigilants, saps? Deia 

que se'ns havia de donar més confiança, que ella es 

responsabilitzava de tot, però quan el Lolo es va tirar en planxa 

des de l'escenari damunt d'ella ,des d'aquell dia no dóna una 

passa sense que l'acompanyin un parell d'armaris. Està més 

vigilada que la Mona Lisa aquella. Ho hauries d'haver vist! Tota 
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la gent a dalt de l'escenari i ella, asseguda a baix, a primera fila, 

a punt d'explicar a tota aquella colla l'argument de l'obra. I 

mentre els deia els personatges que havien de fer, com feia 

una calor espatarrant allà dins la tia, sense adonar-se'n -o 

adonant-se, vés a saber- es descorda els dos botons de dalt de 

la bata i el Lolo, que ja saps com és, que va més cremat que un 

"misto" encès i que es posa com una moto només veient-li el 

colze a una infermera,se li llença al damunt des de dalt de 

l'escenari i se li arrapa al primer que troba com un mico. I ja 

veus a la Bombona aixecant-se de cop i volta xisclant amb el 

tap de bassa aquell pentjant-li pel davant i cridant "teta, teta, 

teta...", fins que la Bombona s'entrebanca, cau de morros i 

deixa al pobre Lolo esclafat contra el terra com si fós la llesca 

de pernil d'un entrepà. 

 

                (Riu) 

 

    Em sembla que se li van trencar un parell de costelles. Tu diràs! 

Amb tot aquell pes al damunt...! 
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                (Riu. De sobte deixa de riure) 

 

    Vols que t'ho digui? Tot plegat em sembla una ximpleria. No sé a 

què ve ara tot això de fer-los representar a aquells pobres una 

obra de teatre. de moment la gent només ha fet que esverar-se 

i res més. Alguns fins i tot han arribat a barallar-se perquè tu 

fas aquest personatge que es veurà més estona i durà un vestit 

més bonic que el meu, i coses així. I no em vulguis fer creure 

ara totes aquestes històries de les "mesures terapèutiques", 

perquè això l'única que s'ho creu és la pobra Sarita. A més, 

quin cony dobra és aquesta de "el màgic d'Oz", que aquí no la 

coneix ni Déu? Ja m'explicaràs quin suc se li pot treure a la 

història d'una tia que es troba uns quants paios tronats i se'n 

van tots junts a veure un mag o no sè què, que al final no és un 

mag ni és res, i que pel camí es van trobant amb tota una pila 

de gent encara més sonats que ells. Massa embolicat. Com 

vols que ho entenguin, tots aquells? L'altre dia, per exemple, se 

m'acosta el Lito tot preocupat i em pregunta si els lleons parlen. 

I jo li dic que no i aleshores ell s'emprenya i em diu que llavors 

per què cony li fan aprendre's el paper d'un lleó que parla, que 
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a més a més és molt llarg i es posa molt nerviós perquè sempre 

se li oblida alguna cosa. Saps què et dic? Que amb tot això  

l'única cosa que aconseguiran és que acabin encara més tocats 

de l'ala del que estan. Però, és clar, la Bombona n'està tan 

convençuda que qualsevol li diu res. Perquè, a més, en aquest 

lloc un metge és un metge, encara que vingui de fora. I això els 

de dalt encara ho respecten. Però a mi tot plegat em dóna molt 

mala espina, ja t'ho vaig dir. Per mi que té a veure amb 

aquestes banderes que estan penjant pertot arreu. i no només 

aquí, també al poble. Potser ha de venir algú important. Ara, 

que a mi tant me fot. No penso dir res. Jo ja estic bé fent el que 

faig, posant i treient endolls, pintant bombetes de colors , 

buscant les disfresses, retallant papers de colors per fer flors i 

coses d'aquestes i apuntant a la llibreta tot el que em dicta la 

Sarita durant els entrenaments. Mentre no hagi de... 

 

               (S'atura a mirar una peça de roba que té entre les mans i 

que havia recollit mecànicament de terra per plegar-la, 

com totes les altres. És una túnica negra) 
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    Això pot anar bé per fer de Bruixa. 

 

        (Se l'emprova. Mira com li queda. Es dirigeix al llit de l'esquerra) 

 

    Creus que pot servir? 

 

               (L'altre no es mou) 

 

    Va, home, no em toquis més els collons! No pots deixar de fer veure 

que dorms i donar-me un cop de mà? 

 

                (Silenci) 

 

   Només has de mirar un moment i moure el cap cap a un cantó o cap 

a l'altre, no cal ni que parlis. Em sembla que no costa tant, no? 

 

               (Silenci) 

 

   Mira, noi, que et bombin! 
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               (S'allunya del llit esquerre. Mira al seu voltant) 

 

   Si encara ens deixessin tenir un remaleït mirall aquí dins...! Després 

que no es queixi la Bombona, si no li... 

 

               (Estira el coll per poder mirar a distància com li queda la 

túnica. De sobte s'atura davant la tauleta de nit i observa 

alguna cosa amb atenció. Finalment agafa un dels gots 

que hi ha damunt de la tauleta, llença l'alè contra el vidre 

i el frega amb una màniga. A continuació estira el braç 

on hi té el got i busca per tota l'habitació l'angle de llum 

apropiat per poder-se emmirallar en el got, però no ho 

aconsegueix) 

 

    No es veu res!                                                                                                     

 

               (Deixa el got damunt la tauleta, empipat. Pausa molt breu. 

Observa amb atenció el llit esquerre. S'hi acosta i para 

l'orella una estona. Finalment torna a la tauleta de nit i 

comença a obrir molt lentament el calaixet esquerre, 
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provant de no fer soroll. Mira a l'interior i treu un mirallet 

molt petit. S'allunya silenciosament amb el mirallet fins 

situar-se al centre de l'habitació. Allarga el braç on hi té 

el mirallet i es mira com pot, fent girar el braç i pujant-lo 

desmesuradament  ara amunt , ara avall) 

 

    Massa llarg. Com no se'l pengi de les orelles...! 

 

              (Torna a deixar cautelosament el mirall dins del calaixet de la 

tauleta de nit. Observa detingudament alguna cosa  que 

veu dins del calaix. Mira uns instants el llit de l'esquerra. 

A continuació treu una clau de l'interior del calaix i es 

dirigeix cautelosament cap a l'armari encastat de 

l'esquerra. S'atura. Dubta. Finalment fica la clau al pany. 

Roman així uns instants) 

 

    Pero què cony estàs fent! 
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              (Finalment treu la clau del pany. Es dirigeix lentament cap a 

la tauleta de nit, deixa la clau dins del calaix i el tanca. 

Pausa) 

 

    M'estic fent vell. 

 

               (Es treu la túnica negra lentament i la llença de qualsevol 

manera damunt del llit dret. Mira el rellotge. Es dirigeix a 

l'armari de la dreta. Es treu una cadeneta que duu al 

voltant del coll i de la qual hi penja una clau. La posa al 

pany i obre l'armari. En treu una Torre Eiffel inacabada 

feta amb escuradents i la deixa damunt la taula de la 

dreta  amb molta cura. Torna a l'armari, en treu una 

capsa d'escuradents, un tub de cola, una revista i ho 

deixa tot damunt la taula. Ho observa tot una estona) 

 

    Em sembla que en tenim per dies. 

 

            (Obre la revista. L'observa i comença a encolar escuradents  

              i a afegir-los tot seguit a la torre) 
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    Saps? Quan aquell advocat va aconseguir que em treguessin de la 

presó i em portessin aquí m'ho va fer colar com una bona 

notícia. Deia que aquí m'hi estaria millor i que fins i tot en podria 

sortir més aviat. I jo m'ho vaig creure com un idiota. Fins i tot li 

vaig donar les gràcies. Potser sí que no sembla el que és. Es 

veu que abans havia estat un convent o el palau d'un comte o 

alguna cosa així. Un d'aquells llocs que tenen quadres pertot 

arrèu, passadissos secrets, fantasmes i tot això, ho sabies? 

Una vegada el Lluís, ja saps, el de la cuina, em va dir que sí 

que n'hi havia, de passadissos secrets, però que no els havien 

trobat mai. Abans sabien fer bé la feina, no com ara. Si un 

passadís és secret és que és secret i no l'ha de trobar ningú 

mai. Les coses clares, com ha de ser. I si una casa de bojos és 

una casa de bojos no té per què semblar un castell o un 

convent o alguna cosa d'aquestes. Sí, els malparits et fan 

creure que vas a parar a un lloc molt bonic, diferent de la presó, 

on et tractaran amb una mica de respecte i et podràs arribar a 

sentir com una persona normal.  I  t'arribes a creure que un dia 
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sortiràs, com si et despertessis i tot hagués estat només un 

malson. 

 

              (Observa com han quedat els escuradents que ha afegit a la 

torre. Pausa) 

 

   No t'he explicat mai d'on ve la falera per fer aquestes coses? Doncs 

vaig començar a fer-les perquè m'avorria. Em pensava que no 

en faria més de dues o tres, que un bon dia n'hauria de deixar 

una a mig fer perquè entraria algú i em diria que ja me'n podia 

anar. Que estava "curat". "Curat"! Si jo no tinc cap malaltia! 

Però, és clar, et porten aquí i t'han de trobar alguna cosa. Si 

no...de què! Et tornen de pet a la presó. I al final els malparits et 

fan creure que potser sí que tens alguna cosa. Que estaves 

tocat de l'ala i que tu ni ho sabies. Dues o tres. I ja en porto 

més de quinze. Tres vaixells, tres màquines de tren, tres 

castells , tres esglésies i no sé quants ponts. Després els paios 

ho presenten a exposicions de no sé quina mena i tornen molt 

contents, sí, em conviden un dia a dinar quatre canalons i una 

cuixa de xai, em donen una copeta de conyac, però no em 
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diuen quan collons pensem treure'm d'aquí. I ara el director 

m'encarrega una torre d'aquestes. Si sabés què m'agradaria 

fer-li, amb la torreta dels collons...! 

 

             (Observa la revista i comença a encolar escuradents i a 

afegir-los a la torre) 

 

   Ells ho saben. Saben que tenen la paella pel mànec. Tu saps que si 

no fas el que volen no podràs sortir mai d'aquí i et fan creure 

que si fas el que et demanen t'ajudaran a sortir abans. És una 

bajanada, ja ho sé, no cal que m'ho tornis a dir! Però quan 

entres en aquest joc ja no pots sortir. Tu no portes aquí tant de 

temps com jo i allà fora, pel que expliques,  ets una 

personalitat. Segur que tens amics que mouen tots els fils que 

poden i més. Tu ja m'entens.  Ambaixades i tot això. 

 

               (Deixa de banda la torre i s'acosta progressivament cap al               

                 llit esquerre) 
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   Però jo no tinc a ningú. Per no tenir no tinc ni a la meva filla. Estic 

sol i no compto per a res ni per a ningú. I si no, digues, oi que 

no has parlat de mi a ningú? Oi que cap dels teus amics d'allà 

fora sap ni tant sols que existeixo? No, és clar. Per què 

prendre's aquesta molèstia? Sóc un zero a l'esquerra! Si li 

parlessis de mi a un ambaixador o a algun d'aquests segur que 

se'n fotria. Així que m'haig d'espavilar solet i fer el que em 

sembli millor per als meus interessos, de la mateixa manera 

que tu fas el que et sembla millor per a tu. I, vols que t'ho digui? 

No sé què collons en treuràs de portar-los la contrària aquí 

dins. A qui vols impressionar? En aquest lloc només hi ha gent 

que no hi toca, llevat...llevat de mi i dels malparits, és clar. Mira, 

ja fa dies que hi penso, i em sembla que fas tot això perquè jo 

sóc l'únic que et fot cas. T'agrada sentir-te superior a mi. 

T'agrada sentir-te diferent, com aquells metges de l'hospital. Els 

fills de puta es pensaven que perquè m'he passat la vida pujat 

als andamis sóc un imbècil que no sap què s'empesca. Em 

parlaven com si ho sabessin tot i jo fós una merda que 

s'hagués d'agenollar allà per on passaven. I, mentrestant, la 

meva dona jeia al llit plena de tubs i d'agulles clavades pertot 
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arrèu, perduda en la foscor, convertida en un vegetal. Ells ho 

sabien, sabien que la malaltia l'havia vençuda però no ho volien 

reconèixer, s'entestaven a torturar-li el cos omplint-lo de 

medicaments, de més tubs i de més agulles. Em deien que el 

seu cervell ja gairebé no servia per a res, que era molt difícil 

que sortís d'aquell estat i que, si se'n sortia, seria com un 

vegetal la resta de la seva vida. Però tot i així no volien acabar 

amb el seu patiment. Eren massa orgullosos, estaven 

emprenyats perquè algú tenia la gosadia de morir-se sense el 

seu consentiment...De vegades fins i tot portaven estudiants, 

feien una rotllana al seu voltant i parlaven d'ella com si fós una 

bèstia estranya. Fins que un dia vaig decidir que allò no podia 

continuar d'aquella manera. No podia menjar...no podia 

moure's...No podia dir-li a la seva filla, que cada dia venia a 

rentar-la i a pentinar-la, que seia al seu costat i li llegia històries 

a cau d'orella, no podia dir-li com l'estimava...i no ens podia 

entendre a nosaltres quan li dèiem com l'estimàvem. Ella ja no 

hi era, allà. Només hi havia el seu cos. Nosaltres només 

podíem rentar-lo, pentinar-lo i moure'l perquè no es llagués. 

Però aquells metges no volien entendre-ho. Per això no em van 
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deixar més remei que fer el que vaig acabar fent. Treure-li tots 

aquells tubs i aquelles agulles per deixar-la morir en pau. 

 

              (Pausa llarga) 

 

    I tu ets com ells, sí. Creus que tens respostes per a tot i que saps 

què cal fer en tot moment. Però no tens ni la més punyetera 

idea del que és la vida, si no sabries que no sempre hi ha 

respostes i que no sempre un pot fer el que cal fer, perquè 

d'entrada molt sovint no saps ni què és el que cal fer. I penso 

que per una vegada aquells malparits tenen raó, no faries res 

per mi encara que poguessis, en el fons em menysprees 

perquè no sóc tan important ni tinc tants estudis com tu i odies 

haver de compartir aquesta cel.la amb un paio com jo. Per això 

no em va costar gaire dir que sí quan em van proposar el que 

em van proposar. Què? Sorprès? Doncs ja ho veus: em van 

proposar un "treballet" i jo vaig dir que sí. Així són les coses. 

Segurament se'ls va acudir la idea quan van veure que tu i jo 

ens aveniem, quan van veure que les coses no anaven tant 
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malament com quan eres a la cel.la del Claudi. Almenys a mi 

encara no m'has clavat el bolígraf a la cama. 

 

               (Pausa. Seu als peus del llit esquerre) 

 

 

    Però no puc,noi. No puc de cap de les maneres. No sé què cony em 

passa. Quan desapareix alguna eina del taller o algun ganivet 

del menjador no em costa gens descobrir qui ha sigut i 

aleshores els hi dic. Ells renyen al culpable, de vegades fins i 

tot el castiguen una mica, però res més. I jo quedo com un 

senyor. Però amb tu és diferent. I no és només perquè tu no 

estiguis tocat de l'ala com els altres, no et pensis. És com si 

estés fent alguna cosa...alguna cosa fastigosa. Em caus bé, 

saps? T'ho dic de debò. I m'emprenya, però no hi puc fer res. 

Tens el cap ple de pardals però et creus el que dius. Series 

capaç de deixar-t'hi la pell. Són coses de la joventut, aquestes 

cabòries passen amb els anys. Però ara ets jove i ja t'arribarà el 

moment d'adonar-te'n. No cal que et facis vell abans d'hora, 

com jo. Però arribar a ser un paio important a la teva edat és 
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perillós, s'ha de saber portar, això. Una cosa així s'ha de saber 

dominar perquè no t'enfonsi, com està a punt de passar-te a tu 

ara. I quan dic que és a punt de passar-te és que és a punt de 

passar-te. No ho dic perquè sí. Val més que els teus amics 

d'allà fora s'afanyin a treure't d'aquí a temps o ja serà massa 

tard. Els de dalt s'estan posant nerviosos perquè no vols 

col.laborar. Jo...fa setmanes que provo de burxar-te , però no 

puc. I, diràs que estic com un llum, però no puc justament per 

por que em diguis alguna cosa mentre et burxo. Alguna cosa 

que et comprometi de debò, alguna cosa que jo després els 

hauria de dir i aleshores...aleshores ves a saber què et farien. 

Perquè una cosa és un càstig com els que els donen als 

desgraciats aquells que roben una eina del taller o un ganivet 

del menjador i una altra cosa és...és...el que segurament et 

farien a tu. Però ara tampoc vull que et pensis que estic de part 

teva, eh? No. Les coses no van bé. Ells creuen que ja els 

hauria hagut de dir alguna cosa, i si no ho faig aviat m'acabaran 

portant a algun dels soterranis. Perquè és als soterranis on fan 

aquestes coses, saps? Ara no els diguis que t'ho he dit jo. Tinc 

por que es pensin que els amago alguna cosa que tu m'hagis 
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pogut dir i que em vulguin fer-la confessar. I jo...què cony vols 

que confessi si no m'has dit res? Però fes-los-ho entedre a ells, 

saps? I si jo no els digués res segurament tu també acabaries 

per anar als soterranis. Així que valdria més que m'expliquessis 

alguna cosa, encara que sigui mentida. Així ells es queden 

contents, jo quedo bé i els teus amics guanyen temps per 

treure't d'aquí. A més, aquesta vegada m'han promès la 

llibertat, directament i sense embuts, i no penso desaprofitar-

ho. I ara no et pensis que sóc imbècil i que em crec tot el que 

em diuen, no. Aquest cop m'ho han fet per escrit i tot. 

 

             (Es treu de la butxaca de la camisa un paper plegat. El 

desplega i el mira) 

 

 

   Veus? Porta un segell oficial i tot. I està firmat pel director. O sigui 

que m'has de dir alguna cosa perquè si no et trencaré la cara. 

 

          (Plega el paper i el torna a guardar a la butxaca de la camisa) 
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    Ja ho veus: les coses van pitjor del que et pensaves i ara el que 

hem de fer és guanyar temps donant-los alguna cosa del que 

volen. A tu t'aniria molt bé, així tindries prou marge per avisar 

als teus amics de fora de com van les coses per aquí, així 

s'afanyaran una mica més i potser hi podran fer alguna cosa. I 

no em surtis ara amb que no tens cap manera d'avisar-los, 

perquè no m'ho crec. Potser no sóc tan intel.ligent ni tan culte 

com tu però sóc més espavilat. I sé que tens un contacte a les 

oficines. 

 

                   (Silenci) 

 

   Què? Sorprès? Ja et vaig dir que hi tenia molta influència, jo, aquí 

dins. Suposo que te'n vas adonant. Sí, segur que sí. Però 

encara que t'ho digués als morros amb lletres lluminoses no ho 

voldries reconèixer. Al Senyor aquesta mena d'influències li 

semblen...com ho diries?..."Condemnables"? Sí, alguna cosa 

d'aquestes que sonen tan bé quan es llegeixen als llibres. 

Doncs, ja ho veus: sé que hi tens un contacte, allà. Algú que li 

passa els missatges a la teva gent. Sí, el paio que reparteix el 
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correu, l'Héctor. Què et sembla? No m'ho negaràs, oi? Avui 

mateix he vist com et donava un paquet després de l'esmorzar i 

com te'l guardaves dissimuladament dins la camisa. Et penses 

que me la pots fotre? No et trec l'ull del damunt, jo! Et tinc 

controlat en tot moment. Però no cal que t'amoïnis, no penso 

dir-ho a ningú. Si volgués que algú més ho sabés ja ho hauria 

fet. Però no m'interessa. Mira, jo no vull fotre't, només vull sortir 

d'aquí, tinc un paper firmat pel director que diu que em donaran 

la llibertat a canvi d'alguns favors i no penso quedar-me amb 

els braços creuats. O sigui que dóna'm un cop de mà i digues 

alguna cosa que jo els pugui explicar. 

 

               (Espera resposta. Silenci) 

 

    El que sigui, encara que sigui mentida. A mi tant me fot. Però que 

ells s'ho puguin empassar. 

 

               (Silenci) 
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    Escolta, es pot saber què cony et passa? Que no has sentit tot el 

que t'he explicat? Hi estem ficats fins el coll, encara que no 

vulguis! Suposo que ja ho hauràs vist a l'interrogatori, hauràs 

vist que no fan broma i que estan disposats a arribar on sigui 

per tenir el que volen , aquesta vegada has tingut sort però la 

propera...la propera... 

 

             (Silenci. Observa detingudament el llit de l'esquerra) 

 

    Escolta...No voldràs...no voldràs fer-me creure ara que...No, això sí 

que no, ells m'han assegurat...formava part del tracte...bé, ells 

m'han dit que...No pot ser que t'hagin fet mal, si no...Tu m'ho 

hauries dit, oi?, vull dir que m'ho hauries explicat quan he 

entrat, si ells...T'han fet alguna cosa? 

 

              (Silenci) 

 

   Digues! T'han ficat la mà al damunt? 

 

             (Silenci) 
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   T'han...t'han fet mal? 

 

            (Silenci) 

 

   Fills de puta! M'havien dit que no et fotrien la mà al damunt! No 

encara! Havien d'esperar que jo...Els mataré, et juro que el 

rebentaré el crani a tots a puntades de peu! Jo no ho volia, 

això! No em pensava que fossin capaços d'anar tan lluny abans 

que jo... 

 

          (Plorant) 

 

    Ho veus? Veus com tenia raó? Perdona'm! M'has de dir alguna 

cosa! M'has de dir alguna cosa ara mateix perquè et deixin em 

pau! 

 

               (Espera resposta. Silenci) 
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    Sisplau, no m'ho facis, això. No em facis carregar amb una cosa 

així. Una altra vegada no. Ja en vaig tenir prou amb ella. Parla! 

No m'ho facis, això! 

 

              (Silenci. Observa llargament el llit esquerre) 

 

    Molt bé. Si tu no ho vols fer ho faré jo. 

 

             (Es dirigeix a la tauleta de nit. Obre el calaix esquerre i agafa 

la clau ) 

 

    Fa setmanes que esperava una oportunitat com aquesta. Però ets 

massa llest. O massa desconfiat. Sí, deu ser això. Ja fas bé, no 

t'has de refiar de ningú. Sempre amb la clau penjant al voltant 

del coll i jo...vinga a esperar! Però avui l'has ben espifiada,  noi. 

Quan he vist la teva maleïda clau al fons del calaix he pensat 

"ja està, ja l'has enxampat!". Només havia d'obrir l'armari i 

trobar alguna cosa que et pogués comprometre una mica, i dic 

només una mica, ja ho veus, no seré jo qui et posi en mans del 

botxí. Però no he pogut, ja t'ho he dit, m'estic fent vell i 
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segurament ja no hi toco gaire, m'he estimat més esperar que 

sortís de tu dir-me alguna cosa. Però no em fotràs! 

 

              (Posa la clau al pany de l'armari de l'esquerra) 

 

    No sóc tan desgraciat com et penses ni tant llepaculs com ells es 

pensen que sóc. 

 

              (La porta de l'armari no s'obre i ell estira amb ràbia i amb tota 

la seva força)    

 

    Obre't, maleïda, obre't d'una... 

 

              (L'armari cedeix i, amb ell, el pany de paret on està  

              encastat, que s'obre com una porta mostrant una mena de 

passadís.Pausa. Ell ho contempla astorat. Finalment 

s'acosta ràpidament al  llit esquerre,s'inclina damunt del 

capsal i parla en beu baixa) 

 

    Víctor, vine a veure això! 



 57 

 

              (Pausa molt breu. Espera resposta. L'altre no es mou. 

Finalment ell sacseja per damunt dels llençols) 

 

    Víctor! Víc...! 

 

           (Nota alguna cosa estranya. Aixeca tímidament els llençols 

            i observa l'interior del llit) 

 

    Però què cony...? 

 

           ( Aixeca completament  els llençols d'una revolada. A l'interior 

del llit només hi ha dos coixins i un parell de piles de 

roba. Pausa. Ell ho contempla astorat) 

 

    Però què cony vol dir, això? 

 

                (Mira el forat de la paret i el llit, alternativament) 

 

    La mare que el va parir! 
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           (Es dirigeix ràpidament al prosceni. Mira a dreta i esquerra. 

            A continuació comença a passejar, nerviós) 

 

  O sigui que a pintar l'armari i a escriure, eh? I a mi que em bombin, 

oi? Però què...què malparit! I ara què se suposa que haig de 

fer, eh?  Com me'n surto, d'aquesta? 

 

          (Comença a agafar les piles de roba i els coixins que 

            hi ha damunt del llit esquerre i els escampa amb ràbia  

            per l'habitació) 

 

    Em vols explicar què punyetes se suposa que haig de fer, ara? 

Digues! Què vols que...? 

 

              (Descobreix un feix de cartes que hi havia amagat entre la  

               roba del llit esquerre. L'agafa. Mira les cartes. Pausa) 

 

    Però com pot ser...! 
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            (Nerviós, contempla les cartes una vegada i un altra) 

 

    No...no és possible. 

 

                (No sap si riure o plorar) 

 

    M'escrivia! Sí que m'escrivia! 

 

                 (Riu) 

 

  (Rient) Aquells malparits no me les donaven, però ella m'escrivia. Se 

les quedaven, volien fer-me creure que m'havia oblidat però 

ella...ella... 

 

               (Plora) 

 

    (Plorant)M'escrivia...La meva filla m'escrivia...Què fills de puta! 

 

               (Mira cap al llit esquerre) 
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    Ets un malparit, el malparit més collonut que he conegut mai, no sé 

com t'ho has fet, però...però...Tant de bo te'n surtis, tant de bo 

puguis trobar la manera de sortir d'aquest país de merda i...i... 

 

               (Pausa breu. Observa les cartes. Després observa el forat de 

la paret. Dubta uns instants. Finalment es dirigeix al 

prosceni, mira a dreta i esquerra, s'amaga les cartes 

dins la camisa i a continuació inicia una sortida, disposat 

a sortir pel forat. De sobte s'atura. Es treu de la butxaca 

de la camisa el paper que hi duu plegat, recula, l'estripa i 

deixa els bocins dins la torre que estava construïnt amb 

escuradents. Després surt ràpidament pel forat de la 

paret) 

 

                                 

 

                                                 FOSC 

           


