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ACTE 1 
 
 

(CARONT – d’aspecte rude i desagradable- dorm en una cadira. Porta 

posat un penjoll del qual penja una clau. Al seu costat, una canya de 

pescar clavada a terra, el fil de la qual es perd per l'esquerra, entre 

bastidors. Estris de navegació, de pesca i objectes diversos aquí i allà. 

Damunt d’una taula, monedes amuntegades en diverses piles. A terra, un 

bagul. Entra sigilosament per l'esquerra EURÍDICE, vesteix com una noia 

de l'antiga Grècia. Comprova que CARONT està dormint i s'acosta al 

bagul. Intenta obrir-lo inútilment. Mira CARONT, pensativa. Finalment s'hi 

acosta i, amb molta cura, intenta treure-li el penjoll. Quan sembla que ho 

aconseguirà, comença a sonar amb força el cant d'un grill. EURÍDICE, 

esverada, s’en va ràpidament per l'esquerra. Al cap de pocs segons 

CARONT es desperta i s’estira. El cant del grill continua sonant.) 

 
CARONT- Ja va, ja va… 

(CARONT comença a buscar entre els objectes. El cant del grill no 

s’atura) 

CARONT- No siguis impacient, t'he dit que ja va… 

(CARONT agafa una petita cantimplora. A continuació agafa una petita 

gàbia de grills i aboca un rajolí de líquid al seu interior, amb molta cura, 
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procurant que no en vessi ni una gota. El cant del grill deixa de sonar. 

CARONT observa l'interior de la gàbia.) 

CARONT- Tenies gana, eh? (Pausa) A poc a poc, que t’ennuegaràs. (Pausa) 

Així, molt bé. 

(CARONT agafa uns fullets turístics i es posa a revisar-los) 

CARONT-  No ho sé, no ho sé… A la Riviera Maia hi veig massa gent… i d'això 

aquí ens en sobra, oi que sí? Millor un lloc més tranquil… Tot i que aquesta 

llum… i els colors de l'aigua… no són com els d'aquesta maleïda llacuna 

pestilent… Fixa't, això no està gens malament. Sibèria. Sembla un lloc més 

tranquil. Però no té pinta que hi faci molt de sol… Que no és per la calor, 

no… és per la llum. A mi això de posar-me en banyador com aquests de la 

platja no em…  

(Entra MORTÍCIA per la dreta –-una noia amb aspecte de Gòtica-. 

CARONT  es tensa i va cap a ella, agressiu.) 

CARONT- Qui ets, mortal, que véns del regne de les misèries i el dolor, als 

camps del repòs i del Leteu, al cau del Gos Cèrber, als inferns de l’Hades, 

sense haver-te despullat encara dels  teus ossos? 

MORTÍCIA- Però què diu… 

CARONT-  Atura’t en aquest punt! Les negres roques de l’Estígia i el penyal 

ensangonat de l’Aqueront et barren el pas. Si avances una sola passa més  

els gossos vagabunds del Cocit, el riu de les lamentacions, i l'Hidra de cent 

caps t'arrancaran les entranyes; la murena Tartèssia devorarà els teus 
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pulmons; i les Gorgones s’emportaran entre les ungles, barrejats amb els 

budells, els teus ronyons sangonosos. 

MORTÍCIA- Quin mal rotllo… Escolti, que me’n vaig, eh? 

CARONT- Sigus qui siguis,  no facis una passa i digues a què véns. Aquest és 

el lloc de les ombres, del somni i de la nit eterna: cossos vius no pot portar la 

barca estígia.  

MORTÍCIA-  Si el que vol dir-me és que ja hi ha algú per al lloc, no fa falta que 

em munti aquest numeret. Però ja que he vingut fins aquí almenys podria 

tenir el detall de donar-me les gràcies per l'interès… i el copet a l'esquena… i 

dir-me que quan torni a fer falta algú pensaran en mi i tot això que et deixen 

anar quan busques feina. 

CARONT- Però què dius… 

MORTÍCIA- Que no vegi vostè el mal rotllo que m'ha donat entrar en aquest 

lloc, jo ja havia estat abans a locals d'aquests, si a mi em va aquest rotllo, 

però tant…  Això del fum pestilent i dels ratpenats de l'entrada acollona, que 

són grans com gats. I el so de fons aquest dels  laments ja ni t’ho explico.  

CARONT- Local? 

MORTÍCIA- Què passa, que van del rotllo sadomasoquista? 

(CARONT, desconcertat, calla sense saber què dir. Finalment opta per 

repetir la seva imprecació) 

CARONT- Qui ets, mortal, que véns del regne de les misèries i el dolor, als 

camps del…? 

MORTÍCIA- Que no fa falta que m'ho repeteixi, que ho he entès! Però ja que he 

arribat fins aquí almenys quedi's amb el meu currículum, no? (li ofereix el 

currículum) Després si vol el fica en un calaix a criar pols amb els altres 
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noséquants mil que hi deu tenir, com fan tots. I si ja té algú per al lloc, tregui 

l'anunci del diari, així li estalviarà molèsties a la gent. 

CARONT- Véns per l'anunci del diari? 

MORTÍCIA- La plaça ja està ocupada o no? 

CARONT- Encara no. Però tu no m'interesses. 

MORTÍCIA- Per què no? Si ni tan sols ha mirat el meu currículum. 

CARONT- No t’he de donar explicacions. No m'interesses i punt. Fot el camp 

d’aquí, abans que cridi l’Empusa, les Harpies i la resta de criatures infernals 

perquè facin un banquet amb tu! 

MORTÍCIA- No serà perquè sóc una noia, oi? 

CARONT- Què? 

MORTÍCIA- Un altre matxirulo! Això és discriminació laboral! Jo sé posar 

copes, atendre una barra, recollir gots i netejar taules com qualsevol altre. Ja 

ho veurà, posi'm a prova. 

CARONT- Però tu què t'has cregut, petita mortal? Que això és una cantina com 

les que teniu a l'exterior? Això és l'Hades, així que mostra una mica de 

reverència i de respecte. 

MORTÍCIA- Ja ho sé… “Hades”, ho posava a l'anunci. Però quina mena de 

local és aquest?  

CARONT- Fot el camp, no em facis perdre el temps. 

MORTÍCIA- Deixi’m almenys que li deixi… 

(CARONT l'amenaça  amb un pal) 

CARONT- He dit que te’n vagis! 

MORTÍCIA- D’acord, d’acord, no cal es posi així… Però abans agafi'm el 

currículum, si us plau, mai se sap, potser un dia necessita més personal i… 
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CARONT- No penso agafar res. Vés-te’n o… 

(De sobte se sent un tro. CARONT mira cap al cel) 

CARONT- No fotis… 

MORTÍCIA- I ara què passa? 

CARONT (mirant al cel)- No l'estàs veient, oh, Crònida, que llances el raig 

ardent i amuntegues els núvols? Mira el seu aspecte. A quin esperit al que 

se li hagi arrabassat  la vida provocarà respecte?  

MORTÍCIA- Amb qui parla? Què passa, hi ha una càmera? 

CARONT- No és digna de la tasca que se’m va confiar. Són molts els que un 

cop arriben aquí, volen tornar enrere o creuar la llacuna nadant o fer el que 

no poden fer. De debò pretens, oh, Espòs d’Hera, que sigui ella l’escollida? 

La que els contingui i els imposi l'ordre? No em facis riure.  

(Sona un tro. Silenci.) 

CARONT- D’acord… Tu guanyes. (a Mortícia) Deixa'm veure el teu currículum. 

MORTÍCIA- Segur? 

CARONT- No m'has sentit? 

(MORTÍCIA l’hi dóna. CARONT l’examina) 

MORTÍCIA- Amb qui parlava? Amb el seu cap? 

CARONT- Més o menys. 

MORTÍCIA- I com es diu el seu cap?  

CARONT- Zeus. 

MORTÍCIA- Quina casualitat, com el gos d'un col·lega. També es diu Zeus. És 

un pitbull, sap? La gent pensa que són animals perillosos, però no, aquest és 
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molt afectuós. Tot depèn de com l’eduqui l'amo. Perquè si és un imbècil, 

llavors… 

CARONT- Vols callar? (Pel currículum) No has acabat els estudis. 

MORTÍCIA- Ja… És que… jo no serveixo per això. No m'entrava tot allò de 

l'esquema semàntic i sintàctic de l'oració, ni els polinomis, ni les equacions, 

ni… 

CARONT (mirant al cel)- Te n'adones? Ni tan sols ha acabat els estudis. De 

debò és això el que vols? 

(Sona un tro un altre cop. Silenci. CARONT mira MORTÍCIA) 

CARONT- No vull ni una sola pífia o et foto al carrer. 

MORTÍCIA- Això vol dir que m'agafa? Moltíssimes gràcies! 

CARONT- Ni una sola! Queda clar, Montserrat? 

MORTÍCIA- Mortícia, si no li fa res 

CARONT- Al teu currículum posa Montserrat. 

MORTÍCIA- Aquest nom el van triar els meus pares, jo no. Jo vaig triar Mortícia. 

Vull que em digui Mortícia. 

(Pausa. Es miren) 

CARONT- D'acord. Mortícia. Però perquè li escau a aquest lloc, no perquè 

vulgui fer-te cas. 

MORTÍCIA- I vostè com es diu? 

CARONT- Caront. Però tu em diràs Senyor. 
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(De sobte la canya de pescar es tiba, com si un gran peix hagués picat. 

Se sent un fort bram. CARONT corre cap a la canya de pescar i rebobina 

el rodet amb esforç) 

CARONT- Ja ets meu, maleït, aquesta vegada no t'escaparàs. No continuaràs 

burlant-te de mi, potser a les fredes aigües d'on véns la gent s'atemoreixi 

només de sentir el teu nom, però a mi no m'espantes, penso fer-te fora de la 

meva llacuna encara que... 

(El fil de la canya es trenca. CARONT recull el rodet.) 

CARONT- Maleït sigui. Una altra vegada… 

MORTÍCIA- Perdoni, Senyor… Això no és un bar de copes, oi?  

CARONT- Què? 

MORTÍCIA- Aquesta llacuna… i la barca tan gran que hi ha allà… Això no és 

una bar, oi que no? I un  xiringuito tampoc. 

CARONT- No. 

MORTÍCIA- Aleshores… què és? On estic exactament? 

CARONT- Al món d'ultratomba. El lloc on van a parar els difunts. El que 

vosaltres en dieu el Més enllà, el Cel, l'Infern. Com vulguis dir-ho. Això 

només és el vestíbul, com si diguéssim. 

MORTÍCIA- M'està prenent el pèl? 

(CARONT l'obliga a acompanyar-lo al prosceni i assenyala cap als 

espectadors) 

CARONT- Digues què veus. 

MORTÍCIA- No veig res. 
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CARONT- Esforça't. 

MORTÍCIA- Un moment… sembla com… Alguna cosa es mou. Són com 

siluetes. 

CARONT- Són ombres. Esperits de persones com tu que un dia van estar 

vives. Fa poc o fa molt, això no importa, aquí el temps no és com en el 

vostre món, no corre amb la mateixa pressa. Esperen que jo els ordeni pujar 

a la meva barca per creuar la llacuna. I a l'altre costat s’hauran de sotmetre 

al veredicte de Minos, el jutge de les ànimes, Minos l'inquisidor,  que 

juntament amb el seu germà Radamantis convoca l'assemblea silenciosa i 

decideix sobre les vides i les culpes. Quan arriben aquí, molts encara 

desorientats, sense saber on estan, els dic “No espereu veure mai més 

l’herba fina, ni el blau del cel. Vinc per a conduir-vos a l'altra riba, on regnen 

boires eternes, enmig de la calor i del fred.”  (a MORTÍCIA) I tu, ànima viva, 

que et presentes així, no et fa por estar tan a prop d'aquestes que estan 

mortes? 

(Es miren. Silenci) 

CARONT- Si vols anar-te’n encara ets a temps. Ho entendré. El meu ajudant 

no pot ser qualsevol, no pot tenir por. 

(Es miren. Silenci) 

CARONT- Tranquil.la, em quedaré el teu currículum. Mai se sap. Vols que 

t'acompanyi a la sortida? 

MORTÍCIA- No. 

CARONT- T’estimés més anar-hi sola? 

MORTÍCIA- No penso anar-me’n. 
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CARONT- Què? 

MORTÍCIA- Ja m'ha sentit. Em quedo. 

(Silenci. Es miren) 

CARONT- T’estàs equivocant. 

MORTÍCIA- Això ja ho decidiré jo. 

CARONT- Com t'atreveixes? No em parlis en aquest to. T’hauria de fer fora a 

puntades de peu. 

MORTÍCIA- No crec que al seu cap li agradés, ja sap qui vull dir, aquell dels 

trons. 

CARONT- No tens ni idea d'on t'estàs ficant. 

MORTÍCIA- Vostè necessita una ajudanta. Si no, no hauria posat aquest 

anunci. I jo necessito la feina. 

CARONT- L’has de necessitar molt, per voler estar aquí. 

MORTÍCIA- Això és cosa meva.  

(Silenci. Es miren) 

CARONT- Com vulguis. 

(CARONT busca entre els objectes i treu un pot gran de pintura i una 

brotxa.) 

CARONT- Agafa això i comença a pintar la barca. Quan s'acabi la pintura torna 

aquí a buscar un altre pot. 

MORTÍCIA- L’he de pintar jo sola? 

CARONT- Sí. Tu sola. 

MORTÍCIA- Trigaré molt... 
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CARONT- Doncs no triguis tant o t’hauré d'acomiadar i cridar a un altre. 

MORTÍCIA- Doni’m almenys alguna cosa perquè no em taqui la roba. 

(CARONT obre el bagul amb la clau que penja del seu penjoll, busca a 

l’interior, treu un davantal amb un estampat ridícul i tanca un altre cop el 

bagul amb clau.) 

CARONT- Només tinc això. Posa-t'ho. 

MORTÍCIA- Però… 

CARONT- T’estimes més tacar-te la teva ridícula roba? 

(MORTÍCIA es posa el davantal de mala gana i surt per l'esquerra amb el 

pot de pintura i la brotxa. CARONT l'observa uns instants, contrariat, i es 

posa a comptar monedes, que va amuntegant amb les altres. De sobte el 

grill es posa a cantar.) 

CARONT- Sí, ja ho sé, no és el que tenia previst. Però se’n cansarà, ja ho 

veuràs. Això és una venjança de Zeus per la meva insistència, però no se’n 

sortirà. (al cel)  Em sents, oh, tu, que vius a l'Èter? Et demostraré que ella no 

val per això. I després buscaré un candidat que sigui del meu gust, no 

aquesta mocosa. Un que aprengui ràpid, queda poc temps, aviat tindré els 

diners necessaris. I el Titó i jo ens anirem on ens ens roti. Però si no fos així, 

si continues dient que ella ha de ser l’escollida, ja t’ho faràs quan 

descobreixis que no és bona pel càrrec, jo fotré el camp igualment. Hauràs 

de cridar al mateix Hades, senyor dels morts, perquè faci la meva feina.  I 

aleshores no diguis que jo no et vaig avisar.  

(Continua comptant diners. Entra EURÍDICE per l'esquerra) 
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EURÍDICE- Qui és aquesta mortal que està pintant la teva barca? 

CARONT- Ningú. 

EURÍDICE- Però tindrà un nom. 

CARONT- No t'importa. 

EURÍDICE- Qualsevol novetat m'importa. Porto una eternitat aquí avorrida, mai 

passa res interessant.  

CARONT- No comencis… 

EURÍDICE- Qui és? 

CARONT- La meva aprenenta. Però aviat deixarà de ser-ho. Així que no t'hi 

encapritxis gaire. 

EURÍDICE- La teva aprenenta? Jo em pensava que buscaves una altra cosa, 

no ho sé… un d'aquests nois forçuts que corren nus i empastifats d'oli a les 

competicions olímpiques. 

CARONT- D'on ho has tret, això? 

EURÍDICE- Algú que amb la seva sola presència imposi respecte a tots 

aquests (pel públic) i que sigui capaç de portar la barca ell sol amb el rem, o 

conduint-la amb la perxa a les aigües poc profundes. 

CARONT- Si fos per mi, seria com tu dius. Però Zeus ho ha volgut d'una altra 

manera. I jo ja m'hi he enfrontat prou per aquest assumpte, no vull temptar la 

sort. Ara calla, que si no perdo el compte. Tres mil vuit-centes quatre… Tres 

mil vuit-centes cinc… Tres mil vuit-centes sis… 

EURÍDICE- Ara que sortiràs a l'exterior, entendràs com em sento jo aquí dins. 

CARONT- No em vinguis una altra vegada amb això… Tres mil vuit-centes 

nou… Tres mil vuit-centes deu… 
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EURÍDICE- Tu coneixes l'horror de la repetició, per això en vols fugir. I sentir 

coses diferents. O senzillament sentir, sense anar més lluny. Quin mal hi ha 

que jo també vulgui fer-ho? 

CARONT-  No és el mateix. Tu estàs morta, jo no. Tu vols tornar a la vida. Però 

això no és possible. No fins que els déus et facin beure les aigües del riu de 

l'oblit i et preparin per tornar a néixer. 

EURÍDICE- Hi beuré ara mateix, si cal. Però deixa'm sortir, si us plau. 

CARONT- Boja maleïda! M'has fet perdre el compte!  

EURÍDICE- Aniré fins al Leteu, beuré les seves aigües, oblidaré qui sóc i qui 

vaig ser, i així… 

CARONT- Saps que no pots. Encara no t'està permès.  

EURÍDICE-  I quan m'estarà permès? Jo no vaig fer res dolent, estic tipa 

d'esperar. 

CARONT- No puc contestar-te a això. Només sóc un simple barquer. No sé el 

que pensen  aquells d'allà dalt. Ja tinc prou feina fent el que faig. 

EURÍDICE- Aleshores deixa'm beure el que guardes al bagul. 

CARONT- No insisteixis, és inútil. Quantes vegades t’ho he de dir?  

(El grill comença a cantar un altre cop.) 

CARONT- I ara què et passa? (inspecciona l'interior de la gàbia) Mira que ets 

golafre. Ja va, ja va… (Agafa la cantimplora per abocar un altre cop el seu 

contingut a la gàbia, però està buida) Punyeta, s'ha acabat. (A Eurídice) Vaig 

al magatzem a buscar més rosada de l'aurora pel Titó, ni se’t passi pel cap 

tocar res. 
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(CARONT surt per la dreta amb la cantimplora buida. Un cop sola, 

EURÍDICE intenta obrir inútilment el bagul. Es rendeix. El grill continua 

cantant.) 

EURÍDICE (a la gàbia de grills)- Calla d'una vegada o t’esclafo contra el terra!  

(El cant del grill deixa de sentir-se) 

EURÍDICE- Què mires, bestiola fastigosa? Ho tens clar, si et penses que em 

resignaré a acabar com tu. Jo em mereixo una vida millor. (Mira al cel) Oh, 

Zeus Gloriosíssim, Pare d'homes i déus, tingues pietat de mi i permet que 

torni a la vida que em vas arrencar! Jo només era una pobra nimfa, no havia 

fet mal a ningú! Quantes vegades t’ho hauré de demanar? Només perquè 

una serp em va mossegar quan corria descalça, mereixo aquest turment? 

Allibera'm i seré la teva esclava, la teva més fervent servidora, faré tot el que 

em demanis. Què hi dius, oh, Espòs d’Hera i Àrbitre de la guerra humana? 

(EURÍDICE calla i mira al cel, expectant.  Silenci.) 

EURÍDICE (a la gàbia de grills) – Aquest silenci… Les altres vegades 

m’enviava un tro perquè callés. Potser s’ho està pensant. (Mira un altre cop 

al cel) Si em concedeixes aquest desig seré teva, no seré ni la primera ni 

l'última nimfa a la que posseeixis, oh, Àrbitre Suprem. Però sí la més agraïda 

Deixa’m aconseguir el flascó que guarda Caront, a canvi només et demano 

això!  

(EURÍDICE calla i mira al cel, expectant. Silenci) 
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EURÍDICE- Ara calles? Digues alguna cosa, envia'm un senyal. Digues què he 

de fer, què puc esperar de tu. 

(Silenci. Entra MORTÍCIA per l'esquerra, amb el davantal ja tacat de 

pintura i la brotxa a la mà, també empastifada de pintura.) 

MORTÍCIA- Perdona… On està Caront? 

EURÍDICE- Mira qui ha vingut. Així que tu ets l'aprenenta de Caront. Com et 

dius? 

MORTÍCIA- Mortícia. 

EURÍDICE- Jo Eurídice. Encantada.  

MORTÍCIA- Sento haver-te interromput. 

EURÍDICE- Per qué ho dius? 

MORTÍCIA- Mentre m'acostava m'ha semblat que estaves parlant amb algú. 

EURÍDICE- No, no… estava cantant.  

MORTÍCIA- Saps si Caront té per aquí alguna altra brotxa? O millor un rodet. 

És que amb això no acabaré mai de pintar la barca. 

EURÍDICE- T'entenc perfectament, hi ha coses que, encara que no vulguis, 

duren una eternitat. No, ho sento, no sé si Caront tindrà això que demanes. 

Tot i que… potser ho guarda dins d'aquest bagul, qui ho sap. Tu no tindràs 

pas la clau per a obrir-lo? 

MORTÍCIA- No. 

EURÍDICE- No t'ha donat una còpia de la clau, tot i ser  la seva ajudanta? 

MORTÍCIA- Doncs no. 

EURÍDICE- Hauries de demanar-l’hi. Al cap i a la fi quan ell se’n vagi hauràs de 

fer la seva feina. 

MORTÍCIA- Caront? On se’n va?  
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EURÍDICE- No t'ho ha explicat? 

MORTÍCIA- A mi no m'ha explicat res. S'ha posat a discutir amb el seu cap, 

aquest tal Zeus que li contesta amb trons, i després només m'ha donat un 

pot de pintura i aquesta brotxa.  

EURÍDICE- Així que ha estat parlant amb Zeus… Interessant. I per què discutia 

amb ell? 

MORTÍCIA- No volia que jo fos la seva ajudanta. No li caic bé, però jo passo. 

(Sospira) Doncs res, l’esperaré fins que torni. Però jo no me’n vaig d'aquí 

sense un rodet o una brotxa millor, que l'empresa ha de donar als 

treballadors el material adequat per fer la seva feina, m’ho va dir un nòvio 

sindicalista que vaig tenir. 

EURÍDICE- Fantàstic. Així parlem una estona, que fa molt que no tinc una 

conversa decent amb ningú. La vida aquí és molt avorrida. Bé, dic “vida” per 

dir alguna cosa, tu ja m'entens. La veritat és que aquí no hi ha gens 

d'ambient, tot està molt mort. 

MORTÍCIA- Sí, ja me n'he adonat. És tot molt estrany, m'espanta una mica. 

EURÍDICE- Tu ets conscient d'on estàs? 

MORTÍCIA- Caront m'ho ha explicat. 

EURÍDICE- I no et fa por? 

MORTÍCIA- Home… Necessito la feina. 

EURÍDICE- Has de necessitar-la molt. Cal tenir valor per conduir la barca de 

Caront i passar les ànimes d'una riba a l'altra.  

MORTÍCIA- Si s’ha de fer, es fa. M’estimo més ser jo que una altra persona, 

que ara els joves ho tenim molt fotut per trobar feina. Quan en trobes una t’hi 

has d’arrapar com una paparra. A més, els meus pares…  
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(Calla.) 

EURÍDICE- Què passa amb els teus pares? 

MORTÍCIA- No sabria per on començar. I tu què hi fas, aquí? Esperes que 

Caront et porti a l'altra riba? Perquè si és això, hauràs d'esperar que jo acabi 

amb la barca i que la pintura s'assequi. 

EURÍDICE- No, Mortícia, jo no necessito que ningú m'ajudi a creuar la Llacuna 

Estígia, puc fer-ho sola sobrevolant les aigües. No veus que sóc una nimfa? 

MORTÍCIA- Una què? 

EURÍDICE- Una nimfa. Una divinitat menor, però divinitat al cap i a la fi.  Vivim 

a les fonts, els boscos, les muntanyes, els rius… En una altra època Zeus 

ens convocava a les reunions de l'Olimp amb la resta de déus. Però això va 

passar fa molt de temps, quan per a ell encara érem alguna cosa. Ara ens ha 

girat l'esquena.  

(Se sent un tro llunyà) 

EURÍDICE (mirant al Cel)- És cert, oh, Fill de Cronos! A mi me l'has girat! Si no, 

m'hauries enviat el senyal que t'he demanat. 

MORTÍCIA-Llavors era amb Zeus amb qui estaves parlant? 

EURÍDICE- Sí, li estava demanant un senyal i llavors… (Calla i mira a Mortícia, 

pensativa) Llavors has arribat tu…  

(Arriba CARONT amb la cantimplora.) 

CARONT- Què fas aquí? Per què no estàs pintant la barca? 

MORTÍCIA- Amb aquesta brotxa no acabaré mai, Senyor En necessito una 

més gran. O un rodet. 
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CARONT- T’hauràs d’espabilar amb això. 

EURÍDICE- Com més trigui a pintar-la, més a poc a poc anirà tot. No tenies 

tanta pressa per formar un nou barquer? 

CARONT- Tu no t’hi fiquis, això és entre la Montserrat i jo. 

MORTÍCIA- Li he dit que em digui Mortícia. 

CARONT- Et dic com em roti. (a Eurídice) I tu no me la distreguis, Eurídice, així 

que fot el camp. Aquí no hi tens res a fer, segur que ja l'estaves marejant 

explicant-li les teves penes. 

MORTÍCIA- Només m'ha explicat que era una nimfa i que… 

CARONT- Ja. I que mentre corria descalça per un prat, fugint d’Aristeu, un 

pastor que volia seduir-la el mateix dia de les seves noces, la va mossegar 

una serp i es va morir. Oi que t’ho ha explicat? 

MORTÍCIA (a Eurídice)- No fotis! Així va ser com vas venir a parar aquí? 

EURÍDICE- Sembla una burla dels déus, oi? Jo només volia defensar la meva 

integritat, aquell bestia m’anava a violar sense miraments. I per voler fugir 

d'ell, em vaig trobar amb la mort.  

CARONT- No et queixis, que Orfeu t'estimava tant que va venir a l’Hades a 

buscar-te. (A Mortícia) Orfeu era el seu marit. I cantava i tocava la cítara 

d’una manera... La veritat és que em va commoure. A mi i a tots. Per això el 

vaig deixar passar tot i que era un mortal. Porto aquí des del principi dels 

temps i he vist moltes coses, però mai a un marit disposat a baixar als 

inferns per recuperar la seva muller.  

EURÍDICE- I per què em va servir? A l'hora de la veritat Orfeu em va fallar. I em 

va condemnar a quedar-me aquí per sempre. M’hauria estimat més que no 

hagués vingut.  
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MORTÍCIA- Per què? Què va passar? 

EURÍDICE- Hades,  el déu dels inferns, va permetre  a Orfeu treure'm del món 

d’ultratomba per portar-me un altre cop amb els vius, però li va posar una  

condició: que no es girés a mirar-me abans que haguéssim sortit  a la llum 

del Sol. Ell anava davant i jo el seguia, tan contenta. I quan ja vèiem la 

sortida, no es va poder resistir i es va girar per mirar-me, l’idiota. Llavors 

Hades em va arrossegar una altra vegada als inferns. I li va ordenar a Caront 

que si Orfeu volgués tornar a buscar-me, aquesta vegada li barrés el pas. 

CARONT- I vaig complir les seves ordres fil per randa. Però vaig haver de 

posar-me taps a les orelles, per no deixar que la seva música em seduís. 

MORTÍCIA- Carai… Em sap greu. 

EURÍDICE- No pots refiar-te dels homes. Per culpa d'ells m'han arrancat la vida 

dues vegades.  

CARONT (a Eurídice)- Ara que ho has explicat i t'has quedat tranquil·la, pots 

tocar el dos, que aquí tenim molta feina. I no vull que… 

(El grill comença a cantar) 

CARONT- Ja va, ja va… 

(CARONT aboca una mica del contingut de la cantimplora a l'interior de la 

gàbia, amb molta cura, procurant que no en vessi ni una gota. El grill 

deixa de cantar.) 

MORTÍCIA- Què fort. Té un grill?  

CARONT- No és un grill qualsevol. 

MORTÍCIA- Puc veure’l? 

CARONT- No. 
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MORTÍCIA- És que mai n’he vist un de prop. Són molt fastigosos? 

CARONT-No. 

EURÍDICE- Sí que ho són. I el pitjor de tot  és que a aquest el cuida com si fos 

el seu fill. Sent per aquesta bestiola fastigosa el que mai ha sentit ni sentirà 

per ningú, sigui humà o sigui un déu. 

CARONT- Es Titó, no és un grill qualsevol. 

MORTÍCIA- No m'ho puc creure. Li ha posat nom a un insecte? Doncs encara 

sort que no té per aquí un formiguer, si no, no acabaria mai. 

CARONT- Prou de xerrar! Torna a la feina d'una vegada. (A Eurídice) I tu deixa 

d'emprenyar.  

MORTÍCIA- Primer canviï'm la brotxa. O doni’m un rodet... Senyor. 

(Es miren, tensos. Finalment CARONT remuga i obre el bagul amb la clau 

que penja del seu penjoll. EURÍDICE s'acosta) 

CARONT- Tu ni et moguis, que et veig les intencions. 

(EURÍDICE obeeix, contrariada. CARONT treu del bagul una brotxa més 

gran.) 

CARONT- Et val aquesta? 

MORTÍCIA- Si no té res millor… 

(CARONT tanca el bagul amb clau i li dóna la brotxa a MORTÍCIA) 

EURÍDICE- T’ho passes bé, fent això, oi? 

CARONT- No comencis una altra vegada, ets un corcó, jo ja fa temps que no 

m’ho passo bé amb res, per això quan pugui me n'aniré de… 
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(Calla abruptament per la presència de MORTÍCIA) 

EURÍDICE-Va, acaba el que anaves a dir. Digues a la noia per què està aquí. I 

per què tens tanta pressa per trobar un substitut. 

CARONT- Un ajudant. 

EURÍDICE- Un substitut.  Digues les coses pel seu nom. La noia té dret a 

saber-ho. 

MORTÍCIA- Escolti, a l'anunci deia que necessitava un ajudant, i no és el 

mateix un substitut que un ajudant. Això és que se n'anirà i em deixarà sola 

amb tota la feina? 

CARONT (a Eurídice)- D’aquesta te’n recordaràs. 

MORTÍCIA- Vull veure el meu contracte, estic tipa que em prenguin el pèl.  

CARONT- De quin contracte em parles? No cal cap contracte, n'hi ha prou amb 

la meva paraula. 

EURÍDICE- Si vol un contracte hauràs de fer-l'hi, és el seu dret. Si no, no 

haver-te ficat en aquest embolic 

CARONT- T’ho passes bé, fent això, oi? 

EURÍDICE- Sí. Molt. 

(Silenci. Es miren.) 

CARONT (a Mortícia)- Està bé, tindràs el teu contracte. Però hauré de redactar-

lo, no te’l puc donar ara. 

MORTÍCIA- D'acord. Però si he de ser la seva substituta, haurà de millorar-me 

les condicions. No em conformo amb el que oferia a l'anunci.  

EURÍDICE- No t'interessa saber per què vol marxar? 

CARONT (amenaçador)- Eurídice, prou… 
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MORTÍCIA- Si l’he de substituir, he de saber per què se’n va. Aquesta no és 

una feina qualsevol. 

(CARONT agafa el mateix bastó amb que ha amenaçat al principi a 

MORTÍCIA, i ara amenaça a EURÍDICE.) 

CARONT- Ets pitjor que una harpia! Vés-te’n d'aquí ara mateix! 

EURÍDICE- Un dia et penediràs d'haver-me tractat així, Caront. T'ho juro! 

(EURÍDICE se’n va per l'esquerra) 

MORTÍCIA- Estic esperant una resposta.  

(Es miren. Pausa) 

CARONT- No callaràs fins que et contesti, oi? 

MORTÍCIA- A vostè el deixen marxar d'aquí, amb la mena de feina que fa?  

CARONT- Fins ara no. Però ja n’estava tip. (Pels espectadors.) Porto des del 

principi dels temps creuant les ànimes dels difunts d'un extrem a l'altre de la 

Llacuna. No faig res més que sentir plors, gemecs, laments, gairebé tots 

troben a faltar el que deixen enrere. Arriben aquí i de sobte  es pensen que 

saben com haurien hagut de viure la seva existència mortal millor del que ho 

van fer, però ja és massa tard. És tot molt tètric i molt pesat, sobretot tenint 

en compte que com a únic pagament només rebo una miserable moneda de 

cadascun d'ells, el preu que costa el viatge en la meva barca.  Necessito un 

canvi d'aires. 

MORTÍCIA- Vol canviar de feina? 
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CARONT- Tant de bo pogués. Però Zeus només em permet que m'agafi unes 

vacances. I no va resultar gens fàcil, em va costar molt que ho acceptés, ell 

quan vol és molt tossut. Però jo també ho sóc. 

MORTÍCIA- Ara ho entenc, vol que jo el cobreixi durant les seves vacances. 

CARONT- Tu o qui vingui després de tu, si no fas la feina com cal. Així que 

prou xerrameca i continua pintant la barca, que ja tens la teva brotxa. Au, 

espavila! 

(MORTÍCIA, resignada, obeeix i surt per l'esquerra amb la brotxa. Fosc. 

Un focus il·lumina a EURÍDICE, que s'està llimant les ungles al prosceni) 

EURÍDICE (al públic)- Pobres desgraciats… Sé com us sentiu. És normal, a mi 

també em va passar. Per això triguem uns minuts a sortir del cos, ens costa 

assimilar que estem morts i que cal deixar-lo. Però ara només esteu a 

l’Avern, al portal, això és només  el començament. Encara no sabeu què us 

espera. Jo us ho explicaré: Tot es repeteix sense variar, no hi ha dia ni nit, 

no hi ha cansament, ni son, ni gana, ni set. Això és la famosa eternitat. Però 

us deixaran el desig, aquest és l'autèntic càstig. Només uns quants 

aconseguireu desempallegar-vos-en, que ja no us importi res del que deixeu 

enrere. I així aconseguireu estar en pau. Jo ho he intentat però no puc. No 

sé si vosaltres podreu. Jo no. Però porto aquí molt de temps i sé que no sóc 

l'única. Són molts els que volen tornar enrere, desfer el camí i fer les coses 

d’una manera diferent. Però aquí et fan creure que no es pot tornar enrere i 

al final la majoria s'acaba resignant. Els que no pugueu pagar la moneda a 

Caront perquè us porti a l'altra riba, vagareu cent anys pels Camps 

d’Asfòdels abans que decideixi portar-vos. I us resignareu. Si la vostra 

destinació són els Camps Elisis o l'Illa dels Benaurats, pensareu que heu 
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tingut sort i us conformareu. Si el lloc que us espera són les tenebres 

infernals de l’Èreb o el gran fossat del Tàrtar, l'infern profund, amb la seva 

presó sinistra, us lamentareu. I ja està. Jo en canvi no sóc com vosaltres. 

Sóc d'una altra mena, d’una època que va engendrar herois que van desafiar 

als déus. I sortiré d'aquí. Però no hauré de desafiar a cap déu, perquè ara sé 

que Zeus m'ajudarà. I que la mortal que treballa per a Caront hi tindrà alguna 

cosa a veure. Així que, ben aviat, posaré punt i final a aquest dia que es 

repeteix una vegada i una altra. 

Fosc´ 
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ACTE 2 
 

(CARONT dorm un altre cop a la cadira. Porta posat el penjoll del qual 

penja la clau. Al seu costat, la canya de pescar torna a estar clavada a 

terra. El fil trencat ha estat substituÏt per un de nou, que es perd per 

l'esquerra, entre bastidors. Els estris de navegació, de pesca i els objectes 

diversos segueixen al mateix lloc. A terra, el bagul. Hi ha més piles de 

monedes damunt la taula que a l'acte anterior.  Entra sigilosament per 

l'esquerra EURÍDICE, vesteix com una noia de l'antiga Grècia. Comprova 

que CARONT està dormit i s'acosta al bagul. Intenta obrir-lo inútilment. 

Mira CARONT, pensativa. Finalment s'hi acosta i, amb molta cura, intenta 

treure-li el penjoll. Quan sembla que ho aconseguirà, comença a sonar 

amb força el cant d'un grill. EURÍDICE, esverada, s’en va ràpidament per 

l'esquerra. Al cap de pocs segons CARONT es desperta i s’estira. El cant 

del grill continua sonant.) 

 
CARONT- Ja va, ja va… 

(CARONT comença a buscar entre els objectes. El cant del grill no 

s’atura) 

CARONT- No siguis impacient, t'he dit que ja va… 

(CARONT agafa una petita cantimplora. A continuació agafa una petita 

gàbia de grills i aboca un rajolí de líquid al seu interior, amb molta cura, 
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procurant que no en vessi ni una gota. El cant del grill deixa de sonar. 

CARONT observa l'interior de la gàbia.) 

CARONT- Tenies gana, eh? (Pausa) A poc a poc, que t’ennuegaràs. (Pausa) 

Així, molt bé. 

(CARONT agafa uns fullets turístics i es posa a revisar-los) 

CARONT-  No ho sé, no ho sé… A la República Dominicana hi veig massa 

gent… i d'això aquí ens en sobra, oi que sí? Millor un lloc més tranquil… Tot 

i que aquesta llum… i els colors de l'aigua… no són com els d'aquesta 

maleïda llacuna pestilent… Fixa't, això no està gens malament. Groenlàndia. 

Sembla un lloc més tranquil. Però no té pinta que hi faci molt de sol… Que 

no és per la calor, no… és per la llum. A mi això de posar-me en banyador 

com aquests de la platja no em…  

(Entra MORTÍCIA per la dreta –amb roba diferent, però també Gòtica- 

CARONT  es tensa i va cap a ella, agressiu.) 

CARONT- Qui ets, mortal, que véns del regne de les misèries i el dolor, als 

camps del repòs i del... 

MORTÍCIA- Tranquil, sóc jo, Mortícia. 

(CARONT es posa unes ulleres i la mira) 

CARONT- Ah, és veritat. 

MORTÍCIA- Sempre igual.  

CARONT- Arribes tard. 

MORTÍCIA- No és cert, he arribat puntual. 
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CARONT- A mi no em contestis.  

MORTÍCIA- Deixem-ho córrer, no vull discutir. 

CARONT- Això, deixem-ho, perquè tens les de perdre. 

MORTÍCIA-  Si vostè ho diu... Bé, avui finalment podré fer una viatge amb 

barca amb vostè, sí o no? Perquè ja no queda res més per pintar, primer va 

ser la barca, després els rems… fins i tot la perxa de remar, m’ha fet pintar.  

Ja només em queda pintar-li les ungles. 

CARONT- Avui véns molt impertinent. 

MORTÍCIA- No tinc el dia. 

dia CARONT- Ja ho veig. Què ha passat? 

MORTÍCIA- Res que li interessi.  Són coses meves. 

CARONT- No em busquis les pessigolles, noia,  ja has oblidat amb qui estàs 

parlant? Puc fer-te fora d’aquí a puntades de peu  quan jo vulgui. 

(Silenci. Es miren.) 

MORTÍCIA- Té raó, perdoni. No és culpa seva. És que…. 

CARONT- No fa falta que m'ho expliques. A més a més, no m'interessa. 

MORTÍCIA- La meva àvia ha entrat a la fase tres. 

CARONT- No sabia que tinguessis una àvia. 

MORTÍCIA- Tothom té una àvia. O l'ha tingut alguna vegada, encara que no 

l'hagi conegut.  

CARONT- Jo no. 

MORTÍCIA- Doncs la cosa va així: primer hi ha els avis, després els pares i al 

final els fills, que també són els néts. I torna a començar. 

CARONT- No t’acabo d’entendre. 

MORTÍCIA- Doncs ho sento, no estic d'humor per a explicar-ho millor. 
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CARONT- Digues almenys què és això de la fase tres. 

MORTÍCIA- Ja no em reconeix. I em sembla que ella tampoc es reconeix quan 

es mira al mirall.  

(Silenci) 

CARONT- Aquí tens el teu contracte. 

MORTÍCIA- Què? 

CARONT- Em vas demanar un contracte per escrit, oi? Vas ser molt pesada. 

Doncs aquí el tens. Li vaig demanar a Hermes que m'ajudés a redactar-lo, 

com és el déu del Comerç, vaig pensar que ell era el més adient. 

(MORTÍCIA revisa el contracte) 

MORTÍCIA- Contracte temporal, per acumulació de feina? 

CARONT- És renovable, no et queixis. Hermes també m'ha dit que et posis 

això. 

(Li dóna una targeta d'identificació on posa “TREBALLADORA 

TEMPORAL”. Porta incorporada una pinça per penjar-la a la roba de 

manera visible) 

MORTÍCIA- De debó me l’he de posar? 

CARONT- És per seguretat. Mai se sap. Per aquí hi ha molts éssers perillosos, 

si veuen la targeta no et faran mal. 

(MORTÍCIA dubta. Finalment es penja la targeta, resignada.) 

MORTÍCIA- Content? 

CARONT- Per què hauria estar-ho? Tu sabràs si vols jugar-te o no la pell.  
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(MORTÍCIA torna a revisar el contracte.) 

MORTÍCIA- Gràcies per haver posat “Mortícia” en lloc de “Montserrat”. 

CARONT- No me les donis a mi, m’ho va suggerir Hermes. Deia que et 

sentiries més motivada. Però a mi això se me’n fot. 

MORTÍCIA- Gràcies de tota manera. 

(Es miren.) 

CARONT- Prou xerrameca i anem per feina. No veus a tots aquells de la riba? 

Estan esperant per pujar a la barca i creuar la Llacuna. 

MORTÍCIA- Només aquells? I què passa amb aquests? (pel públic) 

CARONT- No porten la moneda, que es fotin. S’hauran d'esperar. 

MORTÍCIA- Quant de temps? 

CARONT- El que em roti. Ho tenen clar, si es pensen que treballaré de franc  

per a ells. Agafa la xarxa. 

MORTÍCIA- Pescarem? Hi ha peixos a la Llacuna Estígia? 

CARONT- No. Però hi ha ànimes que a mig camí els entra el pànic  i salten a 

l'aigua per intentar fugir tornant a aquesta riba. Llavors cal llançar la xarxa 

per atrapar-les. Quan estiguem a bord t'ensenyaré com fer-ho. Va, agafa-la! 

Què  esperes? 

(MORTÍCIA obeeix. Mentre agafa la xarxa mira les piles de monedes 

damunt la taula) 

MORTÍCIA- Cada cop té més monedes. Ja li deu faltar molt poc per poder 

marxar de vacances. Com ho va aconseguir? Encara no m’ho ha explicat. 
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CARONT- Sí que t’ho he explicat, cada difunt m’ha de donar una moneda per 

portar-lo a l'altra  riba. 

MORTÍCIA- No, vull dir que com s’ho ha fet perquè el seu cap li donés 

vacances.  El dia que vaig arribar em va dir que li havia costat molt 

convèncer-lo. 

CARONT- És veritat. Al principi no volia ni sentir-ne parlar. I això que vaig anar 

diverses vegades a l'Olimp per intentar parlar amb ell en persona. Però mai 

no va voler rebre'm. 

MORTÍCIA- I què va fer? 

CARONT- Vaga. 

MORTÍCIA- Vaga? 

CARONT- Tànatos m’anava portant les ànimes dels difunts però jo em negava 

a passar-les a l'altra riba. I van començar a acumular-se… a acumular-se… 

fins que a Zeus no li va quedar més remei que cedir. Però amb la condició 

que formés a un aprenent i que no me n'anés de vacances fins que estigués 

preparat per substituir-me. 

MORTÍCIA- Ah… I ja ha pensat on anirà? 

CARONT- No ho sé. M'ho jugaré als daus. 

MORTÍCIA- De debò? 

CARONT- No em decideixo per cap lloc. Tots tenen avantatges i inconvenients. 

MORTÍCIA- Potser li puc aconsellar. 

CARONT- Tu? A mi? Una simple mortal? Sóc el barquer de l’Hades, un geni 

immortal, fill d’Èreb i de Nix! Qui t'has cregut que ets per donar-me consells? 

MORTÍCIA- No es posi així, només era una idea. 
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(MORTÍCIA recull la xarxa. Li costa, perquè sempre hi ha alguna part que 

li rellisca i s'arrossega per terra. Mentrestant, CARONT mira els fullets 

turístics, dubtant, i mira MORTÍCIA, indecís. Quan MORTÍCIA és a punt 

de soritr per l'esquerra amb la xarxa...) 

CARONT- Què creus que és millor, la República Dominicana o Sibèria? 

(MORTÍCIA s’atura) 

MORTÍCIA- És una broma, oi? 

CARONT- No et facis il·lusions, el més segur és que no et faci cas, però tinc 

curiositat per saber què triaries tu. 

MORTÍCIA- Jo me n'aniria a la República Dominicana sense pensar-m'ho. A un 

d'aquests hotels on et posen la polsera, per passar-me el dia prenent el Sol 

a la platja i menjant i bevent tot el que vulgui. 

CARONT- I per què no t'agradaria anar a Sibèria? O a Groenlàndia? 

MORTÍCIA- Allà et mors de fred. I a l'hivern hi ha mesos que ni surt el Sol, ho 

vaig veure en un reportatge de la tele. Puc anar-me’n ja? 

CARONT- No. Repassa que la xarxa no estigui trencada. De vegades els 

esperits fan tanta força intentant fugir-ne que aconsegueixen fer un forat. 

MORTÍCIA- I què fem amb els que estan esperant al costat de la barca? 

CARONT- Que continuïn esperant. 

(MORTÍCIA comença a revisar detingudament la xarxa, buscant algun 

forat) 

MORTÍCIA- Per què ha pensat en Sibèria i en Groenlàndia? El clima allà és 

molt dur, per això hi viu molt poca gent. 
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CARONT- Precisament per això,  per la gent. Tinc curiositat per saber per què 

volen viure en llocs tan inhòspits, què els reté allà. Per què no se’n van a la 

República Dominicana o a Costa Rica o a un lloc d'aquests, amb més calor i 

més llum. Els humans sou molt estranys, i això que només us conec després 

de morts. No aconsegueixo entendre per què feu el que feu, quan esteu vius. 

Si la majoria de les vegades, després us en penediu… 

MORTÍCIA- Es pensa que és millor que nosaltres, oi? 

CARONT- Què vols dir? 

MORTÍCIA- És clar, com vostè és immortal… Per a vostè devem ser com els 

insectes. O com els ratolins aquests dels laboratoris. Ja veig per què vol 

aquestes vacances, per fer experiments amb nosaltres i veure com ens 

comportem. En el fons ens menysprea. 

CARONT- D'on ho has tret, això? 

MORTÍCIA- Sap què donaria qualsevol de nosaltres per ser immortal i no haver 

de venir a aquest lloc a creuar la llacuna? 

(El grill comença a cantar) 

CARONT- No li facis cas, Titó, encara és jove i no té ni idea del que està dient. 

Calma't. 

(El grill deixa de cantar) 

MORTÍCIA- De debò que el grill està parlant amb vostè?  

CARONT- No és un grill qualsevol, és Titó. És… és igual, no ho entendries. 

Deixa de parlar i concentra't en la xarxa, amb tu no es pot raonar. 
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(Pausa. MORTÍCIA obeeix de mala gana i continua revisant la xarxa. 

CARONT revisa els fullets turístics.) 

MORTÍCIA- Per què diu que no sé raonar? No sóc cap criatura, no he tingut 

una vida fàcil. Potser sé més coses de les que vostè es pensa. 

CARONT- Però de la immortalitat no en saps res. Creus que us faria grans, 

però no és veritat. El que us fa grans és ser mortals. Has pensat el que 

t'esperaria si fossis immortal? Veure envellir i morir tothom al teu voltant, fins 

i tot als teus propis fills. Sentir que tot és un cicle però que tu no hi ets, que 

t'han oblidat, que els altres intenten esprémer el seu temps i buscar la 

felicitat mentre els duri, perquè saben que aquest temps al final sempre 

s'acaba. Però per a tu tot es repeteix. Saps que no pots encapritxar-te de 

ningú perquè acabaràs veient com mor. Com van morint tots una vegada i 

una altra. I t’acabes adonant que en el fons estàs completament i eternament 

sol. 

MORTÍCIA- És així com se sent vostè? 

(Es miren. Sembla que CARONT contestarà. Però de sobte la canya de 

pescar es tiba, com si un gran peix hagués picat. Se sent un fort bram. 

CARONT corre cap a la canya de pescar i rebobina el rodet amb esforç) 

CARONT- Ja ets meva, bèstia maleïda, aquesta vegada no t'escaparàs.  

(L'animal que ha picat l'ham tiba el fil, arrossegat lentament CARONT, tot i 

que oposa resistència.) 

CARONT- Ajuda'm, Mortícia.  
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(MORTÍCIA ajuda a CARONT i sembla que entre els dos tornen a guanyar 

terreny.) 

CARONT- No podràs amb mi, bèstia immunda, potser a les fredes aigües d'on 

véns governes com vols, però jo sóc l'amo d'aquest lloc i et faré fora de la 

meva llacuna com si fossis un... 

(El fil es trenca.)  

CARONT- MaleÏt sigui... Una altra vegada se m'ha escapat. Hauré d'aconseguir 

un fil més resistent. 

(CARONT recull el rodet, frustrat.) 

MORTÍCIA- Però no m'ha dit que a la llacuna no hi ha peixos? 

CARONT- No és un peix, és un monstre. Ve d'un llac d'Escòcia, pel que sembla 

allà la gent no el deixava tranquil i s'ha instal·lat a la meva llacuna buscant  

pau i tranquil.litat.  

MORTÍCIA- M'està dient que aquest és el Monstre del…del... ? 

CARONT- Si no emprenyés el deixaria quedar-se. Però es diverteix espantant 

les ànimes mentre creuen la Llacuna amb la meva barca. I com moltes, quan 

hi pugen, ja estan espantades i inquietes, quan veuen el monstre 

s’organitzen uns aldarulls tremendos. Moltes salten a l'aigua aterrides i 

m'obliguen a fer servir la xarxa una bona estona, per això s’ha de revisar 

amb freqüència. 

MORTÍCIA- Aquest és el panorama que em trobaré avui quan m’embarqui?  

CARONT- Vés a saber, no t’ho sabria dir, no ho fa sempre, només quan té 

ganes de divertir-se. Però tranquil·la, penso caçar-lo abans d'anar-me’n. 
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MORTÍCIA- I si no ho aconsegueix? 

CARONT- Doncs ho hauràs de fer tu. 

MORTÍCIA- Ah, no. Ni de conya. Això no està en el meu contracte.  

CARONT- Què vols ara? Una clàusula addicional? 

MORTÍCIA- Si aquesta bèstia segueix aquí quan vostè se’n vagi de vacances, 

jo plego. 

CARONT- Deies que la feina et feia falta. 

MORTÍCIA- Prefereixo no jugar-me la pell. 

(Es miren.) 

CARONT- D’acord, parlaré amb Neptú, a veure què hi pot fer. 

MORTÍCIA- Veu què li deia? Si jo fos immortal no hauria de preocupar-me pel 

que em pugui fer el monstre. 

CARONT- Ja hi tornes? Tant de bo estigués aquí Ulisses per convence’t que 

estàs molt equivocada. Segur que amb la seva xerrameca ho aconseguiria. 

MORTÍCIA- No ho crec, sóc molt tossuda. Gairebé tant com vostè. 

CARONT- Ulisses va prendre una decisió que aquí ens va sorprendre a tots. I a 

l'Olimp també. La nimfa Calipso li va proposar fer-lo immortal i mantenir-lo en 

la plenitud de la vida eternament, a canvi de quedar-se al seu costat.  

(Entra EURÍDICE per l'esquerra i escolta. CARONT i MORTÍCIA no 

s'adonen de la seva presència) 

CARONT- Però ell es va estimar més renunciar a tot allò i continuar sent 

mortal, per poder-se reunir amb Penélope i envellir junts a Ítaca, a la seva 

llar, mentre veia créixer els seus fills i els seus néts, fins que a la Parca se li 
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acabés el fil de les seves vides. Això sí és tenir valor. Ser immortal no té cap 

mèrit. 

(EURÍDICE es decideix a intervenir) 

EURÍDICE- Si tant enveges la vida, per què no em deixes sortir d'aquí i viure la 

meva, vell amargat?  

CARONT- Tu una altra vegada? 

EURÍDICE- O és la teva manera de venjar-te perquè estàs lligat a aquest lloc 

per sempre? I com no pots sortir, no vols que ningú tingui més sort que tu. 

CARONT- És clar que puc sortir, Zeus em va concedir que me n'anés de 

vacances. 

EURÍDICE- Això no és viure, això no és res. Només són engrunes. 

CARONT- Maleït sigui! No entenc com el Gos Cèrber et permet anar i venir per 

l'infern al teu aire, per venir a emprenyar-me. 

EURÍDICE- Li dono tres pans d'ordi, com va fer Psique. Li encanten. I no 

m'estranya, com Hades només li dóna pinso… 

MORTÍCIA- I per què tres? No n'hi ha prou amb un? 

EURÍDICE- No. El Gos Cèrber té tres de caps. I la seva cua és una serp. 

MORTÍCIA- No fotis… I no es mossega el cul? 

CARONT-  Tu calla i no t’hi fiquis, això és entre Eurídice i jo. 

MORTÍCIA- Doncs jo l'entenc i no penso callar. Ella no va tenir la culpa que la 

mossegués una serp al peu. Ni que el seu xicot es girés a mirar-la abans 

d'hora. Jo em sentiria com ella. 

CARONT- No em repliquis, mocosa. Vols que t'acomiadi? 

MORTÍCIA- Endavant, faci-ho si vol! Porto aquí setmanes i faig la meva feina, 

no deixaré de dir el que penso només perquè vostè sigui el meu cap. Però 
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pensi-s’ho bé, perquè si m'acomiada haurà de formar des del principi a qui 

vingui darrere meu, i haurà de marxar de vacances més tard. 

(Es miren, tensos.) 

CARONT- Encara que jo volgués, ningú no pot sortir d'aquí. És el que van 

designar els déus. 

EURÍDICE- Això és mentida! (Treu un paper) Aquí tens la llista de tots els que 

van entrar i van sortir com van voler, sense que tu moguessis un dit. 

(Llegeix) Enees, Dante, Teseu, Alcestis, Càstor, Pòl·lux, Adonis, Hèracles…. 

(CARONT li treu la llista, la trenca i la llença a terra) 

CARONT- No em parlis d'Hèracles! Jo no volia deixar-lo passar, però  em va 

donar tal pallissa que no em va quedar més remei qeu fer-ho. I tot  i que no 

va ser culpa meva, Zeus em va castigar i em va tenir encadenat un munt de 

temps com a càstig. I em va avisar que si allò es repetia, si tornava a sortir 

algú sense el seu consentiment o el d’Hades, em convertiria en pols i em 

dispersaria a l'aire per acabar amb la meva existència. Què bèstia… 

(Se sent un tro) 

CARONT (mirant al cel)- Sí, és una bestialitat! No et posis així i reconeix-ho, 

oh, déu dels ombrívols núvols, que des de dalt vas contemplar Troia 

sencera.  Però vaig prendre bona nota. (a Eurídice) I des de llavors no deixo 

sortir ningú. 

MORTÍCIA- A mí sí. 

CARONT- Això és diferent. Ets la meva ajudanta i véns aquí per feina. 

MORTÍCIA- Per què no fa també una excepció amb ella? 
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CARONT- I per què no vol quedar-se aquí amb Orfeu, als Camps Elisis? L’hi 

has preguntat? 

MORTÍCIA- Orfeu està aquí? 

EURÍDICE- L'últim que vull és quedar-me en aquest lloc amb Orfeu, si estic així 

és per la seva culpa. A més, ell va poder viure la seva vida, jo no. No penso 

ser la dona resignada que esperen tots, que es conforma amb ser testimoni 

de la vida del seu marit i renuncia a viure la seva pròpia.  

MORTÍCIA- Doncs em sembla molt bé, jo estic amb tu.  

EURÍDICE- Vull tornar a estimar… Què saps tu de l'amor, Caront? Res. Tu no 

saps què és passar d'una boca a una altra, ni notar una pell i una respiració 

al teu costat en el silenci reposat de la nit, saber que aquell cos està allà 

encara que la foscor no te’l deixi veure. Descobrir cada vegada el mateix cos 

com si fos nou, un gest  en què no t’hi havies fixat,  el batec d'una vena que 

t'havia passat desapercebut, un riure diferent abans i després de cada 

trobada, quan deixes de ser només tu per ser també l'altre, acariciar racons 

coneguts com si fossin nous, no trobar la manera d'expressar-se perquè has 

anat més enllà de les paraules… Inventar-ho tot un altre cop cada dia, 

encara que res sembli canviar…  

MORTÍCIA- Tia, no saps com t’entenc. 

CARONT- Tens una visió molt idealitzada del que passa allà fora, Eurídice. Si 

parles amb els qui porto a la meva barca, canviaries d'opinió. La majoria 

d’ells… 

EURÍDICE- No m'interessa el que digui la majoria. Jo també vaig estar viva i 

tinc la meva pròpia opinió. 
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CARONT- Deixa’m que et digui una cosa, una cosa que encara no he dit a 

ningú i que a tu sí que et diré, perquè ja estic fart que… 

(El grill comença a cantar,  interrompent.) 

CARONT-I ara què et passa? (observa l'interior de la gàbia) Mira que ets 

golafre.. Ja va, ja va… (Agafa la cantimplora per abocar un altre cop dins la 

gàbia el seu contingut, però està buida) Vaja, s'ha acabat. (A Eurídice i 

Mortícia) Vaig al magatzem a buscar rosada de l'aurora pel Titó. (A Mortícia, 

per Eurídice.) No deixis que toqui res. I vés amb compte amb ella, és una 

manipuladora i acabarà fent amb tu el que vulgui. De fet, em sembla que ja 

ha començat. 

(CARONT surt per la dreta amb la cantimplora buida.) 

EURÍDICE (a la gàbia de grills)- Em tornaràs boja! Calla d'una vegada o 

t'esclafo contra el terra!  

(El cant del grill deixa de sonar. EURÍDICE va cap al bagul i intenta obrir-

lo inútilment.) 

MORTÍCIA- Què fas? 

EURÍDICE- Tu deixa'm a mi. 

MORTÍCIA- No toquis res, ja has sentit a Caront. 

EURÍDICE- De part de qui estàs, tu? 

MORTÍCIA- Què vols dir? 

EURÍDICE- Ja ho has vist, no entén res del que tu i jo sentim. 

MORTÍCIA- Què té això a veure amb el bagul? 
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(EURÍDICE continua forcejant amb el bagul) 

EURÍDICE- No hi ha manera d'obrir-lo. T'ha donat ja una còpia de la clau? 

MORTÍCIA- Encara no. 

EURÍDICE- No vol donar-te-la? 

MORTÍCIA- No, és que encara no l’hi he demanat. 

EURÍDICE- Per què no? No tens curiositat per saber què hi ha dins? 

MORTÍCIA- Hi guarda les coses que les ànimes porten de la seva vida anterior, 

amb la intenció de tenir-les aquí. Però ell les requisa perquè a l'altre costat 

no s’hi pot passar res. És el que Caront em va explicar 

EURÍDICE- També guarda… 

(EURÍDICE s'interromp i mira la gàbia del grill, desconfiada. EURÍDICE 

busca entre les coses que hi ha escampades. Finalment agafa un drap 

gruixut i cobreix la gàbia del grill.) 

MORTÍCIA- Per què has fet això? 

EURÍDICE- No vull arriscar-me a que aquest insecte fastigós escolti el que 

parlem. Segur que després l’hi explicaria a Caront. 

MORTÍCIA- Però si només és un grill. 

EURÍDICE- Això és el que tu et penses. 

(Pausa breu). 

MORTÍCIA- Em diràs què més hi ha al bagul o no? 

 EURÍCICE- Una cosa que té de molt de valor, una cosa per la que molts 

matarien i que la deessa Atenea va donar-li a Caront perquè la guardés i la 

mantingués lluny de tothom.  
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MORTÍCIA- Què és? 

EURÍDICE- La sang de Medusa, el monstre amb el cabell fet de serps, que et 

convertia en pedra quan la miraves. Perseu li va tallar el cap i després va 

recollir la sang de la ferida en dos flascons. Diuen que aquesta sang té 

poders màgics, la que va brollar de la vena esquerra del seu coll és un verí 

mortal, però la que va brollar de la vena dreta és un remei capaç de 

ressuscitar als morts. 

MORTÍCIA-  Au, va… M'estàs prenent el pèl. 

EURÍDICE- M’has de creure! Si us plau, ajuda'm a aconseguir aquest flascó. 

MORTÍCIA- Mira, reconec que Caront no és precisament simpàtic, i que moltes 

vegades no em tracta bé, però és el meu cap i no vull merder. A més, també 

està Zeus, el dels trons, que no sé com s’ho fa però s'assabenta de tot, ha 

de tenir càmeres de vigilància o una cosa així. I si m'enxampa fent el que no 

he de fer, ves a saber si no em farà fora, que si estic aquí és perquè ell va 

voler, no perquè Caront ho volgués. 

EURÍDICE- Em pensava que érem amigues. 

MORTÍCIA- Si us plau, no m'ho posis més difícil. Si fos per mí pots estar 

segura que… 

(Arriba CARONT amb la cantimplora.) 

CARONT- Encara ets  aquí, Eurídice? 

(EURÍDICE mira MORTÍCIA, decebuda i trista) 

EURÍDICE- Ja me n'anava. No vull molestar més la Mortícia, sembla que té 

molta feina. I això per a ella és el més important, fer la feina, la resta se li’n 

fot. Cada dia s'assembla més a tu. 
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MORTÍCIA- Això no és just. 

CARONT- Per què heu tapat la gàbia? 

EURÍDICE- El teu grill feia molt soroll, era insuportable, no hi havia qui pogués 

parlar. 

CARONT- No ho torneu. S'espanta. 

MORTÍCIA- Però si jo no… 

CARONT- He dit que no ho torneu a fer! I això també va per a tu! 

(Pausa tensa) 

CARONT- De què parlàveu? 

EURÍDICE- De Zeus… de càmeres de vigilància… del que cal de fer i del que 

no… Aquestes coses. 

MORTÍCIA- També parlàvem d'històries increïbles. I de coses que és 

impossible que existeixin. 

(MORTÍCIA i EURÍDICE es miren, tenses) 

CARONT- I heu arribat a alguna conclusió? 

MORTÍCIA- No. Parlàvem per parlar. 

(Silenci. MORTÍCIA i EURÍDICE es miren. El grill comença a cantar) 

CARONT- Ja va, ja va… 

(CARONT aboca una mica del contingut de la cantimplora a l'interior de la 

gàbia, amb molta cura, procurant que no en vessi ni una gota. El grill 

deixa de cantar.) 
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MORTÍCIA (a Eurídice) – Serà millor que te’n vagis, tenim feina a la barca i no 

podem estar per tu. 

EURÍDICE- Algun dia obriràs els ulls i t'adonaràs que no has triat bé. 

(EURÍDICE surt per l'esquerra. CARONT i MORTÍCIA es miren. Pausa) 

MORTÍCIA- Anem? 

CARONT- Sí. 

(MORTÍCIA agafa la xarxa, que li rellisca d'una banda i de l’altra, i es 

disposa a sortir penosament per l'esquerra) 

CARONT- Ets un desastre. Espera, que t'ajudo. 

(Surten junts portant la xarxa. Fosc. Un focus il·lumina EURÍDICE, que 

surt al prosceni amb una bossa. Mentre parla en va traient sabates, que 

mira amb atenció, una a una. Només hi ha una sabata de cada joc i no 

arriba a emprovar-se’n cap.) 

EURÍDICE (al públic)- Aquesta imbècil no sap amb qui està tractant. Li he 

explicat una cosa que saben molt pocs i a canvi només he rebut la seva 

ingratitut. Allà ella, aquí la informació és poder i jo sé coses que ni tan sols 

sap Caront. Si alguna cosa sobra en aquest lloc és temps, ja us  n’adonareu. 

I encara que duri una eternitat, també aquí, com passa a la vida d'allà fora, 

cal saber aprofitar aquest temps. És important aconseguir els contactes 

adequats, preneu nota. Així pots arribar a saber, per exemple, quan arribarà 

de fora algun conegut que ha mort fa poc, per rebre’l i tenir almenys una 

estona de conversa amb algú. Entenc que ara mateix encara no us ho 

plantegeu, ja en teniu prou amb fer-vos càrrec de la vostra nova situació, 
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sobretot aquells que no esperàveu trobar res després de la mort, o els que 

esperàveu trobar una cosa diferent. Cal conèixer els gustos i les preferències 

dels qui tenen poder aquí dins, per guanyar-te la seva confiança. Amb 

Caront he fracassat, no he pogut esbrinar el seu punt dèbil. Però de la 

mateixa manera que sé que al Gos Cèrber li encanta el pa d'ordi, també sé 

que a Làquesis, la Parca de la mort, la que talla el fil de la vida quan arriba al 

seu final, li encanta la regalèssia. Gràcies a això sé que està a punt d'arribar 

algú molt especial. No per a mi, però…  En fi… ja sabeu què som capaços 

de fer per les persones que estimem, quan estem vius. Però oblideu-vos de 

fer-ho quan sigueu aquí. Encara que ho vulgueu, no podreu fer res pels 

éssers estimats que deixeu enrere, no us deixaran. Per molt que ells us 

necessitin. N’Hi haurà que fins i tot creuran que els doneu consells en 

somnis, o que els parleu a cau d’orella encara que no puguin veure-us. Tot 

és fruit dels seus anhels. Els passa com als qui perden una cama o un braç, 

encara que ja no hi sigui ells continuen sentint com si aquella part del seu 

cos continués existint, però és la seva ment, que no s'acostuma a l'absència. 

O que es resisteix a acceptar-la. I això a què venia? Ah, sí, us estava 

explicant que vindrà algú especial. (Per una de les sabates) Aquesta em 

servirà. (Posa la resta dins la bossa i mira al públic) Desitgeu-me sort. I si no 

me la desitgeu és igual, la tindré igualment. Zeus em fa costat. 

 
Fosc 
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ACTE 3 
 

(CARONT espera, nerviós i inquiet. Porta posat el penjoll del qual penja la 

clau. Al seu costat, una maleta. La canya amb el fil que es perdia per 

l'esquerra ha desaparegut, igual que les monedes que hi havia damunt  la 

taula. Els estris de navegació, de pesca i els objectes diversos segueixen 

al mateix lloc. A terra, el bagul. Damunt la taula, la gàbia del grill. Entra 

per la dreta, com una exhalació, MORTÍCIA. Porta una altra roba, però el 

seu aspecte és igualment Gòtic. No porta posada la targeta 

d'identificació.) 

 
MORTÍCIA- On és? 

CARONT- Tranquil·litza't. 

MORTÍCIA- L'ha vist? 

CARONT- Calma't, així no solucionaràs res. 

MORTÍCIA- Digui'm d'una vegada si l'ha vist! Ha passat ja per aquí? 

CARONT- Sí. 

MORTÍCIA- Quan? 

CARONT- Aquesta matinada. 

MORTÍCIA- No… No pot ser…L’he de veure! 

(Vol sortir corrent per l'esquerra però CARONT l’atura i forceja amb ella. 

MORTÍCIA intenta desfer-se’n) 

MORTÍCIA- Deixi'm anar! 
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CARONT- No pots fer res, ja està esperant el veredicte de Minos i Radamantis. 

MORTÍCIA- Encara no ha arribat la seva hora, algú s’ha hagut d'equivocar. 

Parli amb qui sigui, digui-li que ha estat un error.  

CARONT- No hi ha errors, Mortícia. Si es presenten aquí és que ha arribat la 

seva hora. 

MORTÍCIA- Parli amb Zeus! Segur que ell pot fer alguna cosa. A mi no em farà 

cas, només sóc una treballadora temporal, però vostè… 

CARONT- Qui et penses que dóna aquesta mena d'ordres? Zeus, el 

Fulminador, el Suprem i més poderós dels déus. Els altres només obeïm.  

Creu-me, no s’hi pot fer res. 

MORTÍCIA-Vostè ho sabia, oi? Sabia que passaria això i no m'ho va dir. 

CARONT- Jo no sabia res. 

MORTÍCIA- No m’ho crec! Segur que s’ho va callar perquè jo continués fent la 

meva feina sense distreure’m ni preocupar-me. I tot per poder marxar avui 

de vacances, oi que sí? 

CARONT- No saps què dius. 

MORTÍCIA- Porto mesos treballant amb vostè, obeint-lo i fent tot el que em 

demana. No em mereixia saber amb prou temps que la meva àvia s’anava a 

morir? 

CARONT- Si et consola, ella m’ha dit que no ha patit. Ha estat mentre dormia, 

poc després que marxés la infermera. 

MORTÍCIA- Si us plau, deixi'm agafar la barca i anar a buscar-la. No es 

preocupi, si apareix el Monstre i vol espantar-me, li prometo que aquesta 

vegada no cridaré. 
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CARONT- Oblida't del monstre, l’han portat a mar obert, ja et vaig dir que 

parlaria amb Neptú perquè trobés una solució abans que me n'anés. 

MORTÍCIA- Doncs encara amb més raó. Deixi’m anar-la a buscar, ja no hi ha 

perill que aquella bèstia enfonsi la barca. 

CARONT- Encara que puguis esquivar-me, quan arribis als dominis del Gos 

Cèrber, t'esbocinarà i et devorarà sense contemplacions. Segur que la teva 

àvia va tenir una bona vida, conforma't amb això i no… 

MORTÍCIA- Vostè no sap si la seva vida va ser bona o va ser dolenta, vostè no 

es mou mai d'aquí, no té ni idea del que és cuidar algú, o el que se sent 

quan algú ha cuidat de tu. 

CARONT- No tinc per què sentir aquestes coses, jo no sóc humà. 

MORTÍCIA- Aleshores calli. Amb qui he de parlar perquè la deixin tornar? 

CARONT- No insisteixis. Ningú pot fugir d'aquest lloc quan la Parca ja ha tallat 

el fil. Ningú! Ni tan sols si ets fill del mateix Zeus, com va passar amb Càstor 

i Pòl·lux.  

MORTÍCIA- No m'ho crec, segur que aquí també hi ha martingales, com a tot 

arreu. 

CARONT- T'equivoques, Càstor i Pòl·lux tenien molts enemics, un d'ells va 

matar Càstor, i Pòl·lux va suplicar a Zeus que el retornés a la vida. Però 

l'única cosa que va poder fer Zeus és permetre que Càstor i Pòl·lux 

s'intercanviessin aquí a l'Hades per temporades, algú havia de quedar-se 

ocupant el lloc que s’havia reservat al difunt. Les normes amb la vida i la 

mort són molt estrictes, aquí, ja ho hauries de saber. 

MORTÍCIA- Però segur que es pot fer alguna cosa i que… 
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CARONT- Entenc el teu dolor, però hauràs d'acostumar-te a la teva pèrdua, 

com fan tots els d'allà fora. 

MORTÍCIA- Vagi-se’n a la merda! 

(MORTÍCIA, molt afectada, surt per la dreta.) 

CARONT- Mortícia… Espera! 

(CARONT surt darrera seu. Al cap d'uns segons entra EURÍDICE  

sigilosament i comprova que CARONT i MORTÍCIA han marxat. Porta a la 

mà la sabata que ha triat abans. De sobte el grill comença a cantar 

frenèticament.) 

EURÍDICE- Calla d’una vegada! 

(EURÍDICE obre la gàbia i hi fica la mà. EURíDICE treu la mà de la gàbia 

agafant el grill  –però no el veiem-. S'allunya unes passes, deixa el grill a 

terra i l'aixafa amb la sabata, copejant-lo repetidament. El cant del grill 

deixa de sentir-se.) 

EURÍDICE- A veure què fa Caront, ara. 

(EURÍDICE surt per l'esquerra. Al cap de pocs segons torna CARONT 

amb MORTÍCIA, que està molt afectada) 

CARONT- Per aquí avui caminen les Harpies, les lladres d'ànimes. Si 

t'haguessin vist, no vull ni pensar-ho. Et vaig dir que sempre portessis 

posada la targeta d'identificació. On la tens? 

MORTÍCIA- No ho sé… Me l'hauré deixat a casa… Amb tot el que ha passat… 

CARONT- Seu, va. 
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(CARONT li ofereix la cadira on seia ell) 

CARONT- Fica-t'ho al cap, la teva àvia estava molt malament, tu mateixa ho 

deies. Ja no reconeixia ningú, ni tan sols es reconeixia ella mateixa. 

MORTÍCIA- Va tenir molta paciència amb mi.  Era l'única que m'entenia. Més 

que els meus pares. Per a ells tot el que faig està fatal. Quan va empitjorar 

per això de l'Alzheimer, la van ficar en un asil molt cutre, sap? I això que 

tenen pasta per portar-la a un lloc millor. Però es van estimar més gastar-se-

la en un cotxe nou. No anaven a visitar-la ni res, només l’anava a veure jo. 

Ells també són uns cutres. Per això volia aquesta feina, volia deixar de viure 

amb els meus pares, llogar el meu propi pis i dur la meva àvia a viure amb 

mi. Encara que hagués de pagar també a una cuidadora. 

 (Silenci.) 

CARONT- Si vols, quan els teus pares passin per aquí els posaré a la cua. I 

abans que puguin posar un peu a la meva barca deixaré passar a tots 

aquests (pel públic), i als seus fills, i als fills dels seus fills. 

MORTÍCIA- Però què diu? 

CARONT- O puc lligar-los darrere el Gos Cèrber, perquè la serp que té per cua 

els mossegui el cul eternament. I el Gos Cèrber segur que estarà content, 

així no li mossegarà el cul a ell. 

(CARONT riu. MORTÍCIA el mira, seriosa. CARONT deixa de riure.) 

CARONT- Què passa, no t'agrada la idea? 

MORTÍCIA-  No té gens de gràcia.  

CARONT- Només volia animar-te una mica. 
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MORTÍCIA- Doncs ho ha fet fatal. 

CARONT- Segur que Minos i Radamantis enviaran la teva àvia als Camps 

Elisis. O a l'Illa dels Benaurats. Això t’hauria de consolar. 

MORTÍCIA- Ni tan sols he pogut acomiadar-me d'ella. 

CARONT- No hauria entès que t'estaves acomiadant. 

MORTÍCIA- Però jo sí. 

(Silenci. MORTÍCIA es fixa en la maleta.) 

MORTÍCIA- Ja té feta la maleta. 

CARONT- Sí. 

MORTÍCIA- Ha decidit on anirà? 

CARONT- A les Illes Maldives. O eren les Malvines? 

MORTÍCIA- I què passa amb Sibèria i Groenlàndia? No volia anar allà per 

conèixer millor els humans? 

CARONT- Ja els conec millor que abans. 

MORTÍCIA- Ah, sí? Des de quan? 

CARONT- Des que et conec a tu. 

(Es miren. Silenci. CARONT li ofereix la cantimplora) 

CARONT-Beu una mica de rosada de l'aurora. T’anirà bé, té efectes sedants. 

MORTÍCIA- Gràcies. 

(MORTÍCIA beu.) 

CARONT- Normalment la reservo  només  pel Titó, però…  

(Veu que la porta de la gàbia està oberta.) 
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CARONT- Què fa la porta oberta?  

(Veu que la gàbia està buida.) 

CARONT- On és el Titó? 

(Comença a buscar, preocupat.) 

CARONT- Titó, on t'has ficat? Titó? 

(MORTÍCIA també es posa a buscar) 

MORTÍCIA- Titó… bonic… on ets? Titó… torna aquí amb nosaltres…  

(MORTÍCIA crida: acaba de descobrir al grill aixafat.) 

CARONT- Què passa? Què has vist? 

(MORTÍCIA mira CARONT, horroritzada, sense atrevir-se a parlar. 

CARONT va ràpidament al seu costat i mira a terra.) 

CARONT- No! Titó! Què t'han fet? 

(CARONT, molt afectat, agafa les restes del grill.) 

MORTÍCIA- Caront… sé que li tenia molt d'afecte, però només era un grill, en 

pot aconseguir un altre quan vulgui… 

CARONT – No és un grill qualsevol, és el meu amic, és Titó, el marit d'Aurora, 

la deessa de l’albada, que amb els seus dits obre les portes del cel al carro 

del Sol.   

MORTÍCIA- No fotis. 

CARONT- Ho he de fer, potser encara hi sóc a temps. 
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(CARONT obre precipitadament el bagul amb la clau que penja del seu 

penjoll i comença a treure objectes mentre busca al seu interior) 

MORTÍCIA- Aleshores és una deïtat? 

CARONT (mentre treu objectes i busca)- No, és humà. Bé, ho era. Agafa'm 

això. Aurora es va enamorar d'ell i li va demanar a Zeus que li concedís la 

immortalitat, però se li va oblidar demanar-li la joventut eterna. Ja ho tinc. Ah, 

no. Així que quan va començar a envellir, Titó es va veure mortificat per les 

malalties. I cada vegada desvariava més. Però si estava aquí dins… El seu 

aspecte humà era tan decrèpit que Aurora es va compadir d'ell i el va 

convertir en grill perquè deixés de patir. La rosada que li dono cada dia són 

les llàgrimes d'Aurora, que plora cada matí per veure’l així. Ja era hora! 

(Treu un flascó i aboca unes gotes amb molta cura damunt del grill, que 

continua a la seva mà.) 

CARONT- Espero que funcioni… 

MORTÍCIA- Què hi ha en aquest flascó? 

CARONT- La sang de Medusa. Perseu li va tallar el cap i després va recollir la 

sang de la ferida. La que va brollar de la vena dreta del seu coll és un remei 

capaç de ressuscitar als morts. 

MORTÍCIA (pensativa)- Aleshores Eurídice tenia raó… 

CARONT (mirant dins la seva mà)- Sembla que reacciona! 

MORTÍCIA- Està revivint! 

CARONT- Tranquil, amic meu, et posaràs bé. 

(Amb la mà que té lliure, CARONT fica precipitadament el flascó al bagul i 

tanca la tapa, però no fa girar la clau. A continuació agafa la cantimplora.) 
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CARONT- Beu una mica de rosada de l'aurora, t’anirà bé. 

(Inclina la cantimplora perquè surti un rajolí de líquid, però no surt res.)  

MORTÍCIA- Ho sento, me l’he acabat. 

CARONT- Ja ho veig. 

(CARONT posa al grill dins la gàbia amb molta cura.) 

CARONT- (al grill) Anem a la bassa, allà podràs beure tota la rosada que 

vulguis. 

(CARONT surt per la dreta amb la gàbia del grill. MORTÍCIA resta  

confusa i desconcertada pel que acaba de veure. Entra EURÍDICE per 

l'esquerra.) 

EURÍDICE- Què? Tenia raó o no? 

MORTÍCIA- Eurídice… 

EURÍDICE- Ets una incrèdula, m'has fallat. 

MORTÍCIA- Jo… Era molt difícil de creure. 

EURÍDICE- Som amigues, no tenia cap motiu per mentir-te. 

MORTÍCIA- Si us plau, no m’atabalis… Avui no.  

EURÍDICE- Ho entenc. És per això de la teva àvia, oi? 

MORTÍCIA- Com ho saps? 

EURÍDICE- Aquí les notícies corren molt de pressa. Ara mateix Minos i 

Radamantis estan a punt de jutjar-la. Seria el moment de fer alguna cosa per 

ella, quan l'hagin jutjat ja no podràs treure-la d'aquí.  

MORTÍCIA- Però encara hi sóc a temps? Caront m'ha dit… 
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EURÍDICE- Com pots creure’t el que diu Caront? Di que és impossible gaurir 

els difunts però ell ho acaba de fer amb el grill. I si es pot fer amb un insecte 

fastigós, no es podrà fer amb la teva àvia o amb mi? 

MORTÍCIA- Com saps això del Titó? Acaba de passar, no és possible que les 

notícies corrin tan de pressa. 

EURÍDICE- M'estava apropant i de sobte he vist molta agitació i molt  enrenou. 

M'he espantat i m'he amagat darrere la barca, però ho he sentit tot. Dóna'm 

l'elixir. 

MORTÍCIA- N’estàs segura?  

EURÍDICE- Vols reviure a la teva àvia, sí o no? O prefereixes que es  quedi 

aquí eternament, sola i avorrida? 

MORTÍCIA- És clar que vull reviure-la. 

EURÍDICE- Aleshores què esperem? 

(MORTÍCIA i EURÍDICE obren el bagul i comencen a buscar al seu 

interior. Finalment s'incorporen, cadascuna d'elles amb un flascó idèntic a 

la mà.) 

MORTÍCIA i EURÍDICE (alhora)-  Ja el tinc! 

(Es miren, desconcertades.) 

MORTÍCIA (pels flascons)- Són iguals… 

EURÍDICE- Sí. 

MORTÍCIA- Vas dir que en un flascó hi havia el verí que mata i en l'altre el 

líquid que ressuscita als morts. Quin és quin? 

(EURÍDICE triga uns segons a contestar) 
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EURÍDICE- No ho sé. 

MORTÍCIA- Què fem ara? 

EURÍDICE- Caldrà provar-ne un. Si no passa res, és el que ressuscita als 

morts. 

MORTÍCIA- Estàs boja? I si és el verí? 

EURÍDICE- No importa. Quan comencem a trobar-nos malament, bevem de 

l'altre i ja està. 

MORTÍCIA- És una mica arriscat. Sobretot per a mi. Tu al cap i a la fi ja estàs 

morta. 

EURÍDICE- Se t'acut una idea millor? 

(Pausa breu.)  

MORTÍCIA- D'acord, a la de tres. (Es prepara per beure del flascó) Una… 

dues… tres! 

(MORTÍCIA beu del flascó. EURÍDICE fingeix que beu però no beu. 

MORTÍCIA espera l'efecte del líquid. No passa res.) 

MORTÍCIA- Encara sort, sembla que aquest és el… 

(Calla perquè de sobte comença a sentir dolors a la panxa. Cau de 

genolls a terra.) 

MORTÍCIA- No... el meu és el del verí... Deixa'm beure del teu flascó, de 

pressa... 

(EURÍDICE l'observa, sense moure's) 

MORTÍCIA- De pressa, Eurídice! M'estic morint! 
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EURÍDICE- Primer sentiràs una punxada intensa al ventre, com si un eixam 

d'abelles t'estigués picant dins dels budells. Però després el  dolor  se’n va i 

et ve molta son, una son agradable i intensa... 

MORTÍCIA- Si us plau… Eurídice… 

EURÍDICE- Tranquil·la, relaxa't, és una mort dolça, molts pagarien per deixar la 

vida d'aquesta manera. Després, quan ja t’hagis mort, trigaràs uns minuts a 

sortir del teu cos, però no et preocupis, és normal, primer hauràs de fer-te a 

la idea del que t'ha passat. Ho sento molt, si pogués t'ajudaria, però  és 

impossible.  

MORTÍCIA- Per què, Eurídice? Per què? 

EURÍDICE- Són les normes de Zeus. Si jo me’n vaig algú ha d'ocupar el meu 

lloc aquí dins. I no hi ha excepcions, ni tan sols Càstor i Pòl·lux, que eren fills 

de Zeus, van poder esquivar aquesta llei. Dorm, Mortícia, dorm. Mira-t’ho pel 

costat  bo: podràs estar amb la teva àvia per sempre. 

(MORTÍCIA mor. EURÍDICE ho comprova i a continuació mira al cel.) 

EURÍDICE- Oh, Zeus Terribilíssim, el més excels dels sobirans, contempla 

aquesta vida que t'he ofert en sacrifici! Aquest és el pagament per la meva 

llibertat, que tu t'has dignat concedir-me.  

(Se sent un tro suau) 

 
EURÍDICE- Quan recuperi la meva bellesa i la meva plenitud, sabré 

recompensar-te com et vaig prometre. Seré teva totes les vegades que 

vulguis. 
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(EURÍDICE es disposa a beure del flascó, quan arriba CARONT per la 

dreta amb la gàbia.) 

CARONT- Què està passant aquí? 

(CARONT veu MORTÍCIA i deixa la gàbia.) 

CARONT- Mortícia!  

(EURÍDICE es disposa a beure's ràpidament el contingut del flascó però 

CARONT corre cap a ella i l’atura. Forcegen pel flascó.) 

CARONT- Què li has fet, malparida? 

EURÍDICE- És culpa teva! Si m'haguessis deixat sortir quan t'ho vaig demanar, 

això no hauria passat! 

CARONT- No tenies cap raó per fer-li beure el verí! 

EURÍDICE- Són les normes de Zeus, ho saps molt bé, si un se’n va, un altre 

s’ha de quedar al seu lloc. 

(CARONT aconsegueix prendre-li el flascó a EURÍDICE i va corrent cap a 

MORTÍCIA). 

CARONT- Torna-me’l, fa molt que estic esperant aquest moment! 

(EURÍDICE corre cap a ell amb la intenció de prendre-li el flascó, però 

CARONT l'amenaça amb el bastó.) 

CARONT- No t'acostis! No t'acostis o t'apallissaré fins a convertir-te en pols. 

(EURÍDICE, tot i estar furiosa, es manté a distància. Sense deixar 

d'amenaçar-la amb el bastó, CARONT aconsegueix incorporar 
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lleugerament el cap de MORTÍCIA i aboca el contingut del flascó entre els 

seus llavis.)  

EURÍDICE- No l’hi donis tot, deixa alguna cosa per a mi! 

(Però CARONT fa beure a MORTÍCIA tot el contingut del flascó.)  

EURÍDICE- Maleït siguis! 

 (MORTÍCIA tus i comença a respirar amb dificultat. CARONT l'assiteix 

mentre es recupera) 

CARONT-  Tranquil.la, et posaràs bé. 

EURÍDICE- Zeus et castigarà per això! Ell i jo vam fer un pacte! 

CARONT- Un pacte? Quin pacte podria fer amb tu? Tu no tens res que oferir-li. 

EURÍDICE- Tinc la meva bellesa de nimfa i la meva joventut. Et sembla poc? 

CARONT- M'estàs dient que t'ha consentit això a canvi de ficar-se al llit amb 

tu? 

EURÍDICE- Ho has espatllat tot! Tant de bo t'enfonsis amb la teva barca en 

aquestes aigües pestilents i no tornis a sortir mai més! 

(CARONT s'encara amb EURÍDICE, amenaçador.) 

CARONT- Vés-te’n d'aquí, immundícia! Penso parlar amb el mateix Hades del 

que ha passat. M'encarregaré personalment que acabis a l'infern profund, a 

la presó del Tàrtar, on només regnen les tenebres. I allà el teu turment serà 

pitjor que el de Prometeu, que una àguila li menjava el fetge dia rere dia. 

Això és el que t'espera! 
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(EURÍDICE se’n va corrent per l'esquerra, plorosa i plena de ràbia. 

CARONT assiteix MORTÍCIA, que obre els ulls.) 

MORTÍCIA- Caront… 

CARONT- Tranquil.la, ja ha passat. 

MORTÍCIA- He estat morta, he pogut sentir què passa quan... 

CARONT- No pensis ara en això. 

(CARONT ajuda MORTÍCIA a seure a la cadira.) 

MORTÍCIA- Ho sento. He estat una idiota, vostè tenia raó en tot. 

CARONT- Et trobes millor? 

MORTÍCIA- Si. Què m'ha donat?  

CARONT- Això ara no té importància 

MORTÍCIA- On està Eurídice? Quan enxampi a aquella porca… 

CARONT- Mortícia, escolta'm bé: te n’has d’anar. 

MORTÍCIA- Per què? 

CARONT- Quedar-te aquí és molt perillós 

MORTÍCIA- Però jo em vull quedar… 

CARONT- No és possible. Aquesta vegada ha estat Eurídice, però aquí n’hi ha 

molts com ella. I encara pitjors! I estaran disposats a acabar amb tu a canvi 

de sortir d’aquí com sigui. Però jo vull que visquis. 

MORTÍCIA- Vostè va dir que ningú podia sortir d'aquí… 

CARONT- És el que em pensava. (Mira al cel de reüll) Però sembla que els 

mateixos que van dictar les normes, estan disposats a saltar-se-les sense 

cap mirament. 

MORTÍCIA- Però necessito la feina… 
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CARONT- Ja en trobaràs una altra allà fora. 

MORTÍCIA- No és tan fàcil. Si us plau, deixi que em quedi. Li prometo que 

aniré amb compte i no tornaré a  refiar-me de ningú. 

CARONT- És que sempre m’has de desobeïr? Per què t'entossudeixes a 

quedar-te? 

MORTÍCIA- Necessito els diners. Vull anar-me’n de casa, viure la meva vida, 

pagar un lloguer… 

(Pausa. Es miren.) 

CARONT- Si aquest és el problema, no t’has de preocupar. 

(CARONT obre la seva maleta i li dóna unes bosses amb monedes.) 

CARONT- Té. I ara fot el camp. 

MORTÍCIA- Què fa? Són els seus estalvis per a les vacances… 

CARONT- Ja no tinc ganes d'anar-me’n. 

MORTÍCIA- No ho puc acceptar. 

CARONT- Sóc el teu cap i t'ordeno que ho agafis! Va, vés-te’n d’una vegada. 

Tinc feina i m'estàs fent perdre el temps. 

MORTÍCIA- Però… 

CARONT- No m'has sentit? Vés-te’n! I viu la vida com et mereixes. 

(Es miren. MORTÍCIA comença a anar-se’n per la dreta. De sobte s’atura, 

torna corrent al costat de CARONT i l’abraça. CARONT no li correspon 

l'abraçada.) 

CARONT- Has estat una bona aprenenta. 
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 (MORTÍCIA se’n ràpidament per la dreta, sense girar-se. CARONT es 

queda una estona mirant en aquella direcció. Pausa. De sobte se sent un 

tro. CARONT mira cap amunt.) 

CARONT- Ja ho sé, t'he desobeït, oh, Pare d'homes i déus,  Grandíssim 

libidinós, que manegues a les teves criatures amb indiferència i despreci. 

(Sona un tro més fort.) 

CARONT- No m'espantes, si tu et saltes la teva pròpia llei, jo també puc fer-ho. 

No consentiré que la sacrifiquis per les teves ànsies de plaer. Castiga'm si 

vols, estic preparat per afrontar la teva ira! Aquí em tens, acaba amb la meva 

existència, converteix-me en pols i dispersa'm a l'aire, si és el teu desig! Ja 

no et tinc por! 

(CARONT obre els braços, oferint-se al cel. Se senten forts llamps i trons 

sense parar.) 

FOSC 
 


