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                       ESCENA I:  INTERFERÈNCIES 

 

L'escenari, pràcticament buït. Al fons una pantalla portàtil de cinema, 

oberta i encarada al públic. Davant la pantalla, un projector de 

diapositives damunt d'una tauleta, amb el carret ja preparat per a 

passar les imatges. A l'extrem dret de l'escenari hi ha una cadira on 

seu Q. Es produeix una estona d'espera. 

   Finalment entra per l'esquerra en SALVADOR. Duu una bossa de 

viatge i un maletí. Mira detingudament Q. 

 

SALVADOR- Vostè? 

Q- Arriba tard. 

SALVADOR- Aquest cop també? 

Q- Fa estona que l'espero. 

SALVADOR- Ningú me n'havia informat. 

Q(pel públic)- Bé, i ells també l'esperen, és clar. 

SALVADOR- Si m'haguessin avisat... 

Q- Què? 

 SALVADOR- ...potser ni tan sols hauria vingut. 

 

                      (Pausa) 



 

Q- Potser per això mateix no li han dit res. 

SALVADOR- És possible .(Mira al públic) Em sembla que hi ha 

algunes cares noves. (a Q) S'ha presentat? 

Q- A vostè què li sembla? 

SALVADOR- Bé, doncs...(mira al públic) Abans de començar, 

permetin-me que els presenti el Senyor... 

Q-No. 

 

                    (Es miren) 

 

SALVADOR- No? 

 

                (Q nega amb el cap) 

 

SALVADOR- Aquest cop tampoc, eh? Els ha tingut aquí una estoneta 

esperant... 

Q- Per culpa seva. 

SALVADOR-...i no pensa dir-los, no dic ja el motiu de la seva amable 

"visita" a aquesta reunió, però ni tan sols el seu nom? 

Q- Exacte. 

SALVADOR (al públic)- Bé...potser serà millor que no sàpiguen en seu 

nom. Només els diré que...(a Q, després de mirar detingudament al 

públic)...Escolti, hi ha moltes cares noves, avui. Ha estat cosa seva? 

Q- Què vol dir? 

SALVADOR- M'aparta de la meva gent. 

Q- Ah, sí? 



SALVADOR- O els aparta a ells de mi. Pel cas és el mateix. 

Q- Quin interès podria tenir jo a apartar-lo de la seva gent? 

 

                  (Pausa. Es miren) 

 

SALVADOR (al públic)- Tal com els deia abans, han de saber que 

aquest senyor ha estat nomenat pel seu departament com a 

observador de les nostres activitats i, concretament, de la tasca que 

durem avui a terme. Suposo que es tracta d'això, oi? 

Q- Probablement. 

SALVADOR- Probablement? (mirant un sector del públic) No es 

preocupin, ja saben que això passa sovint. Sempre hi ha algú que 

prova d'acollonir-nos posant a prova els nostres nervis, vostès ja 

saben de què parlo, ho han volgut fer altres vegades i mai no ho han 

aconseguit. (Mira un dels espectadors del sector on ha estat mirant 

fins ara) O gairebé mai. Només es deixen espantar els indecisos i 

els caguetes .(A la resta del públic) Bé, sigui com sigui, si fan bé la 

seva feina no els passarà res. I si no la fan tampoc els passarà res 

perquè,ben mirat, el seu departament...(a Q) Puc dir el nom del seu 

departament? 

 

                 (Q nega amb el cap) 

 

SALVADOR- Bé. Doncs aquest Departament, al qual anomenarem X, 

del qual procedeix aquest senyor, al qual anomenarem Q, no té cap 

mena de competència a l'hora de prendre decisions pel que fa a les 

nostres activitats. Així que... 



Q- Sisplau, deixi estar els discursos i anem per feina.(Pel públic) Han 

de saber el que han de fer! 

 

                        (Pausa breu. Es miren) 

 

SALVADOR(mirant al públic)- Déu meu, si no conec gairebé 

ningú.(Mirant a alguns espectadors, sever) I a alguns del qui conec 

m'hauria estimat més que me'ls hagués tret del damunt, francament. 

Q- Se li ha triat l'equip idoni per a aquesta missió. 

SALVADOR- L'equip idoni? Què vol dir? Es pensa que sóc imbècil? 

M'ha tret els millors elements, els qui coneixen millor la meva 

manera de treballar, i m'ha deixat tota aquesta colla de gent, la 

majoria d'ells novells... 

Q- Hem procurat que conservés un bon nucli de veterans. 

SALVADOR- Un bon nucli? (Pausa. Observa detingudament el públic. 

A Q) Veu aquells tres del fons? 

Q- Quins? 

SALVADOR- Aquells que ara s'amaguen. 

Q- Què els passa? 

SALVADOR(al grup d'espectadors a qui ha fet referència)- No cal que 

provin de dissimular. No els servirà de res. Penso explicar-ho tot fil 

per randa. (A la resta de l'audiència) Fa uns mesos van acompanyar 

el Ministre d'Agricultura a la inauguració d'una granja d'apicultura. 

Se'ls varen donar uns inercomunicadors sofisticadíssims -material 

japonès- i se'ls va assignar la vigilància d'un petit turó que dominava 

totes les instal.lacions de la granja. Doncs bé: quan el Ministre era a 

punt de tallar la cinta un d'ells...(senyala un espectador)...aquell que 



ara posa ulls de peix bullit...va cridar com si l'estessin escorxant i tot 

seguit els altres dos varen començar a disparar. Tots ens vàrem 

llançar damunt del Ministre i l'home de poc no es talla un dit. 

Immediatament vàrem provar de comunicar amb ells perquè la seva 

posició era relativament llunyana, però no vam aconseguir cap 

resposta. (Pausa breu) Saben què havia passat? Doncs que a 

aquell...(senyala el mateix espectador d'abans)...-sí, noi, tu...No cal 

que et posis guenyo-...se li va posar una abella al nas i va cridar 

demanant la mamà  i els altres dos, que han vist moltes pel.lícules, 

varen començar a fotre trets pertot arreu i, miraculosament, no es 

van matar els uns als altres. Ah! I no podíem comunicar amb ells 

perquè amb tot l'enrenouhavien deixat caure els intercomunicadors 

a terra i s'havien fet miquetes. És aquesta la mena de gent que 

m'assignen per a aquesta missió? 

 

                              (Pausa) 

 

Q- Això van fer? 

SALVADOR- Un espectacle denigrant! 

 

(Ambdós observen els espectadors als qui s'ha estat fent 

referència fins ara) 

 

Q- No ho sé...Hi ha gent que té por als insectes. Jo  mateix, de petit, 

tenia molta por dels gripaus i els altres nens es reien de mi. Era molt 

desagradable. 

SALVADOR- Els gripaus no són insectes. 



Q- Ah, no? Bé, no hi fa res. Cada cop que anàvem al riu els altres 

nens em posaven un gripau damunt del cap i aleshores... 

SALVADOR- Què? 

 

                       (Pausa molt breu) 

 

Q- No n'ha de fer res. 

SALVADOR- De tota manera, això no justifica que se'ls hagi acceptat  

per a realitzar la missió. M'imagino que tindran els seus informes, 

oi? 

Q- Els...informes? Ah, sí! Naturalment, els...informes. Sí, els tenim , és 

clar. 

SALVADOR- Els han llegit? 

Q- Naturalment. 

SALVADOR- I? 

Q- Pensem que mereixen una segona oportunitat. 

 

                               (Pausa) 

 

SALVADOR- Suposo que no puc fer cap observació. 

Q- Em sembla que no. 

SALVADOR- Així que la decisió ja està presa. 

Q- Sí. 

 

                       (Pausa breu) 

 

SALVADOR(pel públic)- Almenys aquesta vegada hi ha hagut força 



admisions. (Mirant algú del públic) Algunes més desafortunades que 

altres. També veig que en aquesta ocasió ha estat admès força 

personal femení. Les felicito, tot i que els asseguro que jo hagués 

estat examinador... 

Q- Afortunadament no ha estat així. Estalviïs els detalls autobiogràfics. 

SALVADOR- Només alguns de vostès duran a terme aquesta missió. 

A partir dels seus fulls de servei i de les seves puntuacions farem 

una selecció dels qui... 

Q- No caldrà. 

SALVADOR- Per què? 

Q- La selecció ja s'ha fet. 

SALVADOR- I quants han estat admesos? 

 

          (Q assenyala la totalitat del públic amb un gest ample) 

 

SALVADOR- Presentaré la meva dimissió. 

Q- Denegada.(Pausa) Espavili's amb el que té. 

SALVADOR- Però... 

Q- Tots presenten el perfil idoni. 

SALVADOR- Però com pot dir...?(Busca entre el públic) Fixi's en 

aquell, per exemple. 

 

(Senyala un punt indeterminat. Q mira i se li escapa el riure un 

moment però ràpidament es controla) 

 

SALVADOR- Vostè creu que inspira la més mínima confiança? Creu 

que podré dormir tranquil sabent que tinc elements com aquest en el 



meu equip? 

Q(amb fermesa)- Comenci les explicacions d'una vegada, Salvador! 

 

                          (Pausa tensa) 

 

 

SALVADOR- Molt bé. (Al públic) Com ja saben, em dic Salvador i sóc 

el màxim responsable, o almenys això diuen, d'aquesta mena 

d'operacions. La seva primera missió serà extremadament difícil, no 

els vull enganyar.(A Q, en to acusatori) Entre altres coses perquè és 

molt precipitada. 

Q- Ja sap que ha estat una decisió d'última hora.  

SALVADOR(al públic)- Per això m'estranya que alguns experts, als qui 

se'ls suposa potser equivocadament un alt grau d'experiència i 

d'enteniment,hagin triat precisament aquesta operació com el seu 

primer servei en aquest departament.Però el Senyor Q diu que 

vostès estan prou preparats. I el Senyor Q...és un home honorable. 

En aquesta ocasió el President es passejarà en cotxe descobert per 

tota l'Avinguda Central. (Mirant a un espectador) No em miri amb 

aquesta cara de babau, senyor, jo no tinc la culpa que al President 

se li acudeixi de fer una cosa així justament en aquesta època de 

l'any i d'una manera tan precipidada. Nosaltres no som aquí per a 

jutjar les seves decisions... 

Q- No, això ja ho fan uns altres. 

SALVADOR- ...nosaltres som aquí per a protegir-lo de qualsevol 

possible acció contra la seva persona tot i que, francament, pel que 

estic veient no ho tindré gens fàcil. (Dirigint-se al projector de 



diapositives) A continuació els passaré algunes diapositives dels 

llocs des d'on es realitzaran les vigilàncies. 

 

(Deixa el maletí damunt la taula i treu de l'interior uns quants 

carrets de diapositives. Va per  instal.lar-ne un al projector i 

s'adona que ja n'hi ha un d'instal.lat) 

 

SALVADOR- Ja estan preparades? 

Q- Sí. 

SALVADOR- Sabia quines havia triat? 

Q- Més o menys. 

SALVADOR- Hi són totes? 

Q- Les imprescindibles. 

 

                    (Pausa. Es miren) 

 

SALVADOR(sec)- Molt amable. (Al públic) Quan haurem acabat vagin 

a la oficina B-1, on se'ls assignarà a cada un de vostès el lloc 

corresponent. És clar que si alguns de vostès s'estimen més quedar-

se asseguts a casa seva per a més seguretat del President, no 

deixaré d'agrair-ho. 

 

(En SALVADOR apaga els llums. Q passa la primera diapositiva. 

Apareix el portal d'una casa i, enmig, una dona amb un davantal i 

un pal de fregar. Al costat d'ella, un cubell. Mira somrient a la 

càmara) 

 



SALVADOR(sense mirar la pantalla)- La terrassa  del Cafè Victòria. 

Com saben, és un club privat i l'ambient és molt selecte. Per això 

caldrà elegància i , sobretot,...(mira la pantalla i s'adona de l'error) 

Què es això? 

Q- L'entrada de l'edifici que hi ha davant de l'Ajuntament. És un dels 

llocs assignats. 

SALVADOR- I aquesta dona? 

Q- La portera. Quan es va fer la fotografia la dona fregava  la vorera i , 

no sols es va negar a apartar-se, sinó que va dir als nostres agents 

que si ella no hi sortia, no els deixava fer la fotografia. 

SALVADOR- Em tranquil.litza. 

Q- Què vol dir? 

SALVADOR- Em pensava que també era un dels nous agents. 

Q- Vostè ens creu capaços de fer una cosa així? 

SALVADOR- Oh, no ho sé. Sóc massa insignificant  per a jutjar les 

seves decisions. Com els seus designis són tan insecrutables... 

Q-No es faci el viu. 

SALVADOR- Passi la següent diapositiva. 

Q- Crec que abans de continuar el seu personal hauria de conèixer les 

característiques especials de l'operació. 

SALVADOR- Primer, les diapositives. Han de saber quins són els 

punts de vigilància. 

Q- Quan sàpiguen en quines condicions han de cobrir aquests punts 

se'ls oblidarà fins i tot com se diuen. 

SALVADOR- Dubto que alguns ho recordin fins i tot abans de saber-

ho. 

Q- Jo, de vostè, primer faria que ho assimilessin. Així després estarien 



més atents a les seves explicacions. 

 

                 (Pausa breu. En SALVADOR observa al públic) 

 

SALVADOR- Potser té raó. (Al públic) Tal com els ha dit el 

Senyor...bé, aquest senyor, existeixen unes 

circumstàncies...diguem...especials que...(A Q)- No sé com explicar-

ho. 

Q- Faci'n una demostració. 

SALVADOR- Una demostració? 

Q(senyalant la bossa de viatge)- Ho porta allà dins, no? 

SALVADOR- Sí. 

Q- Doncs faci'n una demostració. Serà més eloqüent. 

 

                         (En SALVADOR pensa) 

 

SALVADOR- Sap? És una bona idea. 

Q- De debò ho creu així? 

SALVADOR- Sí, ho reconec. 

Q- Li ho agraeixo. No tothom és capaç de reconèixer les meves bones 

idees. 

SALVADOR- Ah, no? 

Q- Els del meu departament són una colla de desagraïts. 

SALVADOR- De debò? 

Q- Una colla d'envejosos que no suporten que algú més jove que ells 

tingui bones idees. 

SALVADOR- És irritant, oi? 



Q- I tant! 

SALVADOR- Deu patir molt. 

Q- No sap de quina manera. 

SALVADOR- I segurament li deuen bloquejar l'ascens. 

Q- L'ascens? 

SALVADOR- Deuen passar informes seus on no diuen res de les 

seves bones idees... 

Q- Vostè creu? 

SALVADOR- ...Així s'asseguren que el seu lloc no perilli... 

Q- El seu lloc? 

SALVADOR- ...i que el seu càrrec no passi a mans d'un subaltern 

brillant. 

Q- El seu càrrec! 

SALVADOR- I vagi a saber si als informes que redacten no fan passar 

les bones idees que vostè té per idees d'ells. 

Q- Ho creu possible? 

SALVADOR- No seria la primera vegada. Jo mateix , per exemple, 

algun cop he tingut una bona idea que després un altre ha fet passar 

per seva per a treure'n profit. 

 

                             (Pausa. Es miren) 

 

SALVADOR- Són coses que et fan aprendre que és més prudent no 

confiar en ningú. Si no, acabes veient com els altres  pugen de 

forma fulgurant i un es queda al mateix forat o fins i tot més avall. 

 

                           (Pausa breu. Es miren) 



 

SALVADOR- I ara vaig a fer la demostració. 

 

(Surt per l'esquerra. Q es queda una mica trasbalsat i hi ha una 

pausa mentre es recupera. Un cop recuperat mira al públic, 

desconnecta el projector de diapositives i a continuació observa 

els carrets de diapositives que en SALVADOR ha deixat damunt 

la taula. Dubta. Finalment comença a revisar d'una en una les 

diapositives que en SALVADOR duia triades. Fent això i mirant de 

tant en tant al públic, comença a parlar) 

 

Q- Han de saber que, malgrat les aparences, estan vostès en molt 

bones mans. En Salvador és un home que sap fer molt bé la seva 

feina. És un fet que, per raons que ara no vénen al cas , jo no puc 

reconèixer davant d'ell. De manera que si a alguns de vostès se'ls 

acut dir-li que acabo de fer aquest comentari ho negaré 

rotundament. Diguem que el seu departament i el meu tenen 

gairebé l'obligació d'estar en permanent oposició. Avui està 

especialment alterat, suposo que ja ho han notat. Però no es tracta 

només de la meva presència. L'irrita, no ho nego, però ja està 

acostumat. Els prego que no li tinguin en compte. Ahir a la nit algú 

va entrar a robar a casa seva...res important...un lladregot inexpert, 

d'aquells que entren a robar canelobres i coberts d'argent sense 

saber a casa de qui es fiquen. Afortunadament el van poder 

enxampar ràpidament quan encara era dins la casa. Així doncs, no li 

va arribar a robar res.(Deixa momentàniament de revisar les 

diapositives. Pensarós) Res, aparenment. (Pausa molt breu. 



Continua fent el que feia) Ell no hi era, però tot i així aquestes coses 

trasbalsen. Estava reunit amb el President, mirant-lo de convèncer 

que no fes una sortida tan precipitada.  

    Diu que vol interrogar-lo perquè tot plegat li fa mala espina. I està 

empipat perquè encara no ha tingut temps de fer-ho.(Observa 

atentament una diapositiva. A continuació treu un bloc de notes i 

apunta alguna cosa. Se'l torna a guardar. Pensarós) Un home 

dedicat completament al President. Honest i transparent en la seva 

feina. Mala cosa pels temps que corren. 

 

(Continua revisant diapositives uns instants però de cop i volta 

s'atura i torna a deixar-ho tot tal com estava abans que sortís en 

SALVADOR. Al cap d'uns segons entra en SALVADOR per 

l'esquerra, vestit de cardenal. Q no s'immuta. Sigui quina sigui la 

reacció del públic en SALVADOR farà una pausa, tot observant-lo, 

esperant que passi aquesta primera reacció) 

 

SALVADOR- Suposo que s'estaran preguntant què faig vestit 

d'aquesta manera. És natural. Jo també m'ho pregunto. L'únic que 

no s'ho pregunta és el President. Ell només riu. Des que li he 

exposat la idea aquest matí no para d'enfotre-se'n. Tant de bo pugui 

continuar fotent-se'n aquesta nit. Senyal que tot haurà anat bé, no 

els sembla? (Pausa molt breu esperant la resposta del públic) Bé, 

els més desperts ja hauran tret les seves pròpies conclusions. (Mira 

al públic. Pausa breu) Encara que potser els he sobrevalorat. 

Camuflatge! Ho entenen? Bé, no hi fa res. A cada un de vostès se li 

assignarà una disfressa per a passar desapercebut (mira a algú del 



públic)...tot i que no estic gaire segur de si al magatzem tindran 

talles tan...especials.  Tinguin en compte que nosaltres no 

organitzem cap festa, la gresca i el sarau la fan els altres. Per això 

és molt fàcil que, aprofitant l'enrenou del Carnaval, algun tocat de 

l'ala disfressat de vés a saber què provi d'atemptar contra el 

President. Donades les circumstàncies, els prego la màxima 

concentració. Per tant, els aconsello per començar que no s'observin 

gaire mútuament, no fos cas que la contemplació de l'aspecte 

grotesc dels seus companys els distregui de la missió.(Mirant a 

algun espectador) Tot i que alguns de vostès no cal que es 

disfressin per a tenir un aspecte grotesc.(Al públic en general) Com 

ja he dit abans, se'ls situarà en llocs estratègics del recorregut. A 

més de l'arma reglamentària se'ls assignarà un petit 

intercomunicador per a poder estar contínuament en contacte i 

poder informar de qualsevol moviment sospitós. La llista de 

disfresses que podran trobar al magatzem és la següent: 

 

(Treu amb dificultat una llibreta de sota la sotana i l'obre. Va per 

llegir en veu alta) 

 

Q- Capellans, ballarines de ballet i goril.les. 

 

                     (Pausa. Es miren) 

 

SALVADOR(al públic)- Normalment el departament del Senyor...Q...no 

interfereix tant els nostres assumptes. M'imagino que l'extrema 

importància de l'operació es el que l'està obligant a tocar els collons 



d'una manera tan...molesta. Potser el Senyor Q vulgui afegir alguna 

cosa a les meves paraules. 

Q- Només que tinc unes ordres i les haig d'acomplir. Capellans, 

ballarines de ballet i goril.les. Sento no poder afegir res més a les 

seves paraules. 

 

                                     (Pausa) 

 

SALVADOR(al públic)- En aquest cas només em queda suggerir la 

possibilitat que alguns de vostès s'emprovin ara les disfresses 

perquè la resta de companys pugui conèixer anticipadament 

l'aspecte que tindran quan les duguin posades i no els vingui de nou. 

(A Q) Això, naturalment, si el Senyor Q no hi té cap inconvenient. 

 

                                       (Q dubta un moment) 

 

Q- Pot ser molt instructiu. 

 

(Ambdós miren al públic esperant voluntaris. En aquest moment 

es pot optar per preveure la manca de voluntaris o bé es pot tenir 

en compte la possibilitat que algun espectador surti 

voluntàriament a fer la prova. També es pot optar per una tercera 

via: la de fer sortir a un o més espectadors per a emprovar-se la 

disfressa. En aquest cas, naturalment, caldrà afegir diàleg. 

   Sigui quina sigui l'opció que es triï l'obra continuarà amb el 

públic ja assegut, amb la rèplica següent:) 

 



SALVADOR (a Q, pel públic)- Déu meu, com pot pretendre que treballi 

amb aquest personal? 

Q- No s'amoïni, Salvador. Tot anirà bé. 

SALVADOR- Si és així, espero que m'ho tinguin en compte i aquest 

cop no em deneguin l'ascens. 

 

                      (Pausa breu. Es miren) 

 

Q- Faré el que podré. De veritat. 

SALVADOR- Podem ara continuar amb les diapositives? 

Q- Naturalment. 

 

           (Q torna a connectar el projector de diapositives) 

 

SALVADOR- Passi la següent diapositiva. 

 

            (Q ho fa. Apareix un gratacels) 

 

SALVADOR(sense mirar la diapositiva)- Ara sí: la terrassa del Cafè 

Victòria. Des del jardí interior, situat davant l'Avinguda...(Mira la 

pantalla) Això és l'Edifici "Atlas". 

 

                            (Mira a Q) 

 

Q- Sí. 

 

                           (Pausa) 



 

SALVADOR- Molt bé. L'edifici Atlas també és un enclavament 

estratègic. A deu de vostès se'ls assignarà aquest important 

objectiu. Tinguin en compte que des dels tres últims pisos es domina 

perfectament tota l'Avinguda . 

Q- Deu no. 

 

               (Pausa. Durant el diàleg següent en SALVADOR s'adreçarà 

                 sempre al públic, sense mirar Q) 

 

SALVADOR- El fet és que alguns de vostès realitzaran la missió de 

protecció des d'aquest enclavament. Potser vuit de vostès. 

Q- Vuit tampoc. 

SALVADOR- Han de saber que és absolutament impossible  vigilar els 

tres últims pisos d'aquest edifici amb menys de vuit homes . És el 

lloc idoni per a un franctirador. 

Q- Aquesta observació és errònia. Des de l'edifici Atlas no es domina 

l'Avinguda. 

SALVADOR- Tothom sap que des d'aquest edifici es veu millor la 

panoràmica de l'Avinguda Central que des de qualsevol altre lloc de 

la ciutat. Els papàs porten els seus fills allà cada Nadal per veure la 

Cavalcada dels Reis. 

Q- Els nostres experts diuen tot el contrari. 

SALVADOR- Han de saber que, diguin el que diguin els experts torra-

collons del departament del Senyor Q, a l'oficina B-1 deu de vostès 

trobaran el seu nom assignat a aquest objectiu. 

Q- L'ordre ha estat anulada. 



 

                 (Pausa. Es miren) 

 

SALVADOR(al públic)- Han de saber que si allà no hi va algú de 

nosaltres la vida del President pot córrer un gran perill. 

Q- Miri Salvador, el meu departament havia previst les seves 

reticències i haig de dir-li que vostè en persona ha estat dessignat 

per a cobrir la vigilància d'aquell objectiu. Si vol, naturalment. 

SALVADOR- Jo? 

Q- Si la panoràmica és tan bona com vostè diu serà el membre del 

grup d'escolta amb més responsabilitat. Si no, gaudirà com a mínim 

del paisatge. 

 

                             (Pausa breu) 

 

SALVADOR- Ha estat cosa seva? 

Q- Què vol dir? 

SALVADOR- Ho sap perfectament. 

Q- No. Jo sempre he cregut que el seu lloc és al costat del President. 

SALVADOR- Hi hauria d'anar sol? 

Q- On? 

SALVADOR- A l'edifici Atlas.  

Q- Sí. 

SALVADOR- Però jo sol... 

Q- És clar que , si no vol, ningú no l'obligarà a anar-hi. A més, no l'hi 

recomano. 

SALVADOR- Per què? 



Q- Per què?...Doncs...Ja li he dit: Des d'allà no es veu l'Avinguda. Si 

us plau, cregui'm. Si hi va farà el ridícul i això dificultarà el seu 

ascens. 

SALVADOR- El meu lloc és al costat del cotxe presidencial, jo... 

Q- L'entenc perfectament. No cal que em doni cap explicació. 

SALVADOR- Un home sol no pot vigilar aquell edifici. A més, no em 

perdonaria... 

Q-Què? 

 

                     (En SALVADOR no respon) 

 

SALVADOR- Jo... 

Q- Sisplau Salvador, deixi-ho córrer. 

SALVADOR(al públic) - Demano deu voluntaris per a cobrir amb mi 

l'Edifici Atlas. La resta pot anar-se'n a l'oficina B-1 a informar-se dels 

altres objectius (Pausa molt breu. Previsiblement no hi haurà 

voluntaris*) I vostès són els qui han de protegir al nostre Cap 

d'Estat? Vuit! Només en demano vuit! f(Pausa molt breu)S'adonen 

del que estan fent? No puc demanar menys de vuit voluntaris, ja ho 

he dit abans. (Pausa molt breu) Si no els agraden les disfresses del 

magatzem els puc deixar la meva. (A una espectadora) Senyoreta, 

vostè tampoc? (Agafant un extrem de la disfressa i mostrant-li) Miri-

s'ho bé, és de seda pura! (Pausa) Desgraciats! 

Q- Què pensa fer ara? 

SALVADOR- Res. No  hi ha res a fer. 

 

 



*En el cas poc probable que sortissin els voluntaris que es demanen 

en SALVADOR mirarà desafiant Q i ell, després d'una pausa, els 

dirà: 

Q- Què hi volen anar a fer, allà? No hi ha res a fer. Res de res. 

 

 

                                                    FOSC   

 



 

 

      

ESCENA II:  INTERROGATORI 

 

Un despatx. Al fons, una finestra. Prop de la finestra, una cadira 

on seu Q. Fuma. Mira fixament l'ACUSAT, que seu davant d'ell al 

centre de l'escenari i de cara al públic. A la dreta de l'ACUSAT, 

una cadira buïda. 

 

ACUSAT- Puc girar-me? 

Q-No. 

ACUSTAT- No puc girar-me? 

Q- Li dic que no. 

ACUSAT- Però això és negar dues vegades. Vol dir que sí puc girar-

me? 

Q- No! Entengui-ho com una rotunda negació! No pot girar-se. 

ACUSAT- Punyeta! 

 

                    (Pausa) 

 

ACUSAT- No vol interrogar-me? 

Q- Encara no. 

ACUSAT- I per què no? 

Q- Encara no ha arribat el seu advocat. 

ACUSAT- I si jo li dono permís? 

Q- Va contra les lleis. 



ACUSAT- Quines lleis? 

Q- Doncs...les lleis. 

ACUSAT- Però de quina mena? 

Q- Què vol dir? 

ACUSAT- On són escrites? 

Q- Doncs...a tot arrèu. A la Constitució, al Codi Penal, al Codi Civil, al 

Codi Administratiu... 

ACUSAT- Al codi de la circulació també? 

Q- M'està prenent el pèl? 

ACUSAT- És que jo no n'entenc, de lleis.  

Q- No cal que ho juri. Si no , no seria aquí. 

ACUSAT- De fet no vaig acabar ni els estudis elementals 

Q- Ja. 

ACUSAT- Va ser molt trist. Els meus pares... 

Q- Prou! Calli d'una vegada i no obri la boca fins que arribi el seu 

advocat! 

 

            (Pausa) 

 

ACUSAT- Vostè que en pensa? 

Q- De què? 

ACUSAT- D'aquestes lleis. 

Q- Quines? 

ACUSAT- Les que no el deixen que m'interrogui. 

Q- Doncs... 

ACUSAT- Una mica exagerades, no? 

Q- Doncs, ara que ho diu... 



ACUSAT- Hi deiu haver gent que no se les mereix, unes lleis com 

aquestes.  

Q- Ja ho pot ben dir. 

ACUSAT- I segurament han estat asseguts en aquesta mateixa cadira 

o en una cadira com aquesta, o hi estan asseguts en aquest mateix 

moment repartits per tot el món, a milers de llocs com aquest... 

Q- Els malparits! 

ACUSAT- ...burlant-se de gent honesta com vostè perquè saben que 

unes lleis que no mereixen els protegeixen... 

Q- Si jo fos qui dictés les lleis ja veurien, ja... 

ACUSAT-...fent un posat irònic de superioritat a un home que només 

desitja complir el seu deure... 

Q- Fer una mica de justícia. 

ACUSAT-...I això un dia...i un altre... i un rera l'altre... 

Q- És horrorós! 

ACUSAT- Així, què? M'interrogarà? 

Q- Què? 

ACUSAT- M'interrogarà? 

 

                                   (Pausa molt breu) 

 

Q- Va contra les normes. 

ACUSAT- Maleïdes normes! 

Q- Té alguna queixa? 

ACUSAT- M'està interrogant? 

Q- Només li pregunto si té alguna queixa.  

ACUSAT- Però això ja és una pregunta. I no puc contestar-li. Va 



contra les normes, oi? 

Q- Com vostè vulgui. 

 

                         (Pausa) 

 

Q- Està trigant massa. 

ACUSAT- Qui? 

Q- El seu advocat. 

ACUSAT- Tindré un advocat? 

Q- Sí. D'ofici. 

ACUSAT- Quina il.lusió! I em defensarà? 

Q- Se suposa que sí. 

ACUSAT-  Pobre! 

Q- Per què diu això? 

ACUSAT- Deu ser una feina molt dura passar-se el dia defensant gent 

que ni tan sols coneixes. 

Q- És possible. 

ACUSAT- I la majoria deuen ser uns poca-vergonyes 

Q-Sí. La majoria. 

 

      (Entra precipitadament l'ADVOCAT. Porta un maletí) 

 

Q-Arriba tard. 

ADVOCAT- Ho sento. No podia aparcar el cotxe. 

ACUSAT- Ha vingut en cotxe? 

ADVOCAT- Sí. 

ACUSAT- Quina bojeria! A l'hora punta! Que no sap que a aquesta 



hora els nens surten d'escola? 

ADVOCAT- Què vol dir? 

ACUSAT- Doncs...això. Que surten d'escola. 

ADVOCAT (a Q)- No sap l'hora que és? 

Q- No. 

ADVOCAT- No li han dit? 

Q- No. 

ADVOCAT- Però en tot aquest temps ho haurà preguntat. 

Q.- És possible. Però a mi no m'ho ha prenguntat pas.  

ACUSAT- Doncs ara li pregunto. 

Q- Què? Què és el que em pregunta, eh? 

ACUSAT- Quina hora és. 

Q- Les deu. 

ACUSAT- Les deu? 

ADVOCAT- Del matí. 

 

                     (Pausa) 

 

ACUSAT- Amb raó tenia son. 

Q(a l'ADVOCAT)- El seu client. 

ACUSAT (aixecant-se de la cadira)- Tant de gust. 

Q- Segui! 

ADVOCAT- Vostè no té dret a...! 

ACUSAT- No, si a mi no em fa res, de debò. 

 

                                     (Seu) 

 



ADVOCAT- L'han obligat a parlar? 

ACUSAT- Què diu! Però si ell no m'ha deixat! 

ADVOCAT- No l'ha deixat? 

ACUSAT- Jo volia fer-ho, però ell s'ha entossudit a dir-me que anava 

contra les normes. 

ADVOCAT- No tingui por i digui'm la veritat.  

ACUSAT- Ja li he dit. 

ADVOCAT- De debò? 

ACUSAT- Tranquil. Pot confiar en mi.  

ADVOCAT(a Q)- L'ha visitat un metge? 

Q- No. 

ADVOCAT- Hi té dret.  

Q- No l'ha volgut. 

ACUSAT- Per què? Si em trobo molt bé. 

Q- Podem començar? 

ADVOCAT- D'acord. 

 

                          (L'ADVOCAT seu a la cadira buïda) 

 

ACUSAT- Ara ja m'interrogaran? 

ADVOCAT- Sí. 

ACUSAT- Tots dos? 

ADVOCAT- Sí. 

ACUSAT- Quina il.lusió! Ja puc girar-me? 

ADVOCAT- Què vol dir? 

ACUSAT- Ell , m'ha dit... 

Q- Sí, ja pot girar-se. 



ACUSAT- Gràcies. 

 

(S'aixeca però aleshores recorda la prohibicio i torna a seure. 

Aixeca lleugerament la cadira sense desenganxar-la del seu cul i 

se situa de manera que pugui veure els altres dos personatges) 

 

ADVOCAT(a Q)-Em pot explicar què vol dir tot això? 

ACUSAT(a l'ADVOCAT)-Vostè em defensarà, oi? 

ADVOCAT- Ho provaré, sí. 

ACUSAT- No sé si podré pagar-li-ho. 

ADVOCAT- No cal que s'amoïni per això. 

ACUSAT- Què vol dir? Quan un treballa li han de pagar, dic jo! Vostè 

menja, oi? 

Q- Ja li paga l'Estat. 

ACUSAT- Què? 

ADVOCAT- Ja em paga l'Estat, gràcies. 

ACUSAT(a Q)- Però aleshores...a vostè qui li paga? 

ADVOCAT- També li paga l'Estat. 

 

                              (Pausa) 

 

ACUSAT- Em sap greu causar-los tantes molèsties. 

Q(a l'ADVOCAT)- Comenci vostè. 

ADVOCAT- No, no. Vostè primer. 

Q- De cap manera. Vostè primer. 

ADVOCAT- Li agraeixo.  Però m'estimaria més que fos vostè el primer 

a... 



ACUSAT- No cal que s'hi escarrassi. Ell coneix molt bé les normes . I 

si diu que ha de començar vostè, és que ha de començar vostè. 

ADVOCAT- Molt bé.(Obre un maletí i  treu uns papers. A l'ACUSAT) 

Sabia que allò era propietat privada? 

ACUSAT- Ja? 

ADVOCAT- Què vol dir? 

ACUSAT- No em pregunta abans el nom, l'edat i tot això? 

Q- Ja ho sap. 

ACUSAT- Ah, ja ho sap? 

ADVOCAT- Sí. M'han passat l'informe. 

ACUSAT- De debò? 

Q- És el mètode habitual. 

ACUSAT- I en aquest informe ja hi posa el nom, l'edat i tot això? 

Q- Sí. 

ACUSAT- Per què no me n'han dit res, d'aquest informe? 

Q- No n'ha de fer res. 

ADVOCAT (a Q)- Què vol dir amb això que no n'ha de fer res? Ell té 

dret a... 

ACUSAT(a l'ADVOCAT)- I què més diu, aquest informe? 

ADVOCAT- Què? 

ACUSAT- Si parla de mi, vull saber què hi diu. 

ADVOCAT- Doncs...l'habitual en aquests casos. Els motius i les 

circumstàncies de la detenció, el delicte del qual se l'acusa... 

ACUSAT- Delicte? 

Q- Per què es pensa que l'hem portat aquí? Per fer una visita cultural? 

ADVOCAT(a Q)- No l'han informat? 

Q- És clar que l'hem informat! Però no entén res. O potser és que es fa 



l'orni molt bé. 

ACUSAT- Ep, ep! 

ADVOCAT- Bé, doncs si l'han informat... 

ACUSAT- El que passa és que hi ha coses que no acabo d'entendre. 

Com no vaig acabar els estudis elementals... 

ADVOCAT- I per què no pregunta? 

ACUSAT- Em fa vergonya. 

ADVOCAT- Vergonya? 

ACUSAT- A l'escola, quan preguntava als professors, els altres nens 

es reien de mi.  

Q- De debò? 

ACUSAT- Ho passava molt malament. 

Q- Me'n faig càrrec. 

ADVOCAT- Què vol dir? 

Q- A mi també em passava. És molt desagradable. 

ACUSAT- Sí, oi? 

ADVOCAT(a Q)- A vostè també li passava? 

Q (absort) - Cada vegada que aixecava la mà els altres nens ja 

començaven a riure. Els professors no feien res per evitar-ho. De fet 

ells també reien. Per això ...  

ACUSAT i ADVOCAT (alhora) - Què?  

 

(Pausa molt breu. Q torna de l'abstracció)  

 

Q-No n’han de fer res.  

ACUSAT-L’entenc perfectament.  

ADVOCAT (a l’ACUSAT) - Se l'acusa de violació de domicili i d'intent 



de robatori.  

Q-I ara haurà de fer una declaració.  

ADVOCAT-Digui: ¿sabia que aquesta casa era propietat privada o no? 

 

 (Pausa)  

 

ACUSAT-Em puc aixecar?  

Q-No  

ACUSAT-És que dempeus penso millor.  

ADVOCAT (a Q) – No es pot aixecar?  

Q-És el procediment habitual.  

ACUSAT-Doncs quin procediment més idiota!  

Q-Digui-li al seu client que es moderi.  

ADVOCAT-Si us plau, moderi’s.  

ACUSAT-És així com em pensa defensar?  

ADVOCAT-Tranquil.litzi’s, si us plau. 

Q-Sabia que era propietat privada o no?  

ACUSAT-Ja li he dit abans que no!  

ADVOCAT-Què significa això? L'han interrogat abans que jo arribés? 

ACUSAT-Només una mica.  

ADVOCAT-No era necessari que els contestés!  

ACUSAT-Pobre home! Semblava tan interessat ...  

ADVOCAT-No l’havien detingut mai, oi?  

ACUSAT-Estic detingut?  

ADVOCAT-Per què nassos es pensa que és aquí?  

ACUSAT-Escolti, a mi no em cridi, eh?  

ADVOCAT-Perdoni.  



ACUSAT-Si ha de posar-se així serà millor que se'n vagi.  

ADVOCAT-Disculpi 'm.  

ACUSAT-Miri, sap què li dic? Que ja se’n pot anar. Ja me les arreglaré 

jo sol.  

ADVOCAT-Li asseguro que no tornarà a passar.  

Q (al ACUSAT) - No l’aclapari, pobre noi. És el seu primer cas. 

ACUSAT-Sóc el seu primer cas?  

ADVOCAT-Sí, però ho faré tan bé com ...  

ACUSAT (interrompent-i allargant-li la mà) - Felicitats!  

 

(L’ADVOCAT dubte. Finalment ell també li allarga la seva mà i 

les encaixen)  

 

ACUSAT-Que li vagi molt bé.  

ADVOCAT-Gràcies, ho faré tan bé com pugui. 

 ACUSAT-Així, què? Em puc aixecar o no?  

ADVOCAT i Q (alhora) - No!  

ACUSAT-Home ... jo creia que sent el seu primer cas ... podríem fer 

una excepció.  

Q-No hi ha excepcions. 

ACUSAT-Està bé ...  

ADVOCAT-Així que no l'havien detingut mai.  

Q-Està net.  

ADVOCAT-Ja ho sé. Ho diu l'informe.  

Q-Llavors no pregunti.  

ACUSAT-Doncs sí que parla de mi, aquest informe!  

Q-Anem per parts: si sabia que era propietat privada, per què va 



entrar?  

ACUSAT (al ADVOCAT) - Ara he de respondre, no?  

ADVOCAT-Sí  

ACUSAT-Segur?  

ADVOCAT-Per què ho pregunta?  

ACUSAT-No sé ... Com és el seu primer cas ...  

ADVOCAT-Això no té res a veure. Ho puc fer tan bé com qualsevol. 

Conec les lleis.  

ACUSAT-Així, què? Contesto?  

ADVOCAT-Sí, però vagi amb compte.  

ACUSAT-Per què?  

ADVOCAT-Perquè el que digui pot ser utilitzat en contra de vostè. 

 ACUSAT-En contra de mi? Pot anar contra de mi si li dic que em van 

enganyar?  

Q-Això no justifica el seu comportament.  

ACUSAT (al ADVOCAT) - ¿Això significa que el que he dit ha anat en 

contra meva?  

ADVOCAT (a Q) - No el pressioni.  

Q-No el pressiono.  

ACUSAT-No, si és un senyor molt amable. Ha fet que em portessin un 

entrepà al calabós. 

 ADVOCAT-Ha estat al calabós? 

Q-No li he dit que porta disset hores detingut?  

ADVOCAT-No, no m'ho ha dit.  

Q-De tota manera ja ho especifica l'informe.  

ACUSAT-Sembla que aquest maleït informe informa a tothom menys a 

mi.  



Q-De què es queixa, ara?  

ACUSAT-Ningú m'ha dit l'hora, i això que porto aquí un munt de 

temps.  

Q-Però li he portat un entrepà, no?  

ACUSAT-Sí, això sí.  

ADVOCAT-No tenien cap motiu per deixar-lo incomunicat.  

Q-No ha estat incomunicat.  

ACUSAT-No, si amb mi hi havia un senyor molt amable que no 

deixava de convidar-me a xocolata.  

ADVOCAT i Q (alhora) - A xocolata?  

ACUSAT-Sí, però jo no he acceptat.  

Q-Molt prudent per part seva. 

 ACUSAT-Sí, sóc al.lèrgic al cacau.  

ADVOCAT-És clar, és clar. Segons l'informe vostè va dir que havia 

acceptat voluntàriament.  

ACUSAT-La xocolata?  

ADVOCAT-No, entrar a la casa. Segons això ho va dir en el moment 

de la detenció. Què va voler dir exactament, amb això que "havia 

acceptat voluntàriament"?  

Q-Aquesta part de l'informe és errònia. Va ser un error de 

mecanografia.  

ADVOCAT-Què vol dir?  

Q-Que mentre el passaven a màquina es va traspaperar un full d'un 

altre informe, que va venir a parar a aquest. De vegades passen 

aquestes coses. 

ADVOCAT-Però com pot passar una cosa així?  

Q-Vol saber per què? Ho vol saber? Doncs perquè tenim centenars 



d'informes acumulats sobre les taules que ja no caben en els fitxers. I 

sap per què no arriben fitxers nous? Doncs perquè a algú d'aquí dalt 

no li dóna la puta gana d’estampar la seva puta signatura en un puto 

paper dels collons ...  

ADVOCAT-Bé, bé, tranquil.litzi’s ....  

Q-... Els tenim inclosos en les partides pressupostàries des de fa tres 

anys i no ens arriben ...  

ADVOCAT-De tota manera ...  

Q-... i només tenim tres ordinadors per fer tota la paperassa de cinc 

districtes ...  

ADVOCAT-Però malgrat tot ...  

Q-... i en alguns despatxos la pintura s'infla per la humitat i es cau a 

trossos, i sovint els vàters s'embussen i triguen setmanes abans de 

venir-los a desembussar. Però això, clar, a ningú li importa. A la gent 

no li interessen els nostres problemes, però nosaltres també som 

persones, entén? Persones!  

ADVOCAT-Escolti, jo mai he dit que no ...  

Q-Tots se'n foten de la nostra feina i es riuen dels nostres fracassos. I 

tot per què? Per què som membres dels cossos de seguretat? És que 

no tenim mans, ni membres, ni proporcions, ni sentits, ni afectes, ni 

passions com els altres? No mengem el mateix menjar que els altres? 

Si ens punxen, no sagnem? Si ens fan pessigolles, no riem? Em 

sembla que ens mereixem una mica més de respecte, no?  

ADVOCAT-Sí, sí, és clar ...  

ACUSAT-Naturalment.  

ADVOCAT-No ens posarem ara a discutir per una simple full 

traspaperat ...  



ACUSAT-Li pot passar a qualsevol.  

ADVOCAT-No té importància.  

ACUSAT-Segui i tranquil.litzi’s. (S'aixeca i es dirigeix cap a la porta) 

Vol que li porti un got d'aigua?  

Q-¡Segui!  

ACUSAT (seient) – D’acord. 

  

(Pausa breu) 

  

ADVOCAT-Així ... va ser un error.  

Q-Sí  

ADVOCAT-I el meu client no ... va dir res en el moment de la detenció. 

Q-No  

ADVOCAT-Ni ... tan sols que ... havia acceptat voluntàriament?  

Q-Ja li he dit que no! A més, per què m'ho pregunta a mi? És a ell a 

qui ha d'interrogar! 

 ACUSAT-Té raó.  

ADVOCAT-Ja ho sé.  

ACUSAT-Llavors per què l'interroga a ell?  

ADVOCAT-No l’estic interrogant!  

ACUSAT-Doncs no sé a qui haurà estat interrogant fins ara, però a mi 

segur que no. 

ADVOCAT-Si no em deixa!  

ACUSAT-Que no li deixo? Però si és el que estic intentant que faci des 

que ha entrat per aquesta porta!  

ADVOCAT-Molt bé. Continuem.  

ACUSAT-Segur que és la falta d'experiència.  



ADVOCAT-Què insinua?  

ACUSAT-Com és el seu primer cas ...  

ADVOCAT-Ja sé que no sóc el millor. Però això no significa que ho 

faci malament.  

ACUSAT-Jo no he dit que ho estigui fent malament. Només que se’l 

veu una mica inexpert.  

ADVOCAT-Molt bé, continuem: confirma el que acaba de dir ell? 

ACUSAT-Què?  

ADVOCAT-Que vostè no va dir res en el moment de la detenció. Que 

no va dir que havia acceptat voluntàriament entrar a la casa.  

ACUSAT-Però no és d'això del que han estat parlant fins ara? 

ADVOCAT-Sí  

ACUSAT-I no li ha dit ell que jo no vaig dir res?  

ADVOCAT-Sí ..  

ACUSAT-Doncs llavors per què m'ho torna a preguntar a mi? 

ADVOCAT-Perquè és a vostè a qui he de defensar i no a ell!  

ACUSAT (aixecant) - A mi no em cridi!  

ADVOCAT-És que no m'ho està posant gens fàcil!  

ACUSAT-Doncs cridant no m'ajudarà gaire!  

ADVOCAT-Sap què li dic? Que el defensi el seu pare! 

 

(Es disposa a sortir) 

  

Q-No pot fer això.  

ADVOCAT-Faig el que em dóna la gana.  

Q-L’han assignat a vostè per representar-lo.  

ADVOCAT-Qui, eh? Qui? No és normal que designin un advocat 



inexpert per a un cas tan complex com aquest! I ell (per  ACUSAT) no 

m'ho està posant gens fàcil!  

Q-Si es va tindrà problemes. Jo mateix m'encarregaré de que tingui 

molts.  

 

(Pausa)  

 

Q-Segui i no es torni a aixecar fins que aquest imbècil ...  

ACUSAT-Ei, escolti ...!  

Q-... hagi signat la declaració.  

ACUSAT (mentre l’ADVOCAT torna a seure) - No té dret a insultar-me. 

Jo no sóc cap ...  

Q-I vostè segui i tanqui la boca!  

ACUSAT (seient) - Molt bé, molt bé, no cal que s'enfadi.  

Q-Continuï, advocat.  

ADVOCAT-Gràcies. (Pausa molt breu) Creu que ha estat víctima d'un 

engany?  

Q-Per què li pregunta això?  

ADVOCAT-Tinc les meves raons per creure que en tot aquest 

assumpte hi ha alguna cosa estranya.  

Q-Vostè creu?  

ADVOCAT-Hi ha alguna cosa que no encaixa i vull saber què és. 

 

(Pausa breu)  

 

ADVOCAT (al ACUSAT) - Molt bé. Per què diu vostè que el van 

enganyar?  



ACUSAT-En aquests moments gairebé tot em sembla un engany. 

ADVOCAT-Expliqui 's.  

ACUSAT-És la veritat. Ell ja m'ho deia.  

Q-Ell? Qui?  

ADVOCAT-Potser un còmplice?  

ACUSAT-El meu avi.  

ADVOCAT-El seu avi és un còmplice?  

ACUSAT-El meu avi és a la tomba.  

ADVOCAT-Perdoni.  

ACUSAT-Sempre em deia que abans et podies refiar més de la gent.  

Q-De debò?  

ACUSAT-I això que el seu germà petit li va prendre la xicota i el seu 

pare li va robar els estalvis.  

Q-Segur que el seu avi no va entrar mai a robar en una casa. 

ACUSAT-Mai! Seria incapaç! Jo, en canvi ...  

ADVOCAT i Q (alhora) - Què?  

ACUSAT-No sóc tan bona persona com ell i per això estic sempre ficat 

en embolics.  

Q-Sap quina és la pena per violació de domicili?  

ACUSAT-Que vol que sàpiga, jo!  

Q-Només volia robar joies o diners, oi? Confessi-ho!  

ACUSAT (al ADVOCAT) - Si li contesto anirà en contra meva? 

ADVOCAT-Per què va entrar a la casa?  

ACUSAT-Digui 'm almenys a qui he de contestar primer.  

Q-¡Responeu! 

ADVOCAT-Potser passava per allà i es va trobar malament? Potser va 

trucar a la porta per demanar un got d'aigua i una aspirina i, en trobar-



la oberta, va decidir entrar sense demanar permís i servir-se vostè 

mateix?  

ACUSAT (al ADVOCAT) - Si aquesta és la seva manera de defensar a 

la gent, no m'estranya que ells li paguin per fer-ho.  

Q-Respongui!  

 

(Pausa) 

  

ACUSAT-M 'han enganyat.  

ADVOCAT-Continuï.  

ACUSAT-Em va dir que era casa seva.  

ADVOCAT-Qui?  

 

(Silenci. L’ACUSAT mira al ADVOCAT però no respon)  

 

ADVOCAT-Qui el va enganyar?  

ACUSAT-No ho sé. No em va dir el seu nom.  

Q-S’ho està inventant.  

ADVOCAT (a Q) - Com pot estar tan segur?  

Q-Vostè és nou a l'ofici. Ha de saber que aquesta gent és capaç de tot 

per tal de no anar a la presó.  

ACUSAT-Aniré a al presó?  

ADVOCAT-No si puc evitar-ho.  

Q-No hi ha qui el salvi. Acabarà a la presó.  

ADVOCAT-No si puc evitar-ho.  

ACUSAT-Potser em caldria una advocat amb més experiència. 

ADVOCAT-Què insinua?  



ACUSAT-No ho sé ... al cap i a la fi és el seu primer cas. No les tinc 

totes amb mi, sap?  

ADVOCAT-Potser fins ara no ho hagi fet molt bé, però milloraré. 

ACUSAT-Això no em tranquil.litza.  

ADVOCAT-El trauré d'aquest embolic, ja ho veurà. 

ACUSAT-Però ell diu que aniré a la presó.  

Q-Si continua mentint, segur.  

ACUSAT-Què li fa pensar que estic mentint?  

Q-No pretendrà que creiem que un tipus el va convèncer per entrar a 

robar a casa!  

ACUSAT-No volia que entrés a robar.  

ADVOCAT-No és tan estrany. Potser volia que entrés a robar per 

després fer la denúncia i cobrar l'assegurança de robatori.  

Q-L'assegurança de robatori?  

ADVOCAT (al ACUSAT) - Sap si tenia assegurança de robatori? 

ACUSAT-Qui?  

ADVOCAT-La persona que li va proposar que entrés a la casa. 

ACUSAT-No sé res de cap assegurança.  

ADVOCAT-Pensi-s’ho bé. Si no hi ha assegurança ... Tindrà molts 

problemes.  

Q-Li dic que s'ho està inventant. Ni hi ha còmplice, ni hi ha instigador. 

Ho va fer sol. Sabia que a la casa no hi havia ningú, sabia que podria 

treure un bon pessic i va entrar a buscar diners i joies. I això és tot, no 

li doni més voltes i que signi la punyetera declaració.  

 

(Pausa breu)  

 



ACUSAT (al ADVOCAT) - Si signo aquesta declaració ... també aniria 

a la presó?  

ADVOCAT-Sí  

Q-Però menys!  

ACUSAT (al ADVOCAT) - ¿I és vostè, el meu propi advocat, qui m'ho 

diu? Em diu que faci el que faci acabaré a la presó? A mi, que ni tan 

sols sabia que estava detingut, que ni tan sols sabia que se m'acusava 

d'un delicte ...  

ADVOCAT-Si us plau, no segueixi.  

ACUSAT-... que estava disposat a col.laborar amb qui fos per aclarir-

ho tot, que he confiat en vostè des del moment en què ha entrat per 

aquesta porta ...  

ADVOCAT-M 'està fent mal.  

ACUSAT-... que ni tan sols he dubtat de vostè pel fet que fos el seu 

primer cas, perquè crec que s'ha de donar una oportunitat a tothom 

per molt jove i inexpert que sigui?  

Q-Perdoni 'm, però és que jo no volia ...  

ACUSAT-És així com m'ho agraeix?  

ADVOCAT (gairebé plorant) - Jo no volia ser advocat! Mai vaig voler 

ser-ho! Jo volia ser actor. Però el meu pare em va obligar a estudiar 

Dret. Jo ja li vaig dir que jo no servia per a això, però ell va insistir. 

ACUSAT-De debò?  

ADVOCAT-Em va dir que ho tindria molt fàcil a l'hora de trobar feina. 

Com ell treballa en un gabinet ...  

Q-Molt assenyat, el seu pare.  

ADVOCAT-Em va convèncer i em vaig especialitzar en Dret penal 

perquè en el gabinet del meu pare l'especialista estava a punt de 



jubilar-se. Però a l'hora de la veritat ...  

ACUSAT i Q (alhora) - Què? 

ADVOCAT-... el vell, abans de jubilar-se, ho va deixar tot preparat 

perquè el substituís el seu gendre.  

Q-Quina fill de puta!  

ACUSAT-Pobre noi! Per què no m'ho ha dit abans?  

ADVOCAT-Ara em sap greu haver abandonat la meva carrera d'actor. 

ACUSAT-Bé ... encara es podria fer alguna cosa.  

ADVOCAT-Què vol dir?  

ACUSAT-Deixi 'm que pensi ... (a Q) Em puc aixecar?  

Q-No  

ADVOCAT (a Q) - Deixi que s'aixequi, l'hi prego. Només una estoneta.  

 

(Q ho pensa uns instants) 

  

Q-Molt bé, d'acord. Però només un moment.  

ACUSAT-Gràcies. (S'aixeca) Què bé! (Comença a fer exercicis per 

reactivar la circulació de les cames)  

ADVOCAT-Què és el que anava a dir-me?  

ACUSAT-Veurà ... tinc un amic que ... en fi, no li asseguro res però ... 

ADVOCAT-Continuï.  

ACUSAT-És guionista de televisió. Igual pot fer alguna cosa. De tota 

manera ...  

ADVOCAT-Continuï, si us plau.  

ACUSAT-Igual hauria de passar una temporada com a figurant o 

alguna cosa així, però després ... Què li sembla?  

ADVOCAT-Quan podria parlar amb ell?  



ACUSAT-Quan tot això s’acabi.  

Q-Ho sabia!  

ADVOCAT (a Q) - Que sabrà, vostè! (Al ACUSAT) Què ha volgut dir 

amb això? 

ACUSAT-Tregui 'm d'aquest embolic. Faci’m una bona defensa. Ara 

està motivat, oi?  

ADVOCAT-D 'acord.  

 

(L’ADVOCAT li ofereix la mà. L’ACUSAT es dirigeix cap a ell 

oferint-li la seva. Q els interromp)  

 

Q-Segui.  

ACUSAT-Ja?  

Q-Ha dit el que volia dir, no? Doncs ja pot seure. 

  

(L’ACUSAT seu)  

 

Q (al ADVOCAT) - ¿Què, promesa dels escenaris, seguim amb 

l'interrogatori o no? Li recordo que estem pendents d'una declaració. 

ADVOCAT (a Q) - Què ha volgut dir amb això?  

ACUSAT-"Promesa dels escenaris". M'agrada.  

ADVOCAT-De debò?  

ACUSAT-Sona bé. S'imagina els titulars dels diaris? "La promesa dels 

escenaris actua en Brondey. Nova York es rendeix als seus peus." 

Q-Voldrà dir a Broadway.  

ACUSAT-Sí, allà també.  

Q (al ADVOCAT) - Farà bé deixant de ser advocat. No li veia massa 



futur en aquest terreny.  

ADVOCAT-Ah, no? (Busca alguna cosa en el seu maletí, treu un full i 

es la mostra a Q, desafiant) Sap què és això?  

Q-M'imagino que una part de l'informe.  

ADVOCAT-Exacte! I hi ha una cosa que no entenc, sap? Aquí no 

s'esmenta per a res al propietari de la casa. No apareix el seu nom per 

enlloc. 

  

(Pausa) 

 

Q-Ah, no?  

ADVOCAT-És estrany, oi? 

  

(Pausa. Q i l’ADVOCAT es miren)  

 

ACUSAT (al ADVOCAT) - Puc parlar?  

ADVOCAT-Tant com vulgui. Sóc tot orelles.  

ACUSAT-L'home que em va contractar em va dir que era casa seva. 

Que havia oblidat les seves claus dins i que no volia trucar a un manyà 

perquè no se’n refia de cap.  

ADVOCAT-I vostè s'ho va creure?  

ACUSAT-I per què no? Aquesta gent triga molt a presentar-se i, de 

vegades, passen informació als lladres sobre les mesures de seguretat 

de les cases i coses així.  

Q-Sembla que domina molt el tema.  

ACUSAT-A vegades fins i tot copien per duplicat les claus dels panys 

que arreglen. No em va semblar sospitós que em demanés una cosa 



així. A més ...  

 

(Sona l'alarma del rellotge de polsera de Q. Aquest s'observa 

durant uns segons el rellotge amb estupor i finalment 

desconnecta l'alarma, visiblement nerviós)  

 

ADVOCAT-Li passa alguna cosa?  

Q-A mi? No! Per què?  

ADVOCAT- Fa molt mala cara.  

Q-¿De debò?  

ADVOCAT-Té algun problema?  

Q-No  

ACUSAT-Potser es troba malament.  

Q-No  

ADVOCAT-Potser es tracti d'algun compromís, alguna cita 

concertada?  

Q-No, res d'això. 

ADVOCAT-Perquè si té algun compromís, si només és qüestió 

d'alguns minuts, podem suspendre momentàniament l'interrogatori.  

Q-Ja li he dit que no tinc cap compromís!  

ADVOCAT-Bé, d'acord. Doncs continuem. On érem? Ah, sí! Deia que 

no li va sorprendre que ...  

 

(Se sent el soroll llunyà d'un helicòpter aproximant)  

 

ACUSAT-Sí. I que a més ja venia recomanat.  

ADVOCAT-Recomanat?  



Q-Això no ho ha dit!  

ADVOCAT (a Q) - Deixi-li parlar! (Al ACUSAT) Ha dit recomanat? 

ACUSAT-Un amic ... bé, un conegut meu em va presentar i...  

 

(El soroll de l'helicòpter ha anat creixent i en aquell precís instant 

es fa eixordador. No obstant  l’ACUSAT continua parlant, encara 

que no s'entén res del que diu. Finalment el soroll de l'helicòpter 

disminueix i s'allunya)  

 

ADVOCAT (per l'helicòpter) - Què empipador, no?  

Q-Sí 

ADVOCAT (al ACUSAT) - Què ens estava dient?  

ACUSAT-Doncs ... que un conegut me’l va presentar i em va dir que 

era de confiança.  

ADVOCAT-Un conegut? Qui?  

ACUSAT-Doncs ...  

Q-No digui res més, no cal que segueixi. (Al ADVOCAT) Però com se’l 

pot creure? No veu que res del que diu té cap ni peus?  

ADVOCAT-Deixi que continuï. No tenim res a perdre.  

Q-Però és que no s'adona que ens vol prendre el pèl?  

 

(Se sent de nou el soroll llunyà d'un helicòpter, que al cap d'uns 

instants desapareix)  

 

ADVOCAT-Potser vostè ho veu molt clar. Però jo tinc els meus dubtes. 

Potser és cosa de l’ inexperiència.  

Q-Probablement. (Obre un arxivador i treu de l'interior un got d'aigua i 



una ampolla de conyac) Sí, ha de ser això. (Es serveix conyac al got i 

se’l beu d'un glop)  

ADVOCAT-Li recordo que estem interrogant a un detingut.  

Q-Ja ho sé.  

ADVOCAT-I que vostè està de servei.  

Q-I què?  

ADVOCAT-Segur que beure això no és antireglamentari?  

Q-Jo bec el que em dóna la gana.  

ADVOCAT-Li faig saber que hauré d'informar del seu comportament. 

Q (irritat) - Faci el que li surti dels collons! 

 

(Pausa)  

 

ADVOCAT-Molt bé. (Al ACUSAT) Qui era aquest conegut?  

ACUSAT-És que ... no sé si dir-ho.  

ADVOCAT-Parli, no es preocupi. Digui tot el que sàpiga.  

ACUSAT-És que ...  

Q (aixecant-se) - Fa calor, no els sembla? ¿Volen un got d'aigua? 

ADVOCAT (irritat) - No! 

 ACUSAT-Jo sí, gràcies.  

Q (al ADVOCAT) - Li fa res si aturem l'interrogatori un moment?  

ADVOCAT-Quin remei!  

Q-Torno de seguida.  

 

(Se'n va Pausa)  

 

ACUSAT-No vol continuar?  



ADVOCAT-No podem. Les normes ho prohibeixen. Mentre ell estigui 

fora ...  

ACUSAT-Li diré el que vulgui.  

ADVOCAT-No pot ser. El comissari és allà fora,  i a més a més ...  

ACUSAT-Però a mi no m'importa! És que no me’n refio, d'ell. 

 ADVOCAT-Tenen micròfons. Graven els interrogatoris. És el 

procediment habitual.  

ACUSAT-De debò?  

ADVOCAT-Hi ha un parell de coses que no acabo d'entendre. Per què 

l'informe no esmenta al propietari de la casa? I com és possible que a 

vostè l'enxampessin quan encara era dins? Segons l'informe ningú va 

trucar a la policia ni ningú el va veure entrar. O potser és que 

l'informe... 

 

(L’ADVOCAT interromp la seva reflexió, rumiant. Se sent el soroll 

d'un helicòpter durant uns instants i després desapareix) 

  

ACUSAT-Curiós, oi?  

ADVOCAT-I tampoc acabo d'entendre per què el comissari en persona 

vol estar present quan signi la declaració. Al cap i a la fi, només es 

tracta d'un simple intent de robatori ...  

ACUSAT-No va ser un simple intent de robatori.  

 

(Es miren. Pausa molt breu)  

 

ADVOCAT-Què vol dir?  

ACUSAT-Hi havia uns papers ...  



ADVOCAT-Uns papers?  

ACUSAT-Un plànol de la ciutat; ple de fletxes, creus de colors i coses 

escrites a mà.  

ADVOCAT-I què passa amb aquests papers? Havia de fer alguna 

cosa amb ells? 

  

(L’ACUSAT no respon)  

 

ADVOCAT- Robar-los? És això? ¿Li van dir que els robés? 

  

(Pausa breu) 

  

ACUSAT-Jo no vaig fer res, jo només l'acompanyava. Va ser ell. 

ADVOCAT-Qui?  

ACUSAT-Em va dir que era casa seva! Jo només vaig entrar pel jardí i 

li vaig obrir la porta!  

ADVOCAT-I qui era aquest home?  

ACUSAT-Si us plau, ajudi’m. No puc confiar en ningú.  

 

(Entra Q amb dos gots de plàstic plens d'aigua) 

 

ACUSAT (agafant un got) - Gràcies. 

  

(Es beu l'aigua d'un glop) 

  

Q (oferint l'altre got al ADVOCAT) - Tingui.  

ADVOCAT-Gràcies, no tinc set.  



 

(L’ADVOCAT deixa el got a un costat. Pausa. Se sent el soroll 

creixent de sirenes aproximant-se des de lluny) 

 

 Q- Segur que no vol beure?  

ADVOCAT-No  

Q-M'he perdut alguna cosa interessant?  

ADVOCAT-No li sembla que hi ha molt d’enrenou, allà fora?  

Q-És possible.  

ADVOCAT-Potser passa alguna cosa.  

Q-No ho sé. No crec. 

  

(El soroll de les sirenes augmenta fins fer-se eixordidor. 

L’ADVOCAT deixa el got sobre la taula del despatx i es dirigeix a 

la finestra. Q el segueix. L’ADVOCAT obre la finestra i treu el 

cap. Les sirenes passen de llarg i s'allunyen. L’ACUSAT, que 

segueix assegut a la taula, comença a trobar-se malament) 

  

ADVOCAT-Haurà passat alguna cosa greu.  

Q-Sí  

ADVOCAT-Això no és normal.  

Q-No  

ADVOCAT-Fixi’s en això! (Assenyala cap amunt) Un... dos ... tres 

helicòpters.  

Q (sense mirar) - Quatre.  

ADVOCAT (que no s'ha adonat que Q ho ha dit sense mirar) - Sí, sí, 

quatre. (Girant-se cap al ACUSAT) Ha de veure això. (S'adona que 



l’ACUSAT es troba malament) Li passa alguna cosa?  

ACUSAT-No em trobo bé. Crec que estic una mica marejat. 

ADVOCAT (oferint el seu got d'aigua) - Tingui. Begui una mica. 

ACUSAT-Gràcies 

.  

(Beu)  

 

ADVOCAT-Comissari, aquest home no es troba bé.  

Q-Si vol deixem l'interrogatori. A mi no em molesta. Continuarem més 

tard.  

ACUSAT-No, no. Continuem.  

Q-Insisteixo. No vull problemes. Serà millor que cridi a un metge. 

ADVOCAT-Sí, faci-ho.  

 

(Q surt)  

 

ADVOCAT-Ha de ser l'esgotament. 

ACUSAT-Sí, segurament és això.  

ADVOCAT-Porta aquí moltes hores.  

ACUSAT-Sí  

ADVOCAT-I amb prou feines ha menjat. Vol que faci que li portin un 

entrepà?  

ACUSAT-No. No em veig capaç de menjar res. També tinc mal de 

panxa.  

ADVOCAT-El metge no trigarà.  

ACUSAT-Em sap greu no haver-lo pogut ajudar.  

ADVOCAT-No es preocupi.  



ACUSAT-És un bon advocat.  

ADVOCAT-No parli ara. Procuri no fer esforços.  

ACUSAT-Jo de vostè m'oblidaria de ser actor i em dedicaria de ple a 

això. Vostè val molt. Si no hi haguessin micròfons i haguéssim tingut 

més temps ...  

 

(Entra SALVADOR vestit de cardenal. Porta un "walkie-talkie" a 

la mà i respira agitadament) 

 

SALVADOR-Aquest és l'individu que va entrar a casa meva? 

ADVOCAT (confús) - S. .. sí.  

SALVADOR-I vostè és el seu advocat?  

ADVOCAT-Sí  

SALVADOR (per l’ACUSAT) - Què li passa?  

ADVOCAT-Es troba malament, Eminència.  

SALVADOR-Em sap greu, però hauré d’interrogar-lo igualment. 

Aquest home va entrar ahir a la nit a casa meva i encara no havia 

tingut ocasió de parlar amb ell. Vull saber tots els detalls del que va 

passar!  

ADVOCAT-Era casa seva?  

Q-Doni-li aigua, el que sigui, però he de fer-li unes preguntes. 

ADVOCAT-Què vol dir? No pot fer això. Ja l’està interrogant el 

comissari.  

SALVADOR-El comissari?  

ADVOCAT-Des de les deu.  

SALVADOR-El comissari ha estat amb mi tot el dia.  

ADVOCAT-Com diu, Eminència?  



SALVADOR-No sóc Cardenal, sóc membre de l'escorta presidencial! 

Merda ...!  Això ja comença a fer molt mala olor!  

ADVOCAT-Em pot explicar què està passant aquí?  

SALVADOR-Com! No ho sap?  

ADVOCAT-Ja li he dit que porto aquí des de les deu.  

SALVADOR-Acaben d'assassinar el President. (Per l’ACUSAT) I 

potser ell hagi tingut alguna cosa a veure. 

  

(Pausa. L'ADVOCAT observa SALVADOR amb estupor i 

després mira amb horror l’ACUSAT, que es retorça de dolor, i  el 

got d'aigua, lligant caps) 

 

ADVOCAT-Un metge! Ràpid, avisin a un metge! 

  

(Surt corrents. L’ACUSAT perd el coneixement. SALVADOR intenta 

auxiliar-lo inútilment)  

FOSC 



 

ESCENA III: LA CONSPIRACIÓ 

 

(L’espai és el mateix que a l’escena I. Quan s’encén la llum, Q, amb 

posat greu, roman dret disposat a dirigir-se als espectadors. Duu un 

llaç negre o un braçalet negre que indiquen un estat de dol) 

 

Q- Els he reunit aquí amb caràcter d’urgència, no per assignar-los una 

nova missió, sinó per transmetre’ls un missatge que el vicepresident 

els vol fer arribar de manera expressa. En circumstàncies normals els 

el trasmetria el Salvador, però he de comunicar-los que ha estat 

cessat de forma fulminant del Cos de Seguretat de la Presidència, i 

que se m’ha assignat a mi la responsabilitat de dirigir-lo.  

     El que els vol fer arribar el vicepresident és que no rodaran caps, i 

que no es depurarà el Departament. Considerem que van acomplir 

amb el seu deure de forma exemplar, i més tenint en compte que era 

el seu primer servei al Cos.  Com saben, finalment el Salvador va 

acceptar, juntament amb dos voluntaris d’última hora –que per cert, 

també han estat cessats-, la vigilància dels tres últims pisos de l’edifici 

Atlas. Per tant, ells són els únics responsables de que el franctirador 



que va acabar amb la vida del nostre malaurat President esquivés el 

sistema de seguretat. (Mira amb suspicàcia un grup d’espectadors) I 

també vull aprofitar aquesta reunió per acabar amb els rumors que 

alguns insensats estan fent córrer: el comissari del districte central va 

disparar contra el franctirador en defensa pròpia, mentre intentava 

fugir. No hi ha cap conspiració. Queda clar? (Rotund) NO-HI-HA-CAP-

CONSPIRACIÓ. Això és una falàcia que estan escampant alguns 

medis de comunicació irresponsables. Com també és una falàcia que 

l’individuu que va entrar a casa del Salvador pocs dies abans de 

l’atemptat, i que es va suicidar a les dependències de la comissaria 

central, s’endugés material confidencial referent a la seguretat del 

nostre difunt President.  Queda clar? 

 

    (Pausa. Q passeja la mirada entre el públic, seriós, comprovant 

l’efecte de les seves paraules) 

 

Vull que sàpiguen que les investigancions de l’Agència Nacional de 

Seguretat condueixen a que la mort del President ha estat provocada 

per una cèl.lula terrorista islàmica financiada directament pel règim 

fonamentalista de l’Iran, amb qui durant molts mesos el President es 



resistia a trencar les relacions diplomàtiques tal com han fet els 

nostres aliats, malgrat els consells dels nostres experts. Els avanço 

que el vice-president, un cop juri el càrrec de Cap de Govern, sí te la 

intenció de seguir l’exemple de les altres potències, i això vol dIr que... 

a partir d’aquell moment tindrem molta feina. Bé, res més per avui. 

Però abans de marxar, voldria que tots guardéssim uns instants de 

silenci en memòria del nostre difunt President. Posin-se dempeus. 

 

(Q fa unes passes endavant i adpota un posat greu, disposat a 

guardar uns instants de silenci. Als espectadors que no es posin 

dempeus, Q els obliga a fer-ho amb la mirada, amb gestos o amb 

paraules que haurà d’improvisar. Tots romanen uns instants dempeus i 

en silenci) 

 

I ara marxin a casa... i esperin instruccions. Bona nit. 

 

(Q surt d’escena) 

                                                     FOSC 


